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КАФЕДРІ ТУРБІНОБУДУВАННЯ НТУ «ХПІ» 90 РОКІВ! 
 

Засновник кафедри турбінобудування та її перший завідувач – 
В.М. Маковський, випускник 1894 року Харківського технологічного ін-
ституту (у теперішній час НТУ «ХПІ»), заслужений професор УРСР, д-
р техн. наук. Під його керівництвом створена перша в світі високотемпе-
ратурна газова турбіна для роботи на продуктах підземної газифікації ву-
гілля, в якій було впроваджено водяну систему охолодження ротора і про-
точної частини. 

У 1941 році кафедру очолив Я.І. Шнеє, д-р техн. наук, який з 1930 ро-
ку працював головним конструктором ХТГЗ і за сумісництвом – доцентом 
кафедри. За його безпосередньою участю виготовляється перша у СРСР 
парова турбіна потужністю 50 МВт, розробляються проекти парової турбі-
ни потужністю 100 МВт та високотемпературної газової турбіни потужні-
стю 50 МВт (ГТУ-50-800), створено проблемну і галузеву науково-
дослідні лабораторії кафедри. Всесвітнє визнання одержали досягнення 
щодо останніх ступенів граничної довжини потужних парових турбін. У 
1971 році захистила дисертацію доктора наук М.Є. Левіна – перша випус-
книця кафедри турбінобудування (1932), наукові досягнення якої були 
визнані видатними на державному рівні СРСР, а також Ю.М. Мацевитий – 
у теперішній час академік НАН України. 

З 1977 року кафедрою завідував В.М. Капінос, д-р техн. наук, лауреат 
Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1979), під керівництвом 
якого вперше у вітчизняній теплофізиці виконано фундаментальний ком-
плекс досліджень проблем теплообміну в парових і газових турбінах на 
основі теоретичних та експериментальних підходів. Захищають дисертації 
докторів наук визнані у галузі енергомашинобудування вчені В.М. Поно-
марьов (1978), А.В. Бойко (1983), А.В. Гаркуша (1983), Ю.В. Гречаніченко 
(1986) та А.Ф. Слітенко (1987). 

А.Ф. Слітенко керував кафедрою з 1989 по 2003 рік, д-р техн. наук. 
Він очолював роботи щодо розробки розрахункових методів визначення 
граничних умов теплообміну в проточних частинах газових турбін, які у 
теперішній час використовуються практично на всіх газотурбобудівних 
підприємствах і підприємствах авіаційного моторобудування країн СНД. 

Захищають дисертації докторів наук В.В. Рухлинський (1990) та 
Ю.Л. Хрестовий (1992). 

У 1995р. А.В. Гаркуша став засновником нового напрямку діяльності 
науковців кафедри – виконання теоретичних та експериментальних дослі-
джень енергетичних газових турбін та реактивних двигунів різного приз-
начення у кооперації з провідними світовими компаніями, такими як 
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«САМСУНГ», «ХЮНДАЙ» (Південна Корея) та «ДЖЕНЕРЕЛ 
ЕЛЕКТРИК» (США). 

З 2004 по вересень 2018 року очолював кафедру А.В. Бойко, д-р техн. 
наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1992), 
який є засновником нового напрямку в теорії турбомашин – оптимального 
проектування турбін. 

У теперішній час завідує кафедрою турбінобудування д-р техн. наук, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019) 
О.П. Усатий. На кафедрі працюють 4 професора – д-р техн. наук О.І. Тара-
сов, д-р техн. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки (2009) В.П. Суботович і кандидати технічних наук Ю.О. Юдін та 
О.О. Литвиненко; 3 доцента – кандидати технічних наук О.В. Лапузін, 
І.О. Михайлова та О.П. Авдєєва, а також старший викладач С.П. Наумен-
ко. 

Наукова школа кафедри турбінобудування має 3 наукових напрями. 
Першим науковим напрямом – оптимальне проектування проточних час-
тин турбомашин – керує завідувач кафедри О.П. Усатий. За цим напрямом 
ведуться роботи з розробки системи автоматичного проектування «Турбо-
агрегат», особливостями якої є наявність єдиного універсального інформа-
ційного простору для всіх об’єктів, частин і елементів турбоагрегату, а 
також можливість отримання оптимальних рішень на всіх рівнях проекту-
вання, зокрема з урахуванням режимів експлуатації. Другий науковий на-
прям – аеродинамічне вдосконалення елементів проточної частини турбо-
машин на основі теоретичних та експериментальних досліджень – очолює 
професор В.П. Суботович. Запропоновано нову концепцію експеримента-
льних досліджень потужних, швидкообертальних та високотемпературних 
турбін в умовах аеродинамічної лабораторії. Створено якісно нові методи 
розв'язування прямої, гібридної та оберненої аеродинамічних задач теорії 
решіток з метою їх використання для оптимального проектування лопаток. 
У практиці вітчизняного турбінобудування обернена задача теорії решіток вико-
ристовується вперше. Третім науковим напрямом – створення систем охо-
лоджування високотемпературних газових турбін – керує професор 
О.І. Тарасов. Розробляються нові підходи до створення систем охолоджу-
вання високотемпературних газових турбін, зокрема на основі застосуван-
ня нетрадиційних холодоагентів. Нові системи охолоджування дозволяють 
підвищити початкову температуру газу більш ніж на 10%, що істотно по-
ліпшує ефективність газотурбінних установок. 

Кафедра турбінобудування НТУ «ХПІ» – потужний експерименталь-
ний науково-дослідний комплекс із вивчення газодинамічних та теплофі-
зичних процесів у турбомашинах, який постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2006 року внесений до Державного реєстру науко-
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вих об’єктів, що становлять національне надбання. До нього входять по-
тужна компресорна станція (2 відцентрові нагнітачі потужністю 700 та 
800 кВт, 2 толокових нагнітача потужністю 360 кВт та 5 вітрогінників по-
тужністю 100–120 кВт), 3 повітряні турбіни, 7 багатофункціональних ста-
тичних аеродинамічних стендів, які використовуються для спільних дослі-
джень кафедри турбінобудування з промисловими підприємствами. 

За роки педагогічної й наукової роботи кафедра випустила близько 
4 тисяч інженерів, підготувала 33 доктора і 117 кандидатів технічних наук, 
які внесли і вносять гідний доробок у розвиток вітчизняного та світового 
турбінобудування. Кафедра пишається своїми випускниками – керівника-
ми, головними інженерами і генеральними конструкторами промислових 
підприємств, провідними вченими та дослідниками. Серед випускників 
кафедри 15 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 
3 академіка й члена-кореспондента НАН України. 
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Введение. Фактически турбины К-200-130 ЛМЗ, которые спроекти-

рованы с температурой 565 °С, эксплуатировались с 1971 г. при темпера-
туре 530–545 °С, что улучшило их ресурсные характеристики. Паровые 
турбины мощностью 200 МВт блоков ДТЭК «Луганская ТЭС» отработали 
порядка 305303–329942 ч при общем количестве пусков от 1438 до 1704 
при парковом ресурсе 220 тыс. ч. и числе пусков 800. 

Срок продления эксплуатации высокотемпературного энергетическо-
го оборудования между планово-предупредительными ремонтами истек, 
поэтому проводят повторную оценку остаточного ресурса корпусов регу-
лирующих клапанов ЦВД и ЦСД паровой турбины К-200-130. Особенно-
стью дальнейшей эксплуатации энергоблока является сверх парковая 
наработка энергетического оборудования более 250 тыс. ч и работа в ма-
невренных режимах с превышением количество пусков для отдельных 
типов оборудования в два–три раза. 

Цель и задачи работы. Разработка программного комплекса для рас-
четной оценки малоцикловой усталости, статической поврежденности и 
остаточного ресурса корпусов регулирующих клапанов ЦВД, ЦСД турби-
ны К-200-130 блока № 15 ДТЭК Луганская ТЭС. Для достижения постав-
ленной цели решались следующие задачи: 

– определение циклической поврежденности корпусов регулирующих 
клапанов ЦВД, ЦСД на пусковых режимах; 

– расчет статической поврежденности корпусов регулирующих кла-
панов ЦВД, ЦСД на стационарных режимах; 

– расчетная оценка остаточного ресурса и возможности продления 
эксплуатации корпусов регулирующих клапанов ЦВД, ЦСД. 

Расчетное исследование малоцикловой усталости, статической 
поврежденности и остаточного ресурса корпусов регулирующих кла-
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панов ЦВД и ЦСД. 
Поверочный расчет на малоцикловую усталость РК ЦВД и РК ЦСД 

паровой турбины К-200-130 блока № 15 ДТЭК Луганская ТЭС выполнен 
на основании анализа действующих нагрузок и температурных полей в 
регулирующих клапанах ЦВД и ЦСД турбины при типичных пусковых 
режимах. Учтены полученные максимальные и минимальные значения 
интенсивностей напряжений при стационарных и переходных режимах 
работы турбоустановки. Повреждаемость корпусов РК ЦВД и РК ЦСД 
согласно данных визуального осмотра, травления, магнитопорошковая 
диагностика (МПД) и определения механических свойств металла литых 
деталей паровой турбины учтена согласно данных неразрушающего кон-
троля. 

Суммарная поврежденность металла корпусов клапанов РК ЦВД и РК 
ЦСД паровой турбины К-200-130 блока № 15 ДТЭК Луганская ТЭС со-
ставляет 97 % и 98 %, а остаточный ресурс металла РК ЦВД практически 
исчерпан и равен 9786 ч. Остаточный ресурс металла РК ЦСД равен 
6890 ч, т.е. также практически исчерпан при коэффициентах запаса проч-
ности по количеству циклов и по деформациям на уровне 5 и 1,5, а также 
допускаемом времени работы металла 370 тыс. ч. При допускаемом вре-
мени работы металла 470 тыс. ч суммарная поврежденность металла кор-
пусов клапанов снижается до 80 %, а остаточный ресурс металла равен 
79510 ч и 75200 ч для РК ЦВД и ЦСД. 

Если экспертная комиссия, состоящая из представителей электриче-
ской станции, специализированных и других организаций, может принять 
допускаемое время работы металла на уровне 470 тыс. ч., то можно про-
длить эксплуатацию корпусов ЦВД и ЦСД на 50 тыс. часов при числе пус-
ков, равном половине паркового количества, т.е. 400 пусков. 

Выводы. Расчеты на малоцикловую усталость и статическую повре-
жденность корпусов клапанов РК ЦВД, РК ЦСД паровой турбины К-200-
130 показали, что суммарная поврежденность металла корпусов клапанов 
РК ЦВД составляет 80 %, а остаточный ресурс металла равен 77565 ч. Для 
РК ЦСД суммарная поврежденность металла оценивается на уровне 79 %, 
а остаточный ресурс металла равен 79500 ч. Это позволит продлить экс-
плуатацию корпусов ЦВД и ЦСД на 50 тыс. часов при числе пусков, рав-
ном половине паркового количества, т.е. 400 пусков. 
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Введение. Система парораспределения паровой турбины К-200-130 

во многом определяет экономичную и надежную эксплуатацию. Паровые 
турбины типа К-200-130 ЛМЗ были спроектированы на температуру све-
жего пара и пара после промежуточного перегрева 565 °С, а фактически 
эксплуатировались с 1971 г. при температуре 530–545 °С. Такой темпера-
турный режим изменил в сторону уменьшения напряженно-
деформированное состояние высокотемпературных элементов паровых 
турбин. 

Для последующей оценки остаточного ресурса корпусов регулирую-
щих клапанов ЦВД и ЦСД паровой турбины К-200-130 необходимо на 
первом этапе поверочного расчета исследовать их напряженно-
деформированное состояние. Особенностью эксплуатации энергоблоков 
мощностью 200 МВт является работа в маневренных режимах с превыше-
нием количество пусков для отдельных типов оборудования в 2–3 раза, что 
увеличивает интенсивности условных упругих напряжений в периоды 
пусков. 

Цель и задачи работы – создание программного модуля для расчет-
ного исследования теплового и напряженно-деформированного состояния 
корпусов регулирующих клапанов ЦВД, ЦСД турбины К-200-130. Для 
достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

– расчетное исследование граничных условий теплообмена корпусов 
регулирующих клапанов ЦВД, ЦСД на пусковых и стационарных режи-
мах; 

– оценка поврежденностей корпусов регулирующих клапанов ЦВД, 
ЦСД в планово-предупредительных ремонтах; 
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– расчетное исследование теплового и напряженно-
деформированного состояния корпусов регулирующих клапанов ЦВД, 
ЦСД. 

Расчетные модели корпусов регулирующих клапанов ЦВД и 
ЦСД. Конструктивно корпуса регулирующих клапанов цилиндров высо-
кого и среднего давления представляют сложные технические объекты с 
развитой системой патрубков подвода и отвода пара, что обуславливает 
необходимость моделирования в трехмерной постановке с использованием 
графических пакетов прикладных программ SolidWorks Simulation на пус-
ковых режимах работы. 

Для анализа напряженно-деформированного состояния исследованы 
пуск из холодного состояния (ХС, t0мет = 100 °С), из неостывшего состоя-
ния (НС, t0мет = 250 °С) и из горячего состояния (ГС, t0мет = 410 °С). Техно-
логические особенности рассматриваемых режимов работы турбоустанов-
ки учитывались заданием граничных условий I–IV рода в расчетных эле-
ментах корпусов регулирующих клапанов ЦВД и ЦСД. Материал корпу-
сов регулирующих клапанов цилиндров высокого и среднего давления – 
легированная сталь 15Х1М1ФЛ. 

Расчетное исследование напряженно-деформированного состоя-
ния (НДС) корпусов регулирующих клапанов ЦВД и ЦСД. При пусках 
из ХС максимальная интенсивность условных упругих напряжений со-
ставляет 138 МПа в области крышки клапана в момент времени 9300 с, 
при этом максимальны градиенты температур имеют место в момент вре-
мени от 9300 с до 17400 с. Максимальная интенсивность условных упру-
гих напряжений при пусках из НС достигают 76 МПа в области крышки 
клапана в момент времени 6200 с. Максимальная интенсивность условных 
упругих напряжений при пусках из ГС равна 85 МПа в области крышки 
клапана при этапе нагружения до 30 МВт и выдержке при 30 МВт (момент 
времени 2100 с). 

Выводы. Для регулирующих клапанов ЦВД, ЦСД паровой турбины 
К-200-130 разработана модель теплового и напряженно-деформированного 
состояния на базе 3D-пространственных аналогов. Получены расчетные 
данные НДС регулирующих клапанов ЦВД, ЦСД паровой турбины 
К-200-130 № 15 ДТЭК «Луганская ТЭС» с учетом реальных условий экс-
плуатации. Установлено, что максимальное значение интенсивности 
условных упругих напряжений на стационарном режиме работы возникает 
в зоне радиусного перехода паровпускного патрубка и парового короба РК 
ЦВД и составляет 70 МПа. 
 

Список литературы: 
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Вступ. ККД турбомашин багато в чому визначається газодинамічною 

ефективністю їх проточних частин, важливими елементами яких є кільцеві 
перехідні і вихідні дифузорні канали. Одним із шляхів підвищення еконо-
мічних показників турбомашин є удосконалення аеродинаміки вихідних 
патрубків. 

У доповіді викладено результати розрахункових досліджень чотирьох 
моделей вісерадіальних дифузорів турбін типу К-300, а саме: перший варі-
ант – модель дифузора турбіни К-325-23,5 з торовим дефлектором, у дру-
гому варіанті моделі дифузора відсутні будь-які дефлектори, в третьому 
варіанті присутні торовий і широкорежимний дефлектори, а в четвертому 
варіанті встановлено тільки широкорежимний дефлектор. 

Мета роботи. Виконати розрахункові дослідження на змінних режи-
мах вісерадіальних дифузорів різних конструкцій з метою пошуку резервів 
аеродинамічного удосконалення вихідних дифузорів турбіни. 

Загальна частина. Дифузори досліджено на трьох режимах роботи 
останнього ступеня GV2 = 1; 0,75; 0,5. Розподіл параметрів на цих режимах 
роботи – експериментальні дані, що отримані на кафедрі турбінобудування 
НТУ «ХПІ» під час виконання досліджень останнього ступеня турбіни 
разом з дифузором вихідного патрубка на стенді повітряної турбіни. Роз-
рахунки виконано за допомогою програмного комплексу ANSYS Fluent. На 
вході у дифузори були заданими повні тиск та температура, а також кути 
просторового потоку. В моделях дифузорів побудована сітка з 100000 еле-
ментів. Модель турбулентності – k–ε. 

За результатами порівняння розрахункових та експериментальних да-
них визначено, що розрахункова модель задовільно відображає картину 
течії в дифузора для широкого діапазону режимів роботи. На режимі 
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GV2 = 0,5 штатний кільцевий торовий дефлектор (перший варіант дифузо-
ра) практично не впливає на характеристики течії у порівнянні з другим 
варіантом дифузора. У обох варіантах циркуляційна зона займає більше 
половини прохідних перерізів дифузора. Основний потік притискується до 
поверхні зовнішнього обводу дифузора. 

На режимі GV2 = 1 у третьому варіанті дифузора у порівняні з пер-
шим варіантом дифузора знизився коефіцієнт повних втрат з 0,61 до 0,37 
за рахунок додаткового дифузорного ефекту у зоні втулки. На режимі 
GV2 = 0,75 коефіцієнти повних втрат цих двох варіантів практично однако-
ві. При зниженні відносної об’ємної витрати до GV2 = 0,5 у третьому варі-
анті дифузора з торовим та широкорежимним дефлекторами основний по-
тік відхиляється у напрямку втулки, а коефіцієнт повних втрат зменшуєть-
ся з 1,06 до 0,73 у порівнянні з першим варіантом дифузора. 

Висновки. Розроблено комп’ютерні моделі вісерадіальних дифузорів 
турбін типу К-300 та досліджено їх аеродинамічна досконалість з ураху-
ванням реального розподілу параметрів за останнім ступенем на змінних 
режимах роботи. 

За результатами порівняння розрахункових та експериментальних до-
сліджень доведено здатність розрахункової моделі задовільно визначати 
поле параметрів течії в дифузорі для широкого діапазону режимів роботи 
турбіни. 

Виконано розрахункові дослідження чотирьох варіантів дифузорів 
турбін типу К-300 за умови суттєвого зниження об’ємної витрати робочого 
тіла. Встановлено, що модернізація вихідного дифузора турбіни К-325-23,5 
за рахунок встановлення широкорежимного дефлектора дозволяє знизити 
коефіцієнт повних втрат дифузора в діапазоні режимів GV2 = 1…0,5 і по-
ліпшити характер течії. 
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Введение. В настоящее время энергоблоки ТЭС и ТЭЦ работают в 

высокоманевренных режимах практически с ежесуточной глубокой раз-
грузкой, остановами на выходные и праздничные дни с последующими 
пусками из различных тепловых состояний. При пусках, работе на частич-
ных режимах и остановах проточная часть турбины работает на малорас-
ходных режимах и, как следствие, в цилиндре низкого давления возникают 
изменяющиеся в зависимости от относительного объемного расхода пара 

2Gv  отрывные явления (начиная от последней ступени). 
Особенно это касается работы части низкого давления теплофикаци-

онных турбин. При малорасходных режимах происходит изменение в 
структуре потока, сопровождающееся появлением привтулочного отрыва, 
вращающегося вихря в зазоре между направляющим аппаратом и рабочим 
колесом и повышением давления в основном потоке при переходе на рабо-
ту в компрессорном режиме. 

Формирование области отрыва сопровождается значительным повы-
шением температуры пара при его перегреве за счет вентиляционных по-
терь, создающихся вихревыми структурами в областях отрывов. 

При этом режиме, в ступенях образуются вентиляционные потери и 
температура пара достигает в межвенцовом зазоре 200–280 °С для турбин-
ной ступени с малым втулочным отношением в диапазоне изменения 

2Gv  = 0,05–0,20 при давлении в конденсаторе Рк = 4–30 кПа [2]. 
Высокая температура пара в межвенцовом зазоре не связана с темпе-

ратурой пара в выходном патрубке при его охлаждении, и ее снижение 
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требует независимого подхода к созданию системы снижения температуры 
пара во вращающемся вихре. 

Цель работы. На основе имеющихся экспериментальных данных и 
проведенных расчетных исследований, необходимо создать систему сни-
жения температуры пара во вращающемся вихре для обеспечения эффек-
тивной и надежной работы последних ступеней ЦНД мощных теплофика-
ционных турбин на малорасходных режимах. 

Общая часть. Одним из подходов к созданию такой системы являет-
ся использование полой лопатки, разделенной на полости с подводом 
охлаждающего пара в среднюю полость, и выдувом его через щель в вы-
ходной кромке лопатки со звуковой (критической скоростью). Высокоско-
ростные струи из плоских сопел в кромках направляющих лопаток обра-
зуют процесс смешения горячего пара, поступающего из периферийной 
области каналов рабочего колеса и формирующего вращающийся в меж-
венцовом зазоре вихрь, и “холодного”, поступающего из выходных кромок 
по всей высоте лопаток. 

Снижение температуры во вращающемся вихре обеспечивается ба-
лансом расходов пара в вихре и поступающего из выходных кромок 
сопловых лопаток. Это позволяет снизить температуру пара на входных 
кромках до уровня 100–120 °С, что является безопасным при эксплуатации 
рабочих лопаток ЦНД. При этом добавленный расход для охлаждения па-
ра, вращающегося в межвенцовом зазоре, смешивается с основным пото-
ком и позволяет снизить затраты мощности на вентиляционные потери. 
Температура пара за рабочими лопатками снижается независимо за счет 
включения штатной системы охлаждения выходного патрубка. 

Выводы. На основании проведенных расчетных исследований пред-
ложена полая конструкция направляющего аппарата последней ступени 
ЦНД, что позволяет охлаждать пар на входных кромках и не допускать 
повышения температуры. Это обеспечит эффективную и надежную работу 
последних ступеней ЦНД мощных теплофикационных турбин на малорас-
ходных режимах 
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Вступ. Для регулювання витрати пару у теплофікаційних турбінах 

використовують соплові апарати з поворотними діафрагмами. Перекриття 
каналів соплового апарату здійснюється поворотом рухомого кільця діаф-
рагми, при цьому його поворот виконується в сторону протилежну обер-
танню ротора турбіни. Назвемо такий рух кільця діафрагми – прямим. По-
ложення кільця діафрагми відносно стану з повністю відкритими каналами 
соплової решітки оцінюється ступенем відкриття діафрагми δ, яке, в свою 
чергу, має сильний вплив на структуру течії в міжлопатковому каналі і 
відповідно на величину втрат кінетичної енергії в сопловій решітці.  

В роботі [1] зазначено, що з метою зменшення втрат кінетичної енер-
гії, при малих ступенях відкриття діафрагм, слід переміщати поворотне 
кільце в положення закриття соплового каналу в напрямку, що співпадає з 
напрямком обертання ротора. Назвемо такий рух поворотного кільця діаф-
рагми – зворотним. 

Мета роботи. Провести чисельне дослідження, за допомогою про-
грамного комплексу Fluent (№ клієнта 01067322), плоского обтікання соп-
лового апарату, що складається з профілів С-9013Р [2] для отримання кое-
фіцієнтів втрати кінетичної енергії ζ з метою визначення оптимального 
напрямку відкриття каналів соплової решітки та більш детального вивчен-
ня фізичних процесів, що протікають при прямому і зворотному рухах кі-
льця поворотної діафрагми. 

Загальна частина. Виконано розрахунки для чотирьох ступенів відк-
риття δ = 1; 0,5; 0,3; 0,15 при прямому відкритті діафрагми і для трьох сту-
пенів відкриття δ = 0,5; 0,3; 0,15 при зворотному відкритті діафрагми. Ко-
жен з варіантів розраховувався при перепадах тиску повітря на решітці 
π = 0,7; 0,5; 0,3. Розрахункова область, в обох варіантах, обмежувалася 
одним міжлопатковим каналом з приєднаними областями на вході і виході 
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з каналу. Для кожного з варіантів, за ступенем відкриття δ, будувалися 
окремі структуровані сітки розрахункової області з кількістю елементів від 
1,8∙105 до 4,7∙105. Кількість елементів залежала від ступеня відкриття соп-
лових каналів діафрагми. Всі сітки розрахункових областей були побудо-
вані за умови забезпечення показника y+ ≤ 1 в області близької до стінки. 
Для розрахунку течії була використана модель двовимірної течії в’язкого 
газу програмного комплексу Fluent з використанням різницевого методу 
другого порядку. Робоче тіло – в’язкий газ, що стискається – повітря. В 
якості граничних умов на вході в розрахункову область використовували-
ся: тиск та температура повітря; напрямок потоку повітря; інтенсивність 
турбулентності; гідравлічний діаметр. Для виходу з розрахункової області: 
тиск повітря. Для моделювання явищ турбулентності використовувалася 
модель k–ω SST (модель Ментера) [3]. 

В результаті виконаних розрахунків отримані: картини течії в міжло-
патковому каналі; залежність відношення G/G0 від ступеня відкриття δ; 
залежність коефіцієнтів втрати кінетичної енергії ζ від відношення G/G0; 
графіки розподілу коефіцієнтів втрати кінетичної енергії ζ уздовж фронту 
решітки за сопловим апаратом, залежність коефіцієнтів втрати кінетичної 
енергії ζ від ступеня відкриття δ. 

Висновки. За результатами розрахунків встановлено: 
– як для прямого руху кільця діафрагми, так і для зворотного, змен-

шення перепаду тисків π на сопловому апараті, призводить до зменшення 
коефіцієнта втрат кінетичної енергії ζ. 

– для обох випадків руху, при δ < 0,5 і π < 0,5 потік, в міжлопатково-
му каналі, має складну структуру: розділений на надзвукове ядро і застій-
ну зону з вихровою течією. 

– зміна напрямку руху повороту кільця діафрагми соплового апарату, 
що складається з профілів С-9013Р, призводить до значного зниження ко-
ефіцієнта втрат кінетичної енергії ζ. Так, при π = 0,5, для ступеня відкрит-
тя діафрагми δ = 0,3 і 0,15 при прямому русі коефіцієнти втрат кінетичної 
енергії ζ = 0,424 і 0,637 відповідно. При зворотному русі коефіцієнти втрат 
кінетичної енергії ζ = 0,474 і 0,803. Це говорить про неефективність такого 
рішення для соплового апарату, що складається з профілів С-9013Р. Але, 
як показано в роботі [1] такий підхід може бути ефективним для інших 
форм профілів, що необхідно враховувати при виборі оптимальної конс-
трукції соплових апаратів. 
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Введение. Аэроупругое поведение лопаточного венца вентилятора 

характеризуется обменом энергией между потоком газа и вращающимися 
аэродинамическими решетками, в основе которого лежит силовое взаимо-
действие между потоком и упругими лопатками. 

Силовое взаимодействие между потоком газа и упругими лопатками 
составляет основу физического механизма самовозбуждающихся колеба-
ний. Самовозбуждающиеся колебания могут либо затухать (аэродемпфи-
рование), либо проявляться в устойчивой форме колебаний с постоянной 
амплитудой, либо в неустойчивой форме флаттера. Флаттер лопаток осе-
вых турбомашин – одна из наиболее серьезных проблем при проектирова-
нии двигателя, так как он ограничивает диапазон безопасных режимов и 
характеристики двигателя. Наступление флаттера может стать причиной 
быстрого разрушения лопатки. 

Поэтому возможность предсказания флаттера лопаток на этапе проек-
тирования повышает уровень надежности двигателя. 

Цель работы. Целью настоящей работы является численный анализ 
аэроупругих характеристик лопаточного венца вентилятора авиационного 
двигателя при гармонических и связанных колебаниях для заданного ре-
жима граничных условий на входе и выходе за венцом с учетом неравно-
мерного распределения давления за лопаточным венцом. 

Численный анализ. На основании анализа современного состояния 
проблемы аэроупругости турбомашин и существующих методов прогно-
зирования флаттера можно заключить, что наиболее перспективным под-
ходом в исследовании аэроупругого поведения лопаточного венца турбо-
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машины является подход, основанный на трехмерной модели нестацио-
нарной аэродинамики и модальном анализе движения лопатки (метод ре-
шения связанной аэроупругой задачи). 

Трехмерный трансзвуковой поток идеального газа описывается в от-
носительной декартовой системе координат полной нестационарной си-
стемой уравнений Эйлера, представленной в интегральной форме законов 
сохранения массы, импульса и энергии [1–3]. Постановка граничных усло-
вий основана на одномерной теории характеристик. 

Для численного интегрирования исходных уравнений применяется 
разностная схема Годунова-Колгана 2-го порядка точности (по простран-
ственным координатам и времени), обобщенная на случай произвольной 
пространственной деформируемой разностной сетки [3–4]. 

Учитывая непериодичность потока в окружном направлении, следует 
в расчетную область включать все лопатки РК. 

Уравнения Эйлера интегрируются в расчетной области, включающей 
полную дугу окружности, т.е. количество межлопаточных каналов равно 
количеству лопаток. 

Разностная сетка разбивается на N-сегментов, каждый из которых 
включает одну лопатку и имеет протяженность в окружном направлении, 
равную шагу ротора. Каждый из сегментов дискретизируется с использо-
ванием гибридной H−H сетки. При этом внешняя H−сетка для канала ро-
тора остается неподвижной в течение всего расчета, а внутренняя H−сетка 
перестраивается на каждой итерации по заданному алгоритму так, что ее 
внешние узлы остаются неподвижными, а внутренние жестко связаны с 
колеблющейся лопаткой. 

Динамическая модель колеблющейся лопатки с использованием мо-
дального подхода приведена к системе обыкновенных дифференциальных 
уравнений относительно модальных коэффициентов собственных форм 
[1–3]. Перемещения и скорость лопатки, полученные из решения динами-
ческой задачи, используются в качестве граничных условий в аэродинами-
ческой задаче на каждой итерации. 

С использованием разработанного метода проведен численный ана-
лиз аэроупругих характеристик лопаточного венца вентилятора авиацион-
ного двигателя в пространственном потоке газа при заданных гармониче-
ских и связанных колебаниях лопаток с учетом собственных форм при 
различных углах сдвига по фазе колебаний лопаток для режима эксплуа-
тации с частотой вращения n = 3610 об/мин. 

Аэродинамические расчеты проведены с учетом взаимодействия пяти 
собственных форм колебаний лопаток с частотами соответственно равны-
ми 91 Гц, 212 Гц, 393 Гц, 454 Гц и 635 Гц. 
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При связанных колебаниях с учетом взаимодействия пяти собствен-
ных форм происходит самовозбуждение колебаний, т.е. флаттер по 1-ой 
собственной форме, что приводит к росту амплитуд колебаний по всем 
собственным формам с частотой близкой к собственной частоте 1-ой фор-
мы. 

Для выяснения причин возникновения флаттера лопатки по 1-ой соб-
ственной форме колебаний и рекомендаций по устранению этого явления 
необходимо дальнейшее исследование. 

Проведен численный анализ влияния частоты 1-ой собственной фор-
мы на режим колебаний лопаток при МЛФУ = 0° с учетом взаимодействия 
пяти собственных форм. Показано, что повышение собственной частоты 1-
ой формы приводит к повышению аэродинамической устойчивости коле-
баний лопаток, при частотах 135 Гц, 152 Гц происходит аэродемпфирова-
ние. 

Выводы. 1 Проведен численный анализ аэроупругих характеристик 
лопаточного венца вентилятора с использованием математической модели 
связанной задачи нестационарной аэродинамики и динамики упругих ко-
лебаний. 

2 При связанных колебаниях происходят самовозбуждающие колеба-
ния (флаттер) лопаток по 1-ой собственной форме. 

3 Даны рекомендации по повышению аэроупругой устойчивости для 
заданного режима, связанные с повышением жесткости лопаток. 
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Вступ. Котельні установки типу НІІСТУ-5, КВГМ, ПТВМ, печі, піді-
грівачі різного типу, що використовують газоподібне паливо, відпрацюва-
ли свій ресурс. Шляхом підвищення ефективності цих установок при міні-
мальних затратах є модернізація із забезпеченням режиму роботи з опти-
мальною схемою організації топкового процесу. 

Аналіз показників роботи пальникових пристроїв енергетичних та 
промислових об’єктів свідчить про недостатньо високі техніко-економічні 
характеристики, що обумовлено застарілими методами організації в них 
робочого процесу з використанням закрутки повітряного потоку. Актуаль-
ність дослідження визначається необхідністю економії газоподібного па-
лива, законодавчими вимогами щодо охорони довкілля від забруднення 
токсичними продуктами згоряння шляхом впровадження в енергетичне, 
промислове та комунальне господарство України високоефективних тех-
нологій спалювання палив. 

Мета та задачі дослідження. Визначення впливу режимних і конс-
труктивних параметрів пальникового пристрою на характеристики «бідно-
го» зриву факелу при подачі газу в зону рециркуляції за стабілізатором. 
Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні задачі: 
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– визначення стійкості мікродифузійного горіння факелу за погано-
обтічним тілом – стабілізатором на межі «бідного» зриву при струменевій 
подачі газоподібного палива в зону рециркуляції; 

– експериментальне дослідження впливу на характеристики «бідного» 
зриву швидкості, температури і інтенсивності турбулентності повітряного 
потоку, розмір та взаємне розміщення стабілізаторів, розмір та відносна 
площа газових отворів, конфігурація вихідної кромки стабілізатора; 

– дослідження впливу коефіцієнту надлишку повітря та інтенсивності 
турбулентності повітряного потоку на характеристики «бідного» зриву. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Сталість факелу підвищу-
ється із збільшенням ширини стабілізатора. збільшується також довжина 
факелу в топковому просторі, яка пропорційна розміру стабілізатора. При 
більш тісному розміщенні стабілізаторів підвищення швидкості повітряно-
го потоку між стабілізаторами при постійній швидкості повітря перед па-
льниковим пристроєм призводить до інтенсифікації масообміну в зоні ре-
циркуляції, що зменшує вплив на значення αmax температури повітря Тп 
перед пальниковим пристроєм, тому що температура газів в зоні зворотних 
токів підвищується на менше значення, ніж температура повітря перед 
пальником, і стабілізаційні характеристики зони рециркуляції погіршу-
ються. Експерименти показали, що в умовах підвищеної інтенсивності 
турбулентності і швидкості повітряного потоку підвищити сталість факелу 
при подачі газу в зону рециркуляції крім зміни параметрів системи можна 
шляхом зменшення інтенсивності тепло- масообмінних процесів в зоні 
рециркуляції і за рахунок часткової ізоляції зони рециркуляції за стабіліза-
тором постановкою так званих закрилків на вихідні кромки стабілізаторів. 

Висновки. Встановлено вплив на характеристики «бідного» зриву 
режимних – Wп, Tп, ε і конструктивних – Вст, dг, Кf факторів. При зменшен-
ні ширини стабілізатора Вст ≤ 30 мм, збільшенні швидкості Wп і турбулент-
ності повітряного потоку ε характеристики стійкості факелу погіршують-
ся, що може призвести до різкого зменшення температури газів в топково-
му просторі у разі зриву факелу і виникнення додаткових термічних на-
пружень в елементах обладнання. Стійкість факелу на режимі «бідного» 
зриву можна підвищити шляхом зміни геометричних параметрів, змен-
шення швидкості повітряного потоку та встановлення закрилків. 
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Вступ. Головним завданням при експлуатації електростанцій є забез-
печення надійності на всіх режимах їх роботи, у тому числі і при екстре-
мальних зовнішніх динамічних впливах природного характеру, одними з 
яких є землетруси. Коливання елементів енергетичного обладнання при 
сейсмічних діях відбувається за рахунок кінематичних збурень, які пере-
даються від ґрунту на нижню фундаментну плиту. У зв’язку з цим висува-
ються вимоги до сейсмостійкості енергетичного обладнання електростан-
цій – його міцності, герметичності та працездатності при сейсмічних діях 
[1]. 

Розв’язання задачі забезпечення сейсмостійкості турбоагрегатів 
пов’язано з аналізом поведінки системи турбоагрегат-фундамент-основа 
(ТФО) при динамічних впливах різної інтенсивності для виявлення наван-
таженості і відсутності зачіпання елементів та підвищення надійності сис-
теми [2]. 

У роботі об’єктом дослідження коливань елементів системи ТФО при 
кінематичних збуреннях являється енергоблок К-200-130 ЛМЗ. Турбоагре-
гат, який включає циліндри високого, середнього і низького тисків та еле-
ктрогенератор ТГВ-200, змонтований на рамному фундаменті. 

Мета роботи. Визначення характеристик вібронапруженості відпові-
дальних елементів енергоблока потужністю 200 МВт при перехідних ко-
ливальних процесах, що обумовлені раптовим кінематичним збуренням. 

Загальна частина. Для дослідження коливань системи ТФО при сей-
смічному навантаженні, яке моделюється прискореннями ґрунту у трьох 
взаємноперпендикулярних напрямках, використовуються розроблені роз-
рахункова методика та програмне забезпечення [3, 4]. 
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Кінематичне збурення задається таблично за допомогою акселеро-
грами, яка містить прискорення в трьох взаємноперпендикулярних напря-
мках в залежності від часу через рівні інтервали [5, 6]. 

Рівняння руху системи ТФО інтегруються методом Ньюмарка із зада-
ним кроком за часом ∆t в системі координат, що пов’язана з ґрунтом. Рам-
ний фундамент, корпуси підшипників і циліндрів турбоагрегату, а також 
валопровід, моделюються стержневими елементами і зосередженими ма-
сами, що з’єднуються між собою жорстко або за допомогою пружно-
демпферних елементів. 

Аналіз результатів розрахунків сейсмостійкості турбоагрегату К-200-
130 ЛМЗ показав, що при семибальному землетрусі переміщення роторів у 
напрямку осі турбоагрегату відносно корпусів циліндрів, переміщення 
верхньої фундаментної плити відносно нижньої менші за допустимі зна-
чення. 

Осьові зусилля на колодки упорного підшипника не перевищують 
54 тс, а тиск на колодки упорного підшипника становить 7,08 МПа, що 
майже вдвоє менше допустимого значення. 

Висновки. Проведені дослідження показали, що найбільш наванта-
женими частинами системи ТФО турбоагрегата потужністю 200 МВт є 
шпоночні з’єднання, але напруження, які виникають у них під час розгля-
нутих кінематичних збурень, що моделюють семибальний землетрус, не 
досягають допустимих значень. 
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Вступ. Більшість наукових досліджень в області енергозбереження на 

ТЕС і АЕС спрямовано на підвищення економічності основного енергети-
чного устаткування – ядерних реакторів, парогенераторів, турбогенерато-
рних установок тощо. Разом з тим значні резерви енергозбереження є в 
обладнанні власних потреб енергоблоків. Одним з напрямків в плані енер-
гозбереження є зниження втрат енергії на власні потреби електростанцій. 

На сьогоднішній день практично вичерпані резерви підвищення еко-
номічності паротурбінних електростанцій за рахунок підвищення початко-
вих параметрів, удосконалення систем регенеративного підігріву живиль-
ної води й проміжного перегріву пари [1]. У зв’язку з цим, в енергетичній 
галузі велика увага стала приділятися низькопотенційним комплексам 
(НПК) електростанцій як структурних одиниць енергоблоків, що безпосе-
редньо впливають на економічність їхньої експлуатації за рахунок впливу 
на кінцеві параметри пари й на витрату електроенергії для власних потреб. 
По даним Запорізької АЕС, недовиробіток електроенергії через погані 
умови теплообміну в конденсаторах щорічно становить порядку 
1,5 млрд. кВт∙год [2]. 

Тому забезпечення оптимальних режимів роботи систем НПК, зни-
ження втрат енергії в них надає собою важливе й актуальне науково-
технічне завдання. 

Мета роботи. Створення структури і алгоритмів енергозберігаючих 
систем керування низькопотенційним комплексом електростанцій за кри-
терієм мінімуму сумарних втрат енергії. 

Загальна частина. Аналіз математичної моделі конденсатора, попе-
редній аналіз експериментальних даних і огляд існуючої літератури, наве-
дений у роботі [3] показав, що на процес теплообміну в конденсаторі, а, 
отже, на енергоефективність роботи турбіни й НПК, впливають наступні 
фактори (параметри): 
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– витрата пари через конденсатор D2, величина якого пропорційна по-
тужності турбіни Nт і електричної потужності Nе блоку в цілому. Потуж-
ність блоку задається енергосистемою, і є в більшості випадків для НПК є 
нерегульованим параметром; 

– величина вакууму в конденсаторі P2, рівень якого підтримується 
циркуляційними насосами та ежекторними установками; 

– витрата циркуляційної води; 
– температура циркуляційної води в

1Т ; 
– витрата конденсату (інтенсивність відкачки конденсату); 
– фізико-механічні властивості трубних пучків з урахуванням можли-

вих покриттів і відкладень (товщина, площина пучків, теплопровідність 
шарів стінок тощо). Ці параметри також є нерегульованими. 

Таким чином, процес регулювання НПК, в основному, зводиться до 
регулювання продуктивністю циркуляційних насосів та ежекторних уста-
новок. Від оптимального вибору значень основних параметрів цих устано-
вок з обліком всіх можливих втрат, буде залежати енергоефективність ро-
боти НПК і турбіни. 

Висновки. Аналіз показав, що при роботі блоку на навантаження ни-
жче номінальної, зменшення рівня вакууму дає тим більший енергетичний 
ефект (зменшення витрати пари через турбіну, зменшення питомої витрати 
палива й тепла), чим нижче навантаження блоку. 

Змінне навантаження блоку гостро ставить завдання оптимального 
керування циркуляційним насосом, при якому втрати в ньому будуть міні-
мальні, а вигода від збільшення вакууму – максимальні. 
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Вступ. Розробка і впровадження енерго- і ресурсозберігаючих заходів 

у всіх сферах господарської діяльності – пріоритетний напрямок енергети-
чної стратегії України. 

У сфері електроенергетики цей напрямок пов’язаний з підвищенням 
енергоефективності електрогенеруючого обладнання, зокрема – теплоене-
ргетичних установок електростанцій. Як відомо, ці установки мають низь-
кий ККД – 30–35 % (навіть у номінальних, проектних значеннях), а в про-
цесі морального і фізичного старіння обладнання, порушення проектних 
режимів експлуатації, особливо – при виробленні планового ресурсу обла-
днання, і ці номінальні значення істотно знижуються. 

Одним із шляхів підвищення енергоефективності теплоенергетичного 
обладнання є використання парогазових установок (ПГУ), що представля-
ють собою комбінацію паросилових і газотурбінних циклів. При цьому 
енергозберігаючі ефекти (підвищення ККД, зниження питомих витрат па-
лива) досягаються за рахунок утилізації у внутрішньому циклі енергії про-
дуктів згоряння газової турбіни (шляхом подачі їх в топку парового котла 
для активізації процесу згоряння, або використання в додатковому котлі-
утилізаторі). ПГУ почали активно розроблятися і впроваджуватися з дру-
гої половини двадцятого сторіччя, і при цьому досягався системний пози-
тивний ефект – ККД комбінованих теплоенергетичних установок вдавало-
ся підвищити на 10–15 %) [1]. 

Останнім часом проводилися і проводяться дослідження, спрямовані 
на подальше підвищення енергоефективності комбінованих ПГУ [2, 3], 
однак резервні можливості розроблюваних заходів істотно обмежені. 
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У цьому плані перспективним є збільшення енергоефективності ПГУ 
шляхом автоматизованого вибору і підтримки оптимальних (за критеріями 
енергоефективності) режимів роботи установок з використанням енергоз-
берігаючих АСУ (ЕАСУ) [4]. 

Мета роботи. Наукове обґрунтування збільшення енергоефективнос-
ті ПГУ шляхом автоматизованого вибору і підтримки оптимальних за кри-
теріями енергоефективності режимів роботи установок з використанням 
енергозберігаючих АСУ. 

Загальна частина. Створення ЕАСУ енергетичними об’єктами є ос-
новним науковим напрямком кафедри теплоенергетики та енергозберігаю-
чих технологій УІПА. 

Основний зміст напрямку: синтез енергозберігаючих автоматизова-
них систем керування, що забезпечують в реальному часі мінімізацію су-
марних втрат енергії в енергетичних об’єктах і системах. 

Мінімізація втрат енергії досягається забезпеченням таких режимів 
роботи об’єктів, які максимально наближуються до режиму еталонних мо-
делей, побудованих на принципах мінімізації функцій енергетичних втрат 
з урахуванням реальних технологічних обмежень. Еталонні моделі функ-
ціонують у реальному часі у мікропроцесорних системах автоматичного 
керування, за їхніми параметрами синтезуються енергозберігаючі алгори-
тми керування, які формують і видають на регулюючі органи об’єктів від-
повідні керуючі дії. 

Застосування систем такого класу дозволяє суттєво підвищити енер-
гоефективність об’єктів за рахунок мінімізації сумарних енергетичних 
втрат без значних капітальних витрат на реконструкцію, шляхом ефектив-
ного використання внутрішніх резервів енергозбереження. 

В рамках означеного напрямку розроблено загальну наукову концеп-
цію створення енергозберігаючих автоматизованих систем керування, ма-
тематичні моделі основних енергетичних об’єктів (парових котлів, паро-
вих турбін, нагнітачів, систем низькопотенційного комплексу), цільові 
функції і методи мінімізації енергетичних втрат, методи побудови еталон-
них моделей і синтезу енергозберігаючих алгоритмів керування, методи 
динамічного аналізу і оптимізації комплексних енергетичних об’єктів 
[5–9]. 

Можливості використання розглянутих принципів функціонування 
ЕАСУ стосовно ПГУ полягають в наступному. На першому етапі синтезу-
ються автономні ЕАСУ паросиловою і газотурбінною установками (ПСУ і 
ПГУ), що забезпечують їх енергоефективні режими роботи з мінімальними 
енергетичними втратами (з максимальними значеннями ККД). На другому 
етапі синтезуються загальна (комплексна) ЕАСУ ПГУ в цілому, завданням 
якої є оптимізація співвідношення вкладів паросилової і газотурбінної 
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установок в інтегральну генерацію потужності ПГУ з урахуванням вартос-
ті генерації цієї потужності в різних комбінаціях режимів роботи устано-
вок. 

Висновки. 1 З метою вирішення задачі підвищення енергоефективно-
сті ПГУ розроблено загальну функціональну схему ЕАСУ ПГУ. 

2 Розроблено математичні моделі ПСУ і ГТУ та їх основних елемен-
тів (парового котла, парової та газової турбоустановок, компресора, систе-
ми регенерації). 

3 З метою визначення і порівняння характеристик парового і газового 
трактів ПГУ на Харківській ТЕЦ-3 проведено натурні теплові випробуван-
ня ПГУ потужністю 18 МВт. 

4 Подальші дослідження спрямовані на синтез локальних автономних 
ЕАСУ ПСУ і ГТУ і комплексної ЕАСУ, що забезпечує оптимальні за кри-
теріями енергоефективності режими роботи парогазової установки. 
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Вступ. Створення високоефективних проточних частин (ПЧ) відцент-

рових компресорів (ВК) є технічно складною задачею, яка вимагає значних 
витрат часу та ресурсів. Найбільш поширеними методами розробки геоме-
трії ПЧ компресорів є поелементний метод проектування та метод проек-
тування з використанням ПЧ модельного або натурного ступеня раніше 
створеного ВК (метод моделювання або масштабування) [1, 2]. На сьогод-
ні в літературі відсутні коректні дані про дослідження впливу немодельних 
змін в  геометрії ПЧ ступенів ВК на їх ефективність та граничні можливос-
ті використання методу немодельних змін. 

Мета роботи. На основі використання програмного комплексу 
Аnsys СFX та результатів експериментального дослідження характеристик 
ступенів ВК в широкому діапазоні робочих параметрів, обгрунтувати ме-
тодичні основи дослідження впливу немодельних змін геометричних хара-
ктеристик ПЧ відцентрових компресорів, а також одержати рекомендації 
про можливість використання цієї методики в практиці розробки ПЧ. 

Загальна частина. Перевагою поелементного методу проєктування є 
можливість створення ПЧ відцентрового ступеня максимальної ефектив-
ності. Недоліками цього методу є необхідність дослідження газодинаміч-
ної досконалості елементів ПЧ та узгодження їх роботи між собою. Метод 
моделювання (масштабування) дозволяє створювати нову ПЧ в найкорот-
ші терміни без значних трудовитрат. Недоліком цього методу є необхід-
ність мати базу модельних ступенів, які забезпечують ефективну роботу 
ПЧ в широкому діапазоні значень умовних коефіцієнтів витрат близько 
Фо = 0,04…0,15. Крім того, недоліком цього методу проектування є немо-
жливість перевищити ефективність базового прототипу, що використову-
ється при створенні нової ПЧ. 

Метод немодельних змін геометрії ПЧ ступенів ВК ґрунтується на 
допущенні, що газодинамічні характеристики ηп, ψп = f(Фо) ступенів мож-
ливо змістити за рахунок розширення або звуження каналів ПЧ в її мери-
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діональному перетині без зміни інших геометричних характеристик. На 
сьогоднішній день відсутні рекомендації щодо меж застосування зазначе-
ної методики в практиці проектування ВК, бо розрахунково-дослідні та 
експериментальні роботи для її обгрунтування не проводилися. 

В результаті експериментальних досліджень ефективності ступенів 
ВК на аеродинамічному стенді АД-400 СМНВО та розрахункового моде-
лювання процесу течії повітряного потоку в ПЧ відцентрового ступеня 
розрахунковими методами в програмному комплексі Ansys CFX одержані 
нові результати, що дозволяють удосконалити процес проектування ВК 
при використанні методу моделювання (масштабування). В якості об’єктів 
експериментального дослідження були використані три відцентрових сту-
пеня з середньовитратними та середньонапірними характеристиками. Се-
ред зазначених ступенів одна ПЧ була базовою, а дві інші мали немодельні 
зміни в меридіональному перетині. Максимальне звуження ширини кана-
лів ПЧ ступеня компресора в порівнянні з геометрію базового ступеня в 
його меридіональному перетині складало 10 %. Для кожної ПЧ визначали-
ся інтегральні критерії ефективності (політропний коефіцієнт корисної дії 
та коефіцієнт політропного напору) при трьох значеннях умовного числа 
Маха: 0,5; 0,64 та 0,72. Отримані дані використані для визначення впливу 
немодельних змін ПЧ на інтегральні характеристики ступенів та для вери-
фікації настройки розрахункового модуля Ansys CFX, з використанням 
якого були одержані газодинамічні характеристики базового ступеня та 
шести інших, одержаних за рахунок немодельних змін. Розрахункові газо-
динамічні характеристики з задовільною точністю співпали з експеримен-
тальними даними. Це підтверджує правильність настройки програмного 
комплексу Ansys CFX та достовірність розрахункових характеристик, 
отриманих з його використанням [3]. 

Висновки.  В результаті експериментально-розрахункових робіт об-
грунтовані методичні основи досліджень та сформовано рекомендації що-
до застосування методу немодельних змін геометричних характеристик 
при створенні нових ступенів ВК різного призначення. 
 

Список літератури 
1. Рис В. Ф. Центробежные компрессорные машины. Ленинград: Машиностроение, 

1981. 351 с. 
2. Галеркин Ю. Б. Турбокомпрессоры. Рабочий процесс, расчет и проектирование про-

точной части. Москва: ООО «Информационно-издательский центр «КХТ», 2010. 596 с. 
3. Мірошниченко А. О., Парафійник В. П. Вплив немодельних змін геометрії проточної 

частини ступеня відцентрового компресору на його газодинамічні характеристики. Сучасні 
технології у промисловому виробництві: матеріали науково-техніч. конф. викладачів, співро-
бітників, аспірантів і студентів (м. Суми, 14–17 квітня 2015 р.) : у 2х ч. / Під ред. О. Г. Гу-
сак, В. Г. Євтухов. Суми: СумДУ, 2015. Ч. 2. С. 10–12. 

Тези доповідей ХVI Міжнародної науково-технічної конференції 
«Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 25–26 листопада 2020 р. 35 



Секція II «Газотурбінні технології, газотранспортне та теплообмінне устаткування» 

УДК 621.51 
 

ЩЕРБАКОВ О. Н.1*, УШАКОВ С. М.2, БАРИЛЕНКО О. В.3 
 
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ 
СИСТЕМ СМАЗКИ ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ 
ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
1 к.т.н., заместитель начальника конструкторского отдела, АО «СМНПО-инжиниринг», 

г. Сумы 
2 главный конструктор компрессорного оборудования, АО «СМНПО-инжиниринг», 

г. Сумы 
3 главный конструктор проектов – начальник конструкторского отдела специальных 

систем ГПА, АО «СМНПО-инжиниринг», г. Сумы 
* e-mail: scherbakov_o@snpo.ua 

 
Введение. Надежность и эффективность работы газоперекачивающих 

и турбокомпрессорных агрегатов (далее ГПА) существенно зависит от 
конструкции системы смазки. 

Система смазки ГПА представляет собой совокупность специальных 
устройств и агрегатов, обеспечивающих непрерывную подачу масла в уз-
лы двигателя и центробежного компрессора (ЦК) с целью: 

• снижения в них потерь мощности; 
• отвода тепловой энергии, выделяющейся при их работе; 
• защиты трущихся поверхностей от наклепа и коррозии, удаления 

твердых включений из зоны трения. 
Цель работы. Повысить надежность и эффективность работы турбо-

компрессорных агрегатов газовой и нефтяной промышленности за счет 
совершенствования конструкции их систем смазки.  

Общая часть. Совершенствование конструкции системы смазки ГПА 
осуществляется как за счет совершенствования систем и узлов компрессо-
ра и его привода, так и за счет совершенствования конструкции узлов и 
оборудования самой маслосистемы. 

При работе ГПА выделяется большое количество низкопотенциаль-
ной теплоты, которая отводится маслом от его узлов. В настоящее время 
теплота, возникающая в узлах систем ГПА, отводится в атмосферу при 
охлаждении масла в специальных аппаратах воздушного охлаждения (бло-
ках маслоохладителей), созданных на основе пластинчасто-ребристых 
теплообменников (ПРТ). При этом затрачивается значительное количество 
электроэнергии на привод вентиляторов, подающих охлаждающий воздух. 
Таким образом, актуальным является вопрос совершенствования кон-
струкции блоков маслоохладителей за счет применения новых теплооб-
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менных поверхностей и организации благоприятного течения охлаждаю-
щего воздуха. Для реализации этого в АО «СМНПО-инжиниринг» (далее 
АО) выполнен комплекс расчетно-экспериментальных исследований, в 
результате которых разработана новая конструкция блока маслоохладите-
лей. 

Прогрессивным техническим решением является утилизация низко-
потенциальной теплоты масла за счет подогрева топливного газа в специ-
альных газомаслянных теплообменниках (ГМТ) [1, 2] или обогрева поме-
щений в зимний период. В АО разработана конструкция ГМТ, предназна-
ченного для применения в составе системы смазки приводного газотур-
бинного двигателя (ГТД) типа ДГ90Л2.1 конструкции ГП НПКГ «Зоря»-
«Машпроект» (г. Николаев). Применение разработанного ГМТ позволяет 
снизить годовое потребление топливного газа на 42000…115680 нм3 в за-
висимости от фактических режимов работы ГПА в условиях компрессор-
ной станции [2]. 

В настоящее время в составе ГПА наиболее широкое применение 
нашли ЦК с масляными подшипниками и сухими торцевыми газодинами-
ческими уплотнениями (ТГДУ). Такое сочетание характеризуется низкими 
эксплуатационными расходами (по сравнению с ЦК с масляными уплот-
нениями) и высокой надежностью (по сравнению с бессмазочными ЦК с 
магнитными подшипниками). 

Для защиты ТГДУ от попадания масла со стороны масляных поло-
стей подшипников применяются барьерные уплотнения, в которые под 
давлением подается разделительный газ (воздух или азот). При этом для 
исключения возможности накопления в масляных полостях разделитель-
ного газа необходимо осуществлять его непрерывный отвод. Эту функцию 
выполняет система суфлирования. 

Система суфлирования оказывает непосредственное влияние на 
надежность работы подшипников и уплотнений, а также на величину без-
возвратных потерь масла. При этом следует учитывать, что утечки масла 
из масляных полостей недопустимы не только по соображениям безвоз-
вратности потерь масла или из-за возможности замасливания элементов 
конструкции, но также по соображениям пожарной безопасности. 

Проблеме снижения величины безвозвратных потерь масла в систе-
мах суфлирования масляных полостей опор ГТД посвящено большое ко-
личество работ [3–5 и др.]. При этом в компрессоростроении данная про-
блема долгое время рассматривалась без надлежащего внимания. Тради-
ционно масляные полости соединялись системой трубопроводов с атмо-
сферой, при этом величина безвозвратных потерь масла достигала 
0,2…1,0 кг/ч. В настоящее время для снижения величины безвозвратных 
потерь масла в системах суфлирования компрессоров АО применяются 
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различные устройства конструкции ведущих мировых производителей, а 
также собственной разработки. В частности специалистами АО разрабаты-
вается конструкция сепаратора масляного тумана на основе фильтроэле-
ментов-коалесцеров с эффективностью сепарации 99,9 % частиц размером 
0,3 мкм и более. Применение данного сепаратора позволит снизить вели-
чину безвозвратных потерь масла практически до нуля. 

Выводы. Задачи совершенствования конструкции систем смазки 
ГПА весьма разнообразны и наукоемки. Основными из них являются: ути-
лизация теплоты, отводимой маслом от узлов трения ЦК и ГТД; снижение 
энергоемкости процессов охлаждения масла; снижение величины безвоз-
вратных потерь масла и др. Реализация перечисленных задач позволит 
снизить затраты на транспортировку газа, а также повысить надежность 
работы газотранспортной системы. 
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Вступ. Попадання зграєвих середніх птахів вагою MB ≥ 0,7 кг або по-

одинокого великого птаха c MB ≥ 1,85 кг в турбореактивний двоконтурний 
двигун (ТРДД) може викликати пошкодження робочих лопаток вентиля-
тора (РЛВ). Аналізуючи характерні пошкодження РЛВ від попадання пта-
хів і їх удару по РЛВ, можна відмітити, що деформації вхідної кромки пера 
і пера в цілому пов'язані, головним чином, із їх згинанням. При моделю-
ванні процесів пошкодження РЛВ необхідно щоб чисельна модель (ЧМ) 
РЛВ адекватно відтворювала ці пошкодження. Для ЧМ РЛВ використову-
ють метод скінчених елементів (СЕ). Оскільки форма пера РЛВ близька до 
тонкої оболонки або пластинки, то при дискретизації пера РЛВ на об’ємні 
СЕ, їх розміри по висоті і хорді пера, як правило, виходять більше, ніж 
розмір по товщині профілю. 

Автори розроблених ЧМ РЛВ, наприклад [1], зазвичай не приводять 
обґрунтування параметрів сітки СЕ для пера (тип СЕ, розмір СЕ, кількість 
СЕ по товщині профілю) і будують сітки СЕ, базуючись на своєму досвіді. 
Тому неможливо оцінити якість цих сіток СЕ, яка впливає на точність 
отримуваних результатів розрахунків. 

У доповіді викладено результати розробки ЧМ РЛВ пов’язані із ви-
значенням параметрів сітки СЕ для пера. 

Мета роботи. Визначити параметри сітки СЕ для пера РЛВ; із вико-
ристанням цих параметрів розробити ЧМ РЛВ. 

Розробка ЧМ РЛВ. Для визначення параметрів сітки СЕ було розг-
лянуто задачу згинання прямокутної тонкої пластинки, що моделює вхідну 
кромку і передню частину пера РЛВ, які деформуються при ударі птаха. 
Пластинка має постійну товщину, її дві протилежні сторони вільно оперті, 
третя сторона затиснена, а четверта - вільна. Згинання пластинки здійсню-
ється від рівномірно розподіленого навантаження. Ширина пластинки була 
прийнята рівною ≈ 1/4 хорди профілю периферійного перерізу пера, її до-
вжина – в 2 рази більше ширини, товщина дорівнювала середній товщині 
профілю на відстані від вхідної кромки для периферійного перерізу, що 
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відповідає ширині пластинки. При розбивці пластинки застосовувалися 
об'ємні шестигранні СЕ з 8 вузлами. Було розглянуто наступні параметри 
сітки СЕ: 

– тип СЕ – зі зниженим інтегруванням або з повним інтегруванням; 
– розмір СЕ – від 1 до 8 мм; 
– кількість СЕ по товщині – від 2 до 7 шт. 
Побудову всіх ЧМ, розрахунки і їх аналіз було проведено з викорис-

танням програмного комплексу ANSYS LS-DYNA, пре-постпроцесора LS-
PrePost і неявного вирішувача LS-DYNA Solver. 

Придатність сітки СЕ оцінювалась шляхом порівняння найбільших 
прогинів пластинки, визначених за результатами розрахунків з викорис-
танням моделі СЕ пластинки і формули, представленої С. П. Тимошенко в 
[2]. При цьому зверталася увага на сумарну кількість точок інтегрування, 
що впливає на час розрахунку. Таким чином була визначена оптимальна 
сітка СЕ: був обраний тип СЕ зі зниженим інтегруванням, розмір СЕ – 
5 мм; кількість СЕ по товщині – 5 шт. При цьому відносна похибка розра-
хунку найбільшого прогину пластинки склала 5,42 % при прийнятній кіль-
кості СЕ (сумарній кількісті точок інтегрування). 

Визначені параметри сітки СЕ для пера були використані для побудо-
ви ЧМ РЛВ. Оскільки СЕ зі зниженим інтегруванням можуть привести до 
виникнення їх нереалістичного деформування типу "пісочного годинника", 
тому для відсутності цього ЧМ РЛВ було перевірено на відповідність ем-
піричному правилу. Воно вимагає мати відношення енергії, пов’язаної з 
виникненням «пісочного годинника», і максимальної внутрішньої енергії, 
рівне не більше 10 % [3]. ЧМ РЛВ відповідає цьому емпіричному правилу, 
відношення енергій складає 0,5 %. 

Висновки. За результатами розрахунків тонкої пластинки, моделюю-
чої вхідну кромку і передню частину пера РЛВ, що деформуються при 
ударі птаха, було визначено параметри оптимальної сітки СЕ для пера з 
точки зору точності розрахунків і забезпечення прийнятній кількості СЕ. Із 
використанням цих параметрів було розроблено ЧМ РЛВ для моделюван-
ня процесів деформації РЛВ при ударі птаха. 
 

Список літератури: 
1. Zeng, Chuana, Jiang Xiang-hua, Chai Xiang-hai et all. TC4 Hollow Fan Blade Structural 

Optimization Based on Bird-Strike Analysis. Procedia Engineering. 2015. Vol. 99. P. 1385–1394. 
doi: 10.1016/j.proeng.2014.12.674. 

2. Тимошенко С. П. Сопротивление материалов. Более сложные теории и задачи : пер. 
c англ. Москва: Наука, 1965. 480 с. 

3. Modeling Guidelines Document / LS‐DYNA® Aerospace Working Group. 2019. Version 
19‐2. P. 253. https://awg.lstc.com/tiki-download_file.php?fileId=1543 (дата звернення: 
11.11.2020). 

Тези доповідей ХVI Міжнародної науково-технічної конференції 
40 «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 25–26 листопада 2020 р. 



Секція II «Газотурбінні технології, газотранспортне та теплообмінне устаткування» 

УДК 621.438 
 

ХАЛАТОВ А. А.1*, СТУПАК О. С.2* 

 
ТЕПЛОМАСООБМІН В НОВИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЯХ ПО ЦИКЛУ МАЙСОЦЕНКА 
 
1 академік, д.т.н., професор, завідувач відділу Високотемпературної термогазодинаміки 

ІТТФ НАН України, завідувач кафедри Фізика енергетичних систем Національного технічно-
го університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

2 аспірант, науковий співробітник відділу Високотемпературної термогазодинаміки 
ІТТФ НАН України. 

* e-mail: stupakalewka@gmail.com 
 

Вступ. Одним із перспективніших напрямків розвитку термодинаміки 
являється цикл Майсоценка, який корисно використовує психрометричну 
енергію оточуючого середовища в формі різниці температур сухого і мок-
рого термометра. Цикл Майсоценка має високий потенціал впровадження 
у велику кількість технологічних процесів, насамперед в системах конди-
ціювання та вентиляції, але також високу різницю густини охолоджувано-
го повітря, що нагрівається, доцільно використати як рушійну силу в енер-
гетичних і тепло- й масообмінних технологіях. 

Газотурбобудування є однією з пріоритетних галузей промисловості 
України. Головним напрямом підвищення економічності газових турбін є 
зростання температури на вході, що обмежується жароміцністю металів. 
Тому необхідні принципово нові газотурбінні технології з відносно неви-
сокою температурою потоку та високим ККД. Одним із таких напрямів є 
використання регенерації викидної теплоти по циклу Майсоценка в пря-
мому та зворотному циклі Брайтона. Такий цикл використовує енергію 
навколишнього середовища і дозволяє використовувати більш просту ка-
меру згоряння атмосферного типу.  

Мета роботи. Дослідження та розробка енергоефективних технологій 
по циклу Майсоценка.  

Загальна частина. Особливий інтерес представляє дослідження теп-
ло- та масообмінних процесів циклу Майсоценка та реалізація схем на ос-
нові його комбінації з іншими термодинамічними циклами, наприклад те-
пловим насосом для потреб опалення та кондиціювання приміщень, ком-
бінації циклу Майсоценка з циклом Брайтона для утилізації теплоти, а та-
кож розробка нового тепломасообмінного апарату по М-циклу на базі но-
вих технологій матеріалознавства і термодинаміки. Отримані на даний час 
результати показують, що цикл Майсоценка має високі перспективи засто-
сування, але ґрунтовно дослідження по можливості застосування його для 
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потреб опалення приміщень, отримання додаткової теплоти з оточуючого 
середовища та підвищення ентальпії газів без додаткових енергозатрат. 

Досліджено вплив різних факторів на ефективність циклу Брайтона з 
утилізацією теплоти по циклу Майсоценка. Розрахунки показали, що збі-
льшення температури повітря на виході із сонячного нагрівача і темпера-
тури пароповітряної суміші перед турбіною призводить до зростання ККД. 
Збільшення температури повітря за сонячним нагрівачем призводить і до 
зростання ступеня регенерації циклу. 

Висновки. Запропоновано комбінований цикл Ренкіна-Майсоценко, 
на базі якого вперше створено дві нові схеми опалення та кондиціювання 
приміщень (патент України на корисну модель і на винахід), експеримен-
тальні дослідження підтвердили високу теплову ефективність обох схем, 
для першої схеми величина СОР склала 6,3…7,21, а для другої схеми – 
7,44…9,73 та для потреб кондиціювання значення СОР отримано на рівні 
10,49…16,32. 

Розрахунки термодинамічного циклу газотурбінної установки, яка 
працює по зворотному циклу Брайтона з утилізацією теплоти по М-циклу 
та сонячним нагрівачем повітря перед турбіною, показали, що збільшення 
температури повітря на виході із сонячного нагрівача і температури паро-
повітряної суміші перед турбіною призводить до зростання ККД із 45 % до 
58 %. 
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Вступ. Плівкове охолодження з подачею охолоджувача в дискретні 
отвори є основним способом зовнішнього охолодження лопаток високоте-
мпературних газових турбін. Огляд виконаних досліджень [1–3] показав, 
що подача охолоджувача в систему отворів в траншеї, яка розташовується 
в межах теплозахисного покриття лопатки, є одним з перспективних мето-
дів плівкового охолодження. Висока ефективність за траншеєю обумовле-
на попереднім розширенням охолоджувача в траншеї та суттєвим знижен-
ням розмірів «ниркоподібного» (вторинного) вихору за траншеєю.  

Використання багаторядних схем з похилими отворами на плоскій 
пластині представлені в багатьох роботах, наприклад, в [4, 5]. Однак вони 
мають обмежені результати, які недостатньо розкривають розуміння теп-
лофізичних процесів в системах плівкового охолодження з подачею охо-
лоджувача в траншею на поверхні лопатки газової турбіни. Особливо важ-
ливим є дослідження плівкового охолодження на ввігнутій поверхні з по-
дачею охолоджувача в два ряди послідовних траншей. Такі експеримента-
льні дослідження вимагають дуже складного і дорогого обладнання. У 
зв'язку з цим все більшого значення набувають методи чисельного моде-
лювання з використанням сучасних комерційних CFD – пакетів [3]. 

Мета роботи. Вивчення основних особливостей фізичної структури 
потоку та ефективності плівкового охолодження при подачі охолоджувача 
в два ряди прямокутних траншей на ввігнутій поверхні в умовах обертан-
ня. 

Загальна частина. Геометрична 3D-модель дворядної системи плів-
кового охолодження увігнутій поверхні, створена за допомогою ANSYS 
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DM. Модель є криволінійним каналом постійного прямокутного перетину 
вигнута по дузі кола з радіусом R = 50 мм, охолоджувач подається через 
два ряди отворів розташованих в поперечних траншеях. 

Розрахунки виконані в діапазоні зміни параметра вдуву від 0,5 до 2,0 
в стаціонарних умовах, а також при обертанні охолоджуваної поверхні. 
Геометричні розміри конфігурації обрані близькими до розмірів реальних 
систем охолодження лопаток енергетичних газових турбін (діаметр отво-
рів вдуву d = 0,8 мм, відстань між рядами отворів дорівнювала 20d, відно-
сна глибина поперечних траншей складала 0,75, а ширина траншей 2d, при 
величині кута нахилу отворів плівкового охолодження в 30°). Отвори пер-
шого і другого рядів розташовані в шаховому порядку з відносним кроком 
t/d = 3,0. Значення кривизни ввігнутої поверхні було задано постійним – 
k = 1/R = 20 м–1. Дослідження було виконане для двох значень частоти 
обертання n = 9500 об/хв і 15000 об/хв (параметр обертання 
Ro = Ωr/w1 = 0,995 і Ro = 1,57, відповідно). 

Висновки. Величина середньої по площі поверхні адіабатної ефекти-
вності плівкового охолодження для ввігнутої поверхні з дворядною тран-
шейною системою плівкового охолодження в стаціонарних умовах на 
5...11% вище, ніж для плоскої поверхні з двома рядами траншей, що пов'я-
зано з характером течії близько увігнутої поверхні. 

Особливістю адіабатної ефективності плівкового охолодження в умо-
вах обертання є значно більша відмінність значень ефективності плівково-
го охолодження в кореневому і кінцевому повздовжніх рядах на ввігнутій 
поверхні. Причому, ця відмінність зростає зі збільшенням параметру вдуву 
охолоджувача. Так само, як і в стаціонарних умовах усереднена в попере-
чному напрямку адіабатна ефективність плівкового охолодження по дов-
жині охолоджуваної поверхні зростає зі збільшенням параметру вдуву. 
Обертання поверхні слабо впливає на середню по поверхні ефективність 
плівкового охолодження. 
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Вступ. В останні роки з’явився інтерес до застосування методів ексе-
ргетичного аналізу для удосконалення систем автоматизованого керуван-
ня, де необхідно врахувати перехідні процеси [1, 2]. 

У доповіді викладено результати аналізу критеріїв ексергетичного 
оцінювання об’єктів теплоенергетики, а саме систем теплозабезпечення, 
під час динамічних процесів. 

Мета роботи. Дослідити вплив накопичення ексергії в компонентах 
систем теплозабезпечення на значення критеріїв ексергетичного аналізу та 
оцінити похибку у визначенні цих критеріїв у випадку неврахування ефек-
ту накопичення ексергії. 

Загальна частина. Загальний вигляд рівняння ексергетичного балан-
су контрольного об’єму з урахуванням акумуляції ексергії має вигляд 
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( ) ( )tEtE joutiin ,, ,  ( ),out iE t  – ексергія потоку речовини на вході та виході із 
контрольного об’єму, Вт; 

( ) dttdEcv  – швидкість зміни ексергії, що накопичується в контрольному 
об’ємі, Вт. 

У випадку, коли в контрольному об’ємі має місце накопичення певної 
кількості ексергії, то ( ) 0>dttdEcv . В даному випадку ця частина відно-
ситься до ексергії продукту. Якщо ( ) 0<dttdEcv , то уже закумульована 
раніше в контрольному об’ємі ексергія використовується для отримання 
ефекту і є ексергією палива. 

Ексергетичний аналіз передбачає, зокрема, визначення таких показ-
ників як ексергія палива, ексергія продукту, деструкція ексергії, ексерге-
тичний ККД. Для розрахунку відповідного ексергетичного показника за 
певний період необхідно проінтегрувати відповідні складові рівняння (1). 
У випадку нехтування акумуляції ексергії в контрольному об’ємі останній 
доданок правої частини рівняння (1) необхідно прирівняти до нуля. 

Особливістю систем теплозабезпечення будинків є те, що через вплив 
погодно-кліматичного фактору вони працюють у змінних (динамічних) 
режимах, і характеризуються значною інерційністю. 

На основі створених та реалізованих математичних та комп’ютерних 
моделей найбільш типових компонентів систем теплозабезпечення (котли, 
теплові насоси, теплообмінники, елементи будинку) показано, що в ряді 
компонентах має місце досить суттєва розбіжність між ексергетичними 
показниками, розрахованими відповідно з та без урахування акумуляції 
ексергії. Похибка може досягати 80 %. В компонентах, де акумуляція ек-
сергії незначна, похибка з розрахунку відповідного ексергетичного показ-
ника є також незначною і може не враховуватися. 

Висновки. На основі проведених чисельних досліджень встановлено, 
що накопичення ексергії в компонентах систем теплозабезпечення в бага-
тьох випадках впливає на значення критеріїв ексергетичного аналізу. По-
хибка з розрахунку цих критеріїв у випадку неврахування ефекту накопи-
чення ексергії може сягати 80 %. 

Врахування даного ефекту під час динамічних процесів буде врахова-
но в наступних задачах створення систем автоматизованого керування на 
основі ексергетичного підходу. 
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Вступ. Ефективність сонячних абсорбційних систем кондиціювання в 

основному визначається ефективністю контуру осушення і охолодження, 
який складається з абсорбера і випарного охолоджувача непрямого типу 
(АБР та НИО). Одним із шляхів підвищення ефективності є використання 
частини повітря, обробленого в цих апаратах, оскільки кожен з них потре-
бує зовнішнього охолодження. Апарати АБР та НИО уніфіковані і мають 
насадку з поперечним розташуванням каналів, які забезпечують контакту-
вання повітряних потоків через розділяючу їх стінку. Охолодження НИО 
забезпечується зовнішньою технологічною градирнею (ГРДт), а охоло-
дження АБР може забезпечуватися ГРДт, або за рахунок використання 
викидного вологого повітря з НИО. 

У доповіді представлені варіанти охолоджуваних абсорберів для со-
нячних абсорбційних систем кондиціонування з трьома варіантами вико-
ристання частини для охолодження абсорбера. 

Мета роботи. Зниження енергозатрат та підвищення ефективності 
циклу внаслідок використання викидних потоків із НИО. 

Загальна частина. У трьох варіантах блоків АБР-НИО змінювалося 
напрямок допоміжного (В) і основного повітряного потоку (О) в НИО для 
підвищення ефективності охолодження води. Варіант контуру АБР-НИО 
представлений на рис. 1а. Зовнішнє повітря (НВ) надходить в абсорбер з 
внутрішнім охолодженням, яке забезпечує допоміжне вологе повітря (ВВ) 
з НИО. Частина осушеного повітря (ОВ) використовується для підвищення 
межі випарного охолодження в мокрих каналах насадки НИО, а інша його 
частина надходить в сухі канали насадки НИО, в яких охолоджується при 
контакті з холодною стінкою мокрих каналів. 

На рис. 1б представлений варіант з використанням частини осушено-
го і охолодженого повітря, який надходить в НИО для підвищення межі 
випарного охолодження в мокрих каналах насадки. Абсорбер в цій схемі 
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охолоджується вологим повітрям з НИО замість технологічної градирні у 
традиційному варіанті. 

У контурі АБР-НИО на 
рис. 1б на охолодження в НИО 
надходить зовнішнє повітря, а 
контур з висушеним повітрям 
не має контакту з подаваємим в 
приміщення повітрям, що пов-
ністю виключає потрапляння 
частинок абсорбенту в охоло-
джене повітря та є найбільш 
перспективним варіантом. 

На даний час проводиться 
теоретичні та експериментальні 
дослідження для визначення 
энергозатрат при різних варіан-
тах побудови схем. 

Висновки. За результата-
ми аналізу пропонується відмо-
витися від охолодження АБР 
технологічною градирнею на 
користь використання викид-
ного вологого повітря з НИО 
при експлуатації в помірному 
кліматі (рис. 1в), оскільки це 
дозволить зменшити металоєм-
ність і вартість блоку, при цьо-
му не значно вплинувши на 
продуктивність. 
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Рис. 1 – Основні варіанти розроблених 
блоків АБР-НИО 
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Вступ. На сьогоднішній день у світі відбувається переформатування 

енергетики в напрямку зменшення використання природніх викопних ре-
сурсів, зниження кількості викидів СО2 та раціонального застосування 
більш екологічних джерел енергії, наприклад сонця і вітру, атомних та 
теплових електростанцій (АЕС, ТЕС). Але, застосування відновлювальних 
джерел енергії (ВДЕ) має низку проблемних аспектів, які потрібно вирі-
шити. По-перше – це мінливий характер роботи джерела енергії, що змі-
нюється в залежності від пори року чи доби. По-друге – це ситуативний 
характер розташування джерела. Ці два аспекти формують собівартість 
енергії і вкрай негативно позначаються на вартості при розбалансуванні 
технологічних процесів при генерації енергії. Основною проблемою на 
АЕС, ТЕС є нерівномірне навантаження на обладнання протягом доби та 
року. Для вирішення цих аспектів необхідно проаналізувати характер ро-
боти джерел енергії, визначити основні негативні фактори і запропонувати 
рішення направлені на оптимізацію генерації енергії [1, 2]. 

Мета роботи. Визначити теплові втрати на джерелах енергії, а саме 
АЕС, ТЕС та ВДЕ, проаналізувати можливість їх сумісної роботи та об-
ґрунтувати ефективність застосування теплових акумуляторів з метою 
зберігання і накопичення теплоенергетичних ресурсів та зменшення шкід-
ливих викидів. 

Загальна частина. Як правило, основні теплові втрати при теплоза-
безпеченні викликані незбалансованістю інфраструктурної системи «дже-
рело – система постачання – споживач» і можуть сягати 65 %. Частка 
втрат, що виникають на джерелі енергії знаходяться в межах від 4 % до 
15 %, факторами що до цього призводять є: 

– вплив сезону на потужність ТЕС, АЕС – в опалювальний сезон та 
вночі енергоспоживання значно вище. Також, сезон суттєво впливає на 
потужність ВДЕ; 
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– розташування споживача, виникають значні теплові втрати при тра-
нспортуванні енергії у випадку суттєвої віддаленості та різноповерхової 
забудови населеного пункту; 

– споживчий попит змінюється в залежності від часу доби та сезону. 
Мінімізувати втрати на джерелі можливо застосовуючи комплексний 

підхід сумісного підключення джерел ВДЕ сонця і вітру та АЕС у різних 
співвідношеннях [3]. Отримані авторами результати моделювання процесу 
свідчать, що при ситуативному підході до вирішення питань, можливо не 
лише суттєво заощади енергетичні і теплові ресурси, а й зменшити витрати 
на дороговартісне обслуговування обладнання АЕС. 

Також, суттєво знизити втрати на джерелі можливо застосувавши си-
стеми стаціонарного та мобільного зберігання та акумулювання енергії. Це 
дозволить вирівняти графіки навантаження-розвантаження, суттєво знизи-
ти навантаження на обслуговуюче обладнання, що позитивно відобразить-
ся на собівартості енергії. В роботі АЕС, ТЕС і ВДЕ застосовуються хіміч-
ні, термохімічні, термічні системи зберігання. Вони використовуються в 
залежності від забезпечення необхідної потужності та технічних особливо-
стей технологічного процесу. 

Висновки. Ощадливе ставлення до оточуючого середовища та обме-
женість викопних видів палива зумовило активний розвиток безкарбонової 
енергетики. Вирішення супутніх задач, покликаних на забезпечення їй які-
сного функціонування сприяло розвитку технологій і обладнання теплово-
го зберігання та акумулювання, систем автоматизації та диспетчеризації 
процесів, що дозволяють точно керувати та реалізувати процес, в цілому. 
Встановлено, що зменшити втрати теплоти при генерації тепло- та енерго-
споживання, можливо шляхом поєднання роботи АЕС, ТЕС та ВДЕ. Осно-
вним інструментом для забезпечення стабільної роботи зазначених джерел 
є застосування систем зберігання та акумулювання енергії, що дозволяє 
зменшити теплові втрати до 20 % та шкідливі викиди в атмосферу до 40 %. 
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Вступ. Багаторічний досвід ядерної енергетики визначив техніко-

економічну доцільність продовження експлуатації атомних енергоблоків 
після закінчення проектного терміну. У результаті великої кількості дослі-
джень та узагальнення досвіду встановлена принципова технічна можли-
вість та економічна доцільність продовження призначеного терміну служ-
би на 40–50 років і більше. 

Однак продовження експлуатації після закінчення проектного термі-
ну (призначеного ресурсу) теплоенергетичного обладнання (теплообмін-
ники, насоси, арматура) потребує достатніх науково-технічних обґрунту-
вань. З досвіду ядерної енергетики програми по продовженню експлуатації 
теплоенергетичного обладнання (ТО) повинні містити основні етапи: ана-
ліз нормативної, проектно-конструкторської і експлуатаційної документа-
ції; аналіз досвіду експлуатації, іспитів, контролю, ремонту і технічного 
обслуговування; аналіз фактичної надійності за весь період експлуатації; 
аналіз причин старіння/деградації обладнання; оцінка поточного технічно-
го стану; узагальнення результатів і обґрунтування строку продовження 
експлуатації. 

При цьому строк продовження експлуатації ТО призначається зви-
чайно суб’єктивними технічними рішеннями без достатніх обґрунтувань. 

Мета роботи. Розробити метод прогнозування строків продовження 
експлуатації ТО за кількістю циклічних навантажень у нормальних умовах 
експлуатації, при порушенні нормальних умов експлуатації та в аварійних 
режимах. 

Загальна частина. На основі аналізу відомих досліджень установле-
но, що визначальними факторами прогнозування строків продовження 
експлуатації ТО є кількість і швидкість накопичення циклічних термічних 
та динамічних навантажень у перехідних режимах нормальних умов екс-
плуатації, при порушенні нормальних умов експлуатації та в аварійних 
режимах (за винятком корпусу ядерного реактора) [1–4]. Представлено 
метод визначення прогнозних оцінок строків продовження експлуатації 
теплоенергетичного обладнання залежно від амплітуд напруги в перехід-
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них та аварійних режимах, кількості і швидкості накопичення циклічних 
навантажень, міцнісних параметрів метала корпусів теплоенергетичного 
обладнання (за винятком корпусу реактора). Метод реалізовано на прикла-
ді парогенераторів реакторних установок із ВВЕР з використанням екс-
плуатаційних даних 1-го блока Південно-Української АЕС. У результаті 
встановлена припустима швидкість накопичення циклічних навантажень 
при продовженні строків експлуатації на 30, 40 и 50 років. Отримані ре-
зультати визначають недостатню обґрунтованість роботи атомних станцій 
у «маневрених» режимах із змінною потужністю реактора. У цьому випад-
ку кількість циклічних навантажень на обладнання різко зростає та обме-
жуються строки безпеки експлуатації. 

Висновки. Розроблений метод і отримані результати розрахункового 
прогнозування строків продовження експлуатації теплоенергетичного об-
ладнання можуть бути використані для галузевих програм по продовжен-
ню експлуатації українських атомних електростанцій, а також для вдоско-
налення нормативних документів, які регламентують умови та вимоги до 
допустимого безпечного продовження експлуатації теплоенергетичного 
обладнання підприємств атомної і теплової енергетики. Подальше вдоско-
налення запропонованого в роботі метода прогнозування строків продов-
ження експлуатації теплоенергетичного обладнання може бути засновано 
на розвитку методів аналізу надійності теплоенергетичного обладнання та 
баз даних по порушенням у процесі експлуатації. 

Матеріали представленої роботи використовуються в навчальному 
процесі для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціа-
лістів енергетичної галузі. 
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Introduction. Energy is the main driving force for the development of all 

industries, utilities and agriculture, serving as a base for improving productivity 
and well-being of the population. It has the highest rates of development and 
scale of production. That is why the pace of scientific and technological pro-
gress and the improvement of working conditions are largely determined by the 
state of the energy industry, and in all countries of the world it is given enor-
mous attention. At the present stage of energy development, the problem of its 
interaction with the environment becomes very important. There is increasing 
demand around the world for environmental protection in the face of econo-
mists' prognosis of accelerated explosive techno-economic development. One of 
the objects of particular attention is sulfur compounds, which are formed during 
the combustion of organic fuels. The damage caused by sulfur oxides is so great 
that in many countries, sulfur treatment programs are being implemented several 
years in advance. 

Purpose of this work. Research and development in recent years in the 
field of sulfur co-purification has shown that there are currently a large number 
of processes capable of satisfying different technical and economic require-
ments.  

The common part. The following measures can be used to solve the prob-
lem of reducing sulfur compounds when burning organic fuel: 

1) use of low sulfur fuels at thermal power plants; 
2) removal of sulfur from fuels before their combustion by enrichment at 

specialized enterprises; 
3) removal of sulfur in the process of burning fuel; 
4) sulfur purification of flue gases. 
The first method – the so-called method of non-permanent technology – 

implies that, under favorable weather conditions, the power plant burns high 
sulfur fuel, and in unfavorable conditions – low sulfur. 
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The second method, depending on the type of fuel, can be implemented at 
various specialized enterprises. Oil fumigation can be accomplished in refiner-
ies, either directly or indirectly. In the direct method, the petroleum residue is 
subjected to catalytic hydrotreatment at elevated temperature and pressure. An 
indirect method of sulfur purification is that by vacuum distillation of the oil, 
volatiles are separated from the heavy oil residues. Then these light components 
are desulfurized by hydrotreating and mixed with heavy ones. This produces 
boiler fuel with a sulfur content of less than 1 % by weight. 

The technology for the desulfurization of solid fuels is to separate sulfur-
pyrite (pyrite) from coal in coal-mining plants. The density of pyrite is 2.5 times 
higher than the density of coal, pyrite has paramagnetic properties. These prop-
erties are also used in the process of dry and wet coal enrichment. The enrich-
ment can be effective (20…30 %) if the proportion of pyrite sulfur in the coal is 
high enough. Other more expensive methods can be used for the desulfurization 
of solid fuels. For example, hydrothermal sulfur purification of crushed fuel in 
autoclaves at a temperature of 225…350 °C and a pressure of 1.8 MPa with the 
use of alkaline solutions of hydrates of sodium and calcium oxides. To remove 
organic sulfur, various special solvents are used in the presence of hydrogen at 
temperatures of about 450 °C and a pressure of 1.4 MPa. 

The third method is by gasification of liquid and solid fuels and burning of 
these fuels in a fluid bed. In this case, in the first and second case, sulfur com-
pounds are linked by various reagents, with the subsequent receipt of marketa-
ble products in the form of elemental sulfur or sulfur dioxide used in sulfuric 
acid and other industries. The process of gasification of solid or liquid fuels is 
carried out in special gas generators at incomplete oxidation, high temperature 
(900…1300 °C) and pressure from 1.5 to 10 MPa. Depending on the type of 
blast (air, oxygen, water vapor), the combustion heat of the generator gas can 
fluctuate over a large range. In the process of gas fication 70…72 % of the heat 
of combustion of fuel goes into the heat of combustion of gas, and the rest is the 
physical heat of the products of gasification and heat loss in the environment. 
The release of sulfur compounds into the environment as a result of the use of 
this technology can be reduced by 92…95 % by trapping and then converting 
them into commercial sulfur or sulfuric acid. The use of a fluidized bed for the 
combustion of sulfur fuels to – 90 % chemically bind sulfur by means of retail 
limestone (or other sorbents) at a temperature of 750…850 °C. At this tempera-
ture, there is a thermal dissociation of limestone with the formation of calcium 
oxide, which reacts with sulfur compounds, forming sulfate and calcium sulfide. 
To reduce the consumption of limestone and remove sulfur dioxide, regenera-
tion of calcium sulfate at a temperature of 1000…1100 °C. The recovered calci-
um oxide is again fed into the fluidized bed. It should be noted that due to the 
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low temperature level of the combustion process, the possibility of formation of 
nitrogen oxides is significantly reduced. 

The fourth method – flue gas sulfur purification – is the most expensive 
and expensive. This is because the concentration in the flue gas is relatively 
small, the water solubility is low. Therefore, a large number of expensive rea-
gents and catalysts are required to bind sulfur dioxide as well as numerous 
hardware for sulfur purification schemes. 

Conclusions. It should be noted that the problem of protecting the envi-
ronment from the harmful emissions of energy and other industries is both na-
tional and global in scope, since the spread of emissions has no limits. There-
fore, special bodies have been set up at the UN, MIREC and other international 
organizations to study, discuss, analyze environmental issues and conclude in-
ternational treaties. Thus, at the present stage of energy development, the prob-
lem of its interaction with the environment is very acute, multifaceted and re-
quires special attention. This problem in the energy sector of Ukraine is particu-
larly acute, considering the current state and prospects, its development. 

All of these measures can be effectively applied to protect the environment 
from sulfur compounds. 
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Introduction. Currently, more than 750 flue gas sulfur refinement plants 

are operated in the world. About 70 % of these plants use flushing of the com-
bustion products with lime or limestone slurry. About 20 % are equipped with 
dry and wet systems with spray of sodium or lime suspensions. Another 10 % of 
installations use other different technologies. 

Purpose of this work. In the process of studying this topic, it should be 
borne in mind that the chemical methods of cleaning the flue gases of boiler 
units from harmful impurities are complex and high-cost gas-cleaning systems. 
Therefore, their introduction into the energy sector should be carried out only in 
cases where other, simpler and, accordingly, cheaper methods are completely 
exhausted. At the same time it is necessary to know that the main advantages of 
flue gas sulfur purification are their unconditionally high efficiency (90…95 %) 
and possibility of application practically regardless of the type of fuel. It should 
also be borne in mind that the basis of chemical purification methods is a chem-
ical reaction and its role is predominant over the processes of absorption, ad-
sorption, condensation or combustion. 

The common part. Currently, more than 60 methods of sulfur purification 
have been developed, the main of which are: wet, wet-dry, dry, catalytic and 
others, such as ozone-ammonia, electron-beam, etc. 

In the energy sector, the most promising of wet methods of sulfur purifica-
tion are: limestone, magnesite, ammonia-cyclic, soda-cyclic. Their main ad-
vantages include: a high degree of purification, the possibility of receiving 
commodity products in the form of sulfuric acid, sulfur, fertilizers, building ma-
terials. However, they are not without drawbacks: high capital and operating 
costs, there are problems in maintaining operational reliability, there is a need 
for additional space in the territory of thermal power plants and in the heating of 
purified gases before evacuating them into the environment. 
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Dry and wet-dry methods of sulfur purification are less expensive when 
compared to wet, but the cleaning efficiency is lower. The use of dry methods 
can reduce the concentration of sulfur dioxide by 25…30 %, wet-dry – by 
40…60 %. The basis of these methods is to bind sulfur compounds in the pro-
cess of burning fuel by feeding into the furnace or gas lines of the boiler, granu-
lated or crushed reagents: lime, limestone, dolomite, sodium salts, etc. 

The essence of catalytic gas purification processes is the conversion of im-
purities to other products in the presence of special catalysts. Catalysts do not 
cause changes in the energy level of molecules of interacting substances and a 
shift in the equilibrium of chemical reactions. Their role is to increase the speed 
of reactions. However, the mass and properties of the catalysts should theoreti-
cally not undergo any changes, which in practice, however, is not respected, 
since the catalysts are subjected to constant decontamination due to chemical 
factors (poisoning by catalytic poisons present in gases, insufficient catalyst 
selectivity, etc.) and physical factors. In this regard, the catalysts are required 
for their high activity, selectivity for converted impurities, resistance to mechan-
ical and thermal loads, cost, low inflammation temperatures. Catalysts created 
on the basis of precious metals, manganese oxides, copper, cobalt, vanadium, 
and oxide materials activated by noble metals in the amount of 1…1.5 % meet 
these requirements. Typically, the catalysts are selected experimentally. The 
process of oxidation in the process takes place in a special reactor on a vanadi-
um catalyst at high temperature due to the oxygen contained in the combustion 
products. After cooling the gases and washing them with cold sulfuric acid, 
trapping in the fiber filter H2SO4 85 % strength. Sulfur efficiency reaches 90 %. 

Conclusions. It should be noted that the problem of protecting the envi-
ronment from the harmful emissions of energy and other industries is both na-
tional and global in scope, since the spread of emissions has no limits. Thus, at 
the present stage of energy development, the problem of its interaction with the 
environment is very acute, multifaceted and requires special attention. This 
problem in the energy sector of Ukraine is particularly acute, considering the 
current state and prospects, its development. All of these measures can be effec-
tively applied to protect the environment from sulfur compounds. 
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Introduction. The pace of scientific and technological progress and the 

improvement of working conditions are largely determined by the state of the 
energy sector, and it is receiving enormous attention in all countries of the 
world. At the present stage of energy development, the problem of its interac-
tion with the environment becomes very important. 

Purpose of this work. Environmental conditions of energy operation are 
related to the unique scale of material and thermal interaction with the bio-
sphere; a large amount of waste in the form of gaseous and solid combustion 
products. According to the existing thermodynamic cycles of thermal power 
plants, more than 60 % of the potential energy of the fuel is supplied to the envi-
ronment: the physical heat lost with the exhaust gases, the heat of the heated 
water. In addition, electricity and heat produced at thermal power plants and 
nuclear power plants in the process of their transmission and consumption also 
enter the environment. Due to the development of nuclear power, there has been 
a change in the interaction of energy with the environment towards the reduc-
tion of environmental pollution by combustion products and ash-slag wastes, but 
at the same time there were emissions of nuclear power plants, no less danger-
ous in terms of impact on the biosphere, than the emissions of thermal power 
plants. 

The common part. Since organic fuel is still the main source of electricity 
and heat production, significant costs and resources are needed to prevent and 
increase emissions of harmful impurities to develop and implement cost-
effective environmental protection methods. The products of combustion of 
organic fuel in boiler and industrial installations contain solid particles of ash 
and unburned fuel, sulfur oxides (SO2, SO3), nitrogen  and vanadium (V2O5). In 
the case of incomplete combustion of fuels, flue gases contain carbon monoxide 
(CO) and type carbon, and benzopyrene. Many of the gaseous substances are 
destroyed in the atmosphere during the hour and day. Aerosol solids can accu-

Тези доповідей ХVI Міжнародної науково-технічної конференції 
«Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 25–26 листопада 2020 р. 59 



Секція III «Проблеми удосконалення теплоенергетичного устаткування» 

mulate on the surface of the earth and participate in the surface atmospheric 
circulation. Pollution by harmful impurities of the atmosphere, land and water 
worsens the sanitary and hygienic condition of cities, settlements, fields, forests, 
reservoirs, having a harmful effect on the human body and vegetation, worsens 
the quality of production of enterprises, increases the deterioration of structures 
and destroys construction structures. According to the degree of action on a per-
son harmful substances are divided into classes. V2O5 and benzopyrene are ex-
tremely dangerous. The first compound is formed in a small amount when burn-
ing the fuel oil. Benzapyrene can appear during the combustion of any fuel in 
the absence of oxygen, as well as released during the decomposition of soot. 
NO2 and SO3 are highly dangerous. NOx oxides are formed in the high tempera-
ture range of the torch at 1600 °C. The NO3 yield is approximately 10 %. SO3 is 
formed at the final stage of combustion of fuel from SO2 with excess oxygen 
and due to catalysis on deposits in the superheater. Its yield is 2…5 % SO2. In 
the zone of low-temperature heating surfaces, SO3 is converted into H2SO4 va-
por and consumed in the process of low-temperature corrosion. The degree of 
danger of action of a harmful substance on a living organism is determined by 
the ratio of its concentration to the maximum permissible, mg/m3, in the air at 
the level of human respiration. 

Conclusions. An important side of the problem of interaction between en-
ergy and the environment is the growing backfire – the environment dictates the 
conditions of technical decisions in the design of energy companies: the choice 
of type and unit capacity of power equipment, the choice of construction sites 
for thermal power plants, hydroelectric power plants, nuclear power plants, etc. 
Thus, at the present stage of energy development, the problem of its interaction 
with the environment is very acute, multifaceted and requires special attention. 
This problem in the energy sector of Ukraine is especially acute, considering the 
current state and prospects, its development. 
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Introduction. Pollution by harmful impurities of the atmosphere, land and 

water worsens the sanitary and hygienic condition of cities, settlements, fields, 
forests, reservoirs, having a harmful effect on the human body and vegetation, 
worsens the quality of production of enterprises, increases the deterioration of 
structures and destroys construction structures. 

Purpose of this work.  One of the urgent contemporary tasks is to ensure 
the cleanliness of the air pool. This requires the purification of the combustion 
products of the fuel, which are removed from the boilers after their cooling into 
the atmosphere, from harmful substances. Compulsory purification of combus-
tion products from solid ash and unburned fuels has been established in coun-
tries and intensive work is being done to investigate appropriate methods for the 
purification of sulfur and nitrogen oxides. 

The common part. Nitrogen oxides have a detrimental effect on the res-
piratory organs of living organisms and cause a number of serious diseases, as 
well as affect equipment and materials, promote smog formation and impaired 
visibility. The highest yield of nitrogen oxides is characteristic of high-calorie 
fuels and forced furnaces. NO practically dissolves in water. Purification of 
combustion products from NO and other nitrogen oxides is technically difficult 
and in most cases economically unprofitable. As a result of this effort, both in 
our country and abroad, we aim mainly at reducing the formation of nitrogen 
oxides in the boilers. 

NO2 and SO3 are highly dangerous. NOx oxides are formed in the high 
temperature range of the torch at 1600 °C. The NO3 yield is approximately 
10 %. SO3 is formed at the final stage of combustion of fuel from SO2 with ex-
cess oxygen and due to catalysis on deposits in the superheater. Its yield is 
2…5 % SO2. In the zone of low-temperature heating surfaces, SO3 is converted 
into H2SO4 vapor and consumed in the process of low-temperature corrosion. 
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Scientific and technical materials on this topic indicate that there are a 
number of technological processes that make it possible to reduce the concentra-
tion of both, and in the products of combustion of fuel. As a rule, the following 
sulfur purification processes are proposed: using as catalyst and with additional 
introduction to flue gases. The efficiency of such technologies is high enough, 
they allow to provide 90…95 % of flue gas cleaning and 75…80 % of cleaning. 
At the same time, they make it possible to obtain marketable products in the 
form of 80 % sulfuric acid and 50 % nitric acid. 

Attention should be paid to the promising electron beam technology for the 
purification of flue gases from thermal power plants from, and ash, which al-
lows for 85…5 % reduction of emissions of nitrogen oxides and sulfur oxides 
and to obtain commodity products in the form of ammonium fertilizers. 

An interesting technology for the simultaneous purification of flue gases is 
the ozone-ammonia method. The process involves the oxidation of nitric oxide 
in the gas phase with ozone to dioxide, after which the flue gas is irrigated with 
a solution of limestone or ammonia in the reactor. The method allows to provide 
a degree of purification of 90 % and 75 %. 

Conclusions. The technical and economical comparison of the different 
flue gas sulfur technologies allows us to conclude that wet limestone technology 
should be preferred over binding efficiency, but this technology has the highest 
specific capital costs. The cost of flue gas removal is the highest in the case of 
wet-dry technology (when burning fuel with a sulfur content of 0.5 % to 2 %). 
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Вступ. У зв’язку з перспективою розвитку енергетики України [1] су-

часні технічні рішення в теплоенергетиці поділяють на рішення: мало- і 
середньо витратної модернізації та реконструкції енергоблоків, що експлу-
атуються; виведення 4 ГВт «старих» енергоблоків; побудову 5 ГВт «но-
вих»; добудову 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС; подовження термінів 
експлуатації існуючих енергоблоків; завершення будівництва Дністровсь-
кої, Ташлицької та Канівської ГАЕС; застосування програми «Енергооща-
дність», використання інноваційних енергетичних технологій. Реалізація 
вищезазначених технічних рішень здійснюється на основі розроблених 
проектів об’єктів теплоенергетики. Останні характеризуються необхідним 
комплексом супроводжуючих технічних документів, сучасними вимогами 
– методами оцінки ефективності технічних рішень енергетики. 

Мета роботи. Визначити умови енергоефективності інноваційних те-
хнологій в енергетиці України – будівництва сонячних, вітрових електрос-
танцій, автоматизованої системи моніторингу. 

Загальна частина. Проектування об’єктів [2] в галузі електричної 
інженерії являє собою документ, який відповідає всім вимогам Держстан-
дарту. В галузі електрична інженерія проектувати можна різні об’єкти – це 
електростанції; котельні; мережі водопостачання і каналізації; газотурбінні 
агрегати; розподільні і магістральні теплові мережі; теплові електростан-
ції; енерготехнологічний комплекс; мережі зв’язку; проектування техніч-
них об’єктів; газопоршневі установки і багато інший. 

Інноваційні технології в енергетиці України – енергоефективні рі-
шення, будівництво сонячних, вітрових електростанцій, застосування ав-
томатизованої системи моніторингу. Спорудження планованих нетради-
ційних джерел енергії – СЕС в Україні передбачається потужністю від 
3 МВт до 350 МВт. Нижче представлена табл. 1 даних з планованих нетра-
диційних джерел енергії СЕС станом 2015–2019 по Україні. 
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Таблиця 1 
СЕС (сонячна електростанція) 
Київська обл. 9,9 МВт Вишгородський р-

н, 
15 МВт Володарський р-н 

9,9 МВт Кагарлицький р-н; 
2 СЕС по 9,9 МВт, 7,5 МВт Бородянсь-
кий р-н 

Кіровоградська обл. 9,3 МВт в Петровський р-н 
Івано-Франківська 
обл. 

10,5 МВт Снятинський р-н 

Дніпропетровська 
обл. 

9,995 МВт м. Марганець до 350 МВт Нікопольський р-н 

Черкаська обл. 30 кВт Смілянський р-н 30 МВт Чигиринський р-н 
Житомирська обл. 3 МВт в області 15 МВт в області 
Запорізька обл. 19,9 МВт в с. Широке 
Хмельницька обл. 9 МВт Старосинявський р-н 
Тернопільська обл. 2,5 МВт в м. Бережани 
Херсонська обл. 5,1 МВт Олешківський р-н 
Наземна фотоелектрична сонячна електростанція 
Київська обл. 0,95 МВт 

3 МВт Макарівський р-н 
1,8 МВт в Київській обл. 

60 МВт (Сквирський р-н, Київська обл.) 
25 МВт Іванківський р-н 
42 МВт Богуславський р-н 

Кіровоградська обл. 9,8 МВт поблизу смт. Вільшанка 
Черкаська обл. 25 МВт м. Кам’янка 10 МВт Шполян-

ський р-н 
7 МВт Христинівський р-н 

Житомирська обл. 9,9 МВт Малинський р-н 

Херсонська обл. 2,5 МВт 6 МВт 27 МВт Скадовський р-н 
Одеська обл. 9 МВт в м. Теплодар 
Дахова і наземна сонячні електростанції 
Київська обл. 0,5 МВт смт. Чабани 0,15 МВт Бровар-

ський р-н 
1 МВт Броварський р-н 

Сонячна електростанція на дахах будівель гіпермаркету 
Київська обл. 1,6 МВт (м. Київ) будівля гіпермаркету 
Сонячні електростанції загальною встановленою потужністю 
Одеська обл. 52,5 МВт 

 
Висновки. Потужність планованих нетрадиційних джерел енергії – 

СЕС станом 2015–2019 по Україні становить 990 МВт, введення котрих 
вимагає забезпечення статичної і динамічної стійкості енерго- системи 
шляхом застосування автоматизованої системи моніторингу. 
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Вступ. Актуальність питань діагностики стану металу обладнання те-

плових електростанцій, в тому числі із застосуванням неруйнівних методів 
контролю, все зростає. Це пов’язано в першу чергу з тим, що діюче облад-
нання ТЕС після відпрацювання паркового ресурсу вступає в нову фазу 
життєвого циклу, коли надійність найбільш напружених і відповідальних 
вузлів і деталей забезпечується виключно шляхом індивідуального конт-
ролю і продовження терміну експлуатації на основі результатів технічної 
діагностики та оцінки залишкового ресурсу. Найбільш поширеним в енер-
гетиці методом виявлення і оцінки внутрішніх не суцільностей металу є 
ультразвуковий контроль. 

Нормативний документ [1] є першим в Україні нормативним докуме-
нтом, який містить в собі основні положення і конкретні рекомендації, 
методики та інструкції з контролю зварних з’єднань теплоенергетичного 
обладнання методом ультразвукової дефектоскопії. При створенні цього 
нормативного документа збережені позитивні напрацювання попередніх 
документів, закладених в РД 34.17.302 (ОП №501 ЦД-75), практичний дос-
від, а також враховані сучасні державні стандарти України як з питань не-
руйнівного контролю, так і з питань технічного регулювання в Україні. 

Мета роботи. Визначити для умов Харківської ТЕЦ-3 продовження 
ресурсу теплоенергетичного устаткування (котельного, паротурбінного, 
паропроводів, мережних підігрівачів) на основі аналізу довготермінових 
експериментальних досліджень з виявлення дефектів шляхом ультразвуко-
вого контролю. 

Загальна частина. Контроль стану теплоенергетичного обладнання 
для умов Харківської ТЕЦ-3 [2] здійснювався ультразвуковим методом із 
застосуванням товщиноміра БУЛАТ. 

Аналіз стану котельного устаткування показав, що товщина стінки 
пароперегрівача  зменшилась на 1 мм. Допустиме відхилення таких труб 
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пароперегрівача згідно нормативних даних складає 10 %. У даному випад-
ку це складає 23 % і вимагає термінової заміни ділянки труб зі зменшен-
ням її товщини стінки; товщина стінки барабана змінилась з 90 мм до 
85,9 мм – це 4,1 мм, допустиме відхилення товщина стінки барабана згідно 
нормативних даних складає 20 %, у даному випадку це складає приблизно  
4,6 % , що відповідає допустимим відхиленням. 

Аналіз стану мережних підігрівачів показав – до 2011 р. не спосте-
рігалось зменшення товщини стінок труб мережних підігрівачів. Почина-
ючи з 2011 року спостерігається зменшення товщини стінок труб до 4 мм, 
2 мм; 2014 р, 2017 р. – відповідно до 4 мм та до 3,8 мм при нормі 6 мм. 
Таким чином, за експлуатаційний період величина зменшення товщини 
стінки труб мережевих підігрівачів досягла 2,2 мм, що досягає 36,6 %. І 
вимагає термінової заміни участків труб зі зменшення товщини стінок 
труб; при нормі товщини денця барабана 26 мм та товщини обічайки 
10 мм не виявлено пошкоджень в них. Відхилення незначні і відповідають 
нормативним даним. 

Аналіз стану паропроводів трубопроводів, газопроводів показав, що 
при нормативних даних для паропроводів, трубопроводів, газопроводів 
відповідних розмірів ∅274×10 мм (норма 10 мм), ∅108×4 мм (норма 4 мм), 
∅325×11 мм (норма 11 мм) відхилення були незначними. 

Аналіз стану паротурбінного устаткування показав, що відхилення 
були незначними. Необхідно відмітити, що у 2004, 2008 роках дійсна тов-
щина денець і корпусу деаератора № 5 значно менше паспортних даних – 
від 30 % до 50 %). Це вимагає реконструкції живильно-деаераторного вуз-
ла. 

Висновки. 1 Необхідність термінової заміни ділянки труб паропере-
грівача у зв’язку зі зменшенням її товщини стінки. 2 За експлуатаційний 
період з 2011–2017 р величина зменшення товщини стінки труб мережевих 
підігрівачів досягла 36,6 %, що вимагає термінової заміни участків труб зі 
зменшення товщини стінок труб. 3 Аналіз стану паропроводів трубопро-
водів, газопроводів показав, що відхилення від нормативних даних незна-
чні. 4 Для паротурбінного устаткування – необхідність реконструкції жи-
вильно-деаераторного вузла. 
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Вступ. В даний час продовжує відбуватися поступове зниження поте-

нціалу вітчизняного машинобудівного комплексу, що в подальшому приз-
веде до значного відставання в проектуванні, впровадженні та освоєнні 
нових технологій отримання електричної та теплової видів енергій. 

В умовах старіння енергетичного устаткування і посилення екологіч-
них нормативів все більшої актуальності набувають питання модернізації, 
організації раціональної роботи, підвищення надійності, зниження витрат 
на обслуговування парових котлів шляхом впровадження нових маловит-
ратних технологій спалювання органічних палив. До цих технологій в по-
вній мірі відноситься спалювання палив в прямоточно-вихровому факелі 
(ПВФ). 

У даній роботі пропонуються способи раціональної організації проце-
сів спалювання природного газу, кам’яного вугілля і мазуту на різних ти-
пах парових котлів в умовах прямоточно-вихрового факела. 

Мета роботи. Метою даної роботи є оптимізація спалювання газу, 
мазуту і твердого палива шляхом удосконалення аеродинаміки прямоточ-
но-вихрового факела за рахунок взаємного розміщення пальників і сопел 
на двох протилежних стінах при супутньої організації внутрітопочної ае-
родинаміки для різних типів парових котлів. 

Загальна частина. В роботі відзначено, що значні результати з енер-
гозбереження та економії паливних ресурсів можуть бути досягнуті за ра-
хунок зниження витрати мазуту на підсвічування факела малореакційних 
палив шляхом впровадження нових технологій їх спалювання; модерніза-
ції опалювальних котелень і використання високоефективних пальників на 
них; підвищення ефективності спалювання природного газу. В статті пока-
зана визначальна роль аеродинамічної організації топкових процесів на 
ефективність роботи котлів при спалюванні всіх видів енергетичних палив. 
Таким чином, проблеми підвищення надійності, маневреності, екологічної 
безпеки та економічності роботи котлів є актуальними. Прямоточні паль-
ники конструктивно більш прості і тому характеризуються більшим ступе-
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нем ремонтопридатності. Аеродинамічний опір прямоточних пальників в 
1,7–1,8 рази менше, ніж вихрових. Це дозволяє збільшувати швидкості 
витікання горілчаних струменів (при необхідності) і струменів вторинного 
і третинного повітря без додаткових витрат електроенергії на тягу і дуття. 
При цьому для оптимізації топкової аеродинаміки прямоточні пальники і 
сопла можуть бути встановлені під кутом по відношенню до нормалі. 
Прямоточні пальники мають такі суттєві переваги в порівнянні з вихрови-
ми: при їх використанні утворюється менша кількість оксидів азоту; вони 
мають значно простішу конструкцію і більш високу ступінь ремонтопри-
датності; відрізняються меншим аеродинамічним опором; компоновка 
прямоточних пальників і сопел дуже впливає на аеродинаміку факела. Ва-
жливою перевагою прямоточних пальників і сопел є можливість підви-
щення початкових швидкостей закінчення струменів з метою збільшення 
ступеня перемішування реагентів і примусового підведення їх хвостових 
мас до коріння свіжих горілчаних струменів протилежних стін. 

Висновки. В роботі показано, що всупереч поширеній думці прямо-
точні пальники і сопла при оптимізації аеродинаміки топкового обсягу 
можуть бути застосовані на всіх типах парових котлів і всіх видах органіч-
них палив, в тому числі і для вугілля з малим вмістом летких речовин. Оп-
тимізація схем спалювання енергетичних палив в ПВФ для подальшої ре-
конструкції котлів з метою зниження викидів шкідливих речовин, підви-
щення надійності і економічності їх роботи, підвищення діапазону парових 
навантажень. 
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Вступ. Генерація електричної енергії з використанням відновлюваних 

джерел потребує інтелектуального управління щодо узгодження виробни-
цтва та споживання енергії [1–3]. Так, наприклад, в роботі [3] для вико-
нання перерозподілу акумульованої теплової та електричної енергії запро-
поновано вимірювання сумарної напруги на вході в гібридний контролер 
заряду та напруги на виході із інвертора. Оцінка співвідношення виробни-
цтва електричної енергії та споживання при вимірюванні частоти напруги 
дозволяє приймати випереджуючі рішення на зміну потужності теплоелек-
троакумулятора щодо підтримки ємності акумуляторної батареї. 

У доповіді викладено результати узгодження виробництва та спожи-
вання енергії щодо підтримки функціонування комбінованої мережевої 
фотоелектричної системи з частковим використанням гібридних сонячних 
колекторів для економного власного споживання теплоти. 

Мета роботи. Розробити математичне обґрунтування підтримки фун-
кціонування комбінованої мережевої фотоелектричної системи з викорис-
танням гібридних сонячних колекторів щодо узгодження виробництва та 
споживання енергії. 

Загальна частина. З використанням методологічного та 
математичного обґрунтування архітектури технологічних систем, 
методології математичного опису динаміки енергетичних систем, метода 
графа причинно-наслідкових зв’язків [2–3] запропоновано математичне 
обґрунтування підтримки функціонування комбінованої мережевої фотое-
лектричної системи на основі прогнозування зміни параметрів технологіч-
ного процесу: 
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де SONCPHS – підтримка функціонування мережевої комбінованої фотое-
лектричної системи; D – інтегрована динамічна підсистема (фотоелектри-
чні панелі, гібридні сонячні панелі, мережевий інвертор, двосекційний бак-
накопичувач); P – властивості елементів SONCPHS; MM – математичне 
моделювання динаміки щодо оцінки зміни температури місцевої води; AI – 
еталонна інформація; C – контроль працездатності; MD – прийняття рі-
шень; S – ідентифікація стану; LC, LMD, LS – логічні відносини в C, MD, S, 
відповідно; FI – функціональна результуюча інформація; NC – нові умови 
функціонування; x – впливи (зміна сонячної радіації, зміна споживання); f 
– параметри, що діагностуються (напруга на виході із сонячних панелей, 
напруга на виході із інвертора, частота напруги, температура теплоносія, 
що гріє, на вході в бак –накопичувач та на виході із бака- накопичувача); 
K– коефіцієнти математичного опису динаміки зміни температури місцевої 
води); y – вихідний параметр: аналітична оцінка зміни температури місце-
вої води; d – динамічні параметри; z – координата довжини, м; τ – час, с. 
Індекси: i – число елементів SONCPHS (блок заряду, блок розряду, блок 
оцінки функціональної ефективності); 0, 1, 2 – початковий режим, зовніш-
ній, внутрішній характер впливів. 

Висновки. Запропоновано архітектуру комбінованої мережевої фото-
електричної системи, основу якої складає динамічна підсистема: фотоеле-
ктричні панелі, гібридні сонячні панелі, мережевий інвертор, двосекційний 
бак-накопичувач для гарячого водопостачання та опалення. 

Запропоновано комплексне математичне моделювання, що базується 
не прогнозуванні зміни температури місцевої води, що нагрівається. Від-
бувається вимірювання  напруги на виході із сонячних панелей, напруги на 
виході із інвертора, частоти напруги, температури теплоносія, що гріє, на 
вході в бак-накопичувач та на виході із бака-накопичувача. 

Запропоновано комплексне математичне та логічне моделювання ко-
нтролю працездатності та ідентифікації стану динамічної підсистеми щодо 
прийняття випереджуючих рішень на зміну числа обертів електродвигуна 
циркуляційного насоса щодо зміни витрати води, що нагрівається. 
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Вступ. Поділяючи процес виробництва і споживання пара на прості 

складові (підготовка і порціонування подачі палива; спалювання; передача 
тепла котельній воді через стінки труб, видача пара з циркуляційної сис-
теми в барабан котла; акумуляція тепла в котельній воді, парі і металі; ви-
дача пара на турбіну). Найбільший вплив на теплоакумулюючу здатність 
котла надає ентальпія води. Вплив маси металу становить близько 
22–35 %. Динамічні властивості проміжних ділянок від паливоподаючих 
пристроїв до екранної системи залежать від їх конструкції і виду палива, 
що спалюється. Інерційність і запізнювання, що виникають при транспор-
туванні палива до пальників, необхідно враховувати, якщо паливо пода-
ється з шахтних млинів або з проміжних бункерів за допомогою пиложи-
вильників. При спалюванні рідких і газоподібних палив подача палива в 
топку відбувається відразу ж слідом за переміщенням регулюючого орга-
ну. Запізнення по витраті або тиску пари, що враховує процеси спалюван-
ня палива, передачі тепла котельній воді через стінки труб і видачі пара з 
циркуляційної системи в барабан котла, в порівнянні з запізненням подачі 
палива в котел є несуттєвим.  

Мета роботи. Для приведення розрахункової математичної моделі 
котла у відповідність з параметрами працюючого обладнання необхідно 
визначити ряд поправочних коефіцієнтів на підставі результатів теплотех-
нічних вимірювань і випробувань котла. Адаптація з визначенням емпіри-
чних коефіцієнтів проводилася: для топки, шляхом вимірювання частки 
конвективної складової в теплообміні і коригування розрахункової мето-
дики теплообміну, для конвективних поверхонь нагріву, шляхом експери-
ментально-розрахункового визначення коефіцієнтів забруднення і теплової 
ефективності; визначення емпіричних коефіцієнтів для обліку залежності 
величини присосів повітря. 
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Загальна частина. Блок середнього тиску включає 4 котла 
ЦКТИ-75/39Ф-2-4 і 2 котла ТП-150-2. Всі котли працюють на загальний 
паровий колектор 32 атм, 420 °С. Паливо – суміш доменного і природного 
газів в співвідношенні 0,7–0,9 об’ємних часток. Характеристики доменно-
го газу непостійні: істотно змінюється елементарний склад, вологість і 
запиленість доменного газу. Розроблена математична модель котлів серед-
нього тиску базується на нормативній методиці теплового [2] і аеродина-
мічного [1] розрахунків. Вона побудована за блоковим принципом з двома 
вкладеними циклами. Перший, внутрішній цикл – один прогін моделі – 
дозволяє розраховувати всі параметри роботи котла при заданих вихідних 
даних. Другий, проміжний цикл – дозволяє розраховувати сітку режимів 
роботи і визначати оптимальні параметри. Вихідними даними для побудо-
ви математичних моделей котлів ЦКТИ 75/39 і ТП-150-2 є геометричні 
розміри, характер взаємного руху середовищ, склад палива, режимні пара-
метри: навантаження, температура і тиск перегрітої пари, величина проду-
вки, теплова частка доменного газу (витрата доменного газу), температури 
живильної води, холодного повітря, доменного газу. Для котла ТП-150-2 
додатково задається температура живильної води на уприскування. 

Висновки. Було розроблено алгоритм для проведення розрахунку ко-
тлоагрегату, математична модель реалізована у вигляді програми в середо-
вищі «MatLab». Для полегшення роботи з обчислювальним ядром матема-
тичної моделі розроблено графічний користувальницький інтерфейс. Ви-
сновок розрахункових даних і результатів розрахунку проводиться в .html 
форматі і може бути переглянутий за допомогою веб-браузера. 

Метою будь-якого теплового розрахунку парогенератора є визначен-
ня його ККД. ККД котла ЦКТИ-75/39, що працює на суміші доменного та 
природного газів, досягає максимальних значень при роботі тільки на при-
родному газі. На етапі реалізації математичної моделі без додаткової адап-
тації до діючого устаткування можна розглянути якісні залежності одних 
режимних параметрів від інших. При використанні при спалюванні домен-
ного газу ККД знижується і змінюється в діапазоні η = 78–91 %. Розбіж-
ність ККД становить +2,95 %…–0,57 % і пов’язано більше з особливостя-
ми розрахунку ККД згідно зі спрощеною методикою, яка застосовується 
при обробці даних випробувань. Граничне відхилення температури відхід-
них газів становить +20 °С…–11,6 °С. 
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Вступ. Основною метою при виробництві теплової енергії на об’єктах 
комунальної енергетики є мінімізація використання паливних ресурсів. У 
зв’язку з тим, що більшість котелень розташовані на території міст, на них 
у якості палива служить природний газ. Сучасним енергоефективним рі-
шенням для таких об’єктів є реалізація енергетичних циклів з використан-
ням газотурбінних установок (ГТУ) зі скиданням продуктів згоряння до 
існуючих котельних агрегатів або конструювання та впровадження котлів 
утилізаторів з урахуванням особливостей споживачів теплової енергії. 

В умовах зростання вартості природного газу в Україні вельми актуа-
льним є удосконалення і впровадження нових енергоефективних техноло-
гій шляхом реалізації принципів когенерації на існуючих об’єктах комуна-
льної енергетики [1, 2]. 

Мета роботи. Аналіз сучасних підходів до формування теплових 
схем. Розробка наукових принципів до вдосконалення процесів перетво-
рення та використання енергії, на об’єктах комунальної енергетики при 
спільному виробництві теплової та електричної енергії, що дасть змогу 
підвищити енергоефективність використання паливно-енергетичних ресу-
рсів та зменшити шкідливі викиди до навколишнього середовища. 

Загальна частина. Аналіз світового стану розробки та виробництва 
ГТУ показує, що провідними фірмами розробляються установки наступно-
го покоління з використанням нових технологій. Огляд показав, що для 
комунальної енергетики найбільш раціональними є ГТУ електричною по-
тужністю 1,5–4,0 МВт з ККД на рівні 26–31 %. Зростання світової зацікав-
леності у впровадженні таких установок зумовлене безперервним вдоско-
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наленням якісних показників газотурбінних технологій відповідно до су-
часних вимог. ГТУ, у якості першого ступеня використання газоподібного 
палива та виробництва електричної енергії, широко застосовуються за ко-
рдоном при будівництві нових електростанцій. Необхідно відзначити, що 
їх технічне вдосконалення триває й надалі: зростають температура газу пе-
ред турбіною, одинична потужність установки і її ККД, все ширше засто-
совуються малотоксичні камери згоряння, поліпшуються експлуатаційні 
якості та системи обслуговування, їх допоміжні системи та обладнання. 

У роботі пропонується адаптація існуючих ГТУ до об’єктів комуна-
льної енергетики, що експлуатуються на території України. В процесі нау-
кових досліджень виконано комплекс розрахункових досліджень можли-
вих варіантів переведення котелень у режим когенерації з урахуванням 
особливостей структури та режимів роботи існуючих теплових схем. 

Для проведення розрахункових досліджень теплових схем тепло- та 
електрогенеруючого устаткування в ІПМаш НАН України розроблено та 
адаптовано до умов компоновки і експлуатації енергетичного обладнання 
програмний комплекс SCAT, який дозволяє здійснювати розрахункові дос-
лідження теплових схем турбоустановок з метою дослідження теплових 
процесів, що протікають у різних турбінних циклах [3]. 

Результати розрахункових досліджень дозволяють розробити уза-
гальнений підхід до вирішення задачі енергозбереження шляхом раціона-
льного використання природного газу при виробництві теплової та елект-
ричної енергії на основі впровадженні принципів когенерації. 

Висновки. Виконано аналіз світового досвіду використання газотур-
бінних установок на існуючих об’єктах комунальної енергетики. Адапто-
вано програмний комплекс до проведення розрахункових досліджень ТГУ-
ТЕЦ та виконано розрахунки різних варіантів компонування теплових схем 
з урахуванням змінних режимів експлуатації водогрійних котелень. 
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Вступ. Основу вітчизняних генеруючих потужностей складають 

14 ТЕС та 4 АЕС. При цьому більша частина електрогенеруючого облад-
нання ТЕС зношена та має низьку ефективність (напрацювання 85 % енер-
гоблоків ТЕС становить більше 200 тис. годин, а деяких перевищило 
250 – 300 тис. годин). Такий стан електрогенеруючого обладнання потре-
бує його заміни або модернізації з урахуванням сучасних тенденцій в галу-
зі турбобудування. Вочевидь це необхідно робити централізовано і систе-
мно в рамках єдиної державної програми із врахуванням сталого функціо-
нування Об’єднаної енергетичної системи України. Одним з найперспек-
тивніших напрямків такої модернізації є переведення енергоблоків на ро-
боту з суперкритичними параметрами пари (СКП). Це дозволить підвищи-
ти ККД енергоблоків та зменшити викиди. 

Мета роботи. На основі розрахункових досліджень вибрати можливі 
варіанти компонування теплових схем потужних енергоблоків ТЕС, що 
працюють на СКП, з урахуванням умов діючих ТЕС України. 

Загальна частина. Аналіз існуючих підходів до вдосконалення паро-
турбінного обладнання показав, що в порівнянні з початковими парамет-
рами 24,1 МПа, 538 ºС/566 ºС, які давно освоєні, наприклад, в Японії, під-
вищення тиску до 31 МПа, або температури до 593 ºС дозволяє сумарно 
заощадити більше 4 % палива. Освоєння нових матеріалів і наявний досвід 
експлуатації дають змогу вже сьогодні перейти до температур 593 ºС, під-
вищивши ККД ще на 1,5 % [1]. Сьогодні існують енергоблоки з параметра-
ми пари за котлом 30 МПа, 600–620 ºС. Коефіцієнт корисної дії на них мо-
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же досягати 47 %. 
Для проведення розрахункових досліджень енергоблоків, що працю-

ють на СКП в ІПМаш НАН України розроблено та адаптовано до умов 
компоновки і експлуатації енергетичного обладнання на вітчизняних ТЕС 
програмний комплекс SCAT, який дозволяє здійснювати розрахункові до-
слідження теплових схем турбоустановок [2]. 

Дослідження проводилися на прикладі модернізації турбіни К-325-23,5 
виробництва АТ «Турбоатом». Як варіанти компоновки теплової схеми 
при модернізації розглядалися такі підходи: 

– встановлення надбудови циліндру високого тиску (ЦВТ), яка працює 
на СКП, зі збереженням існуючих початкових параметрів пари перед ЦВТ; 

– заміна існуючого ЦВТ на новий ЦВТ, що працює на СКП 
(ЦВТСКП) при незначному розширені фундаменту ЦВТ існуючої турбіни; 

– заміна існуючого ЦВТ на новий ЦВТСКП з його встановленням на 
існуючий фундамент. 

Виходячи з умови максимального підвищення ККД турбоустановки, в 
результаті розрахункових досліджень обрано два найефективніші варіанти 
теплових схем ТЕС. Перший варіант полягає в встановленні перед існую-
чим циліндром високого тиску додаткового циліндру (надбудови), що пра-
цює на суперкритичних параметрах пари і організації проміжного перегрі-
ву між ними. При цьому забезпечується вихід на штатні параметри пари на 
вході в існуючий циліндр високого тиску і зберігається існуюча система 
регенеративних відборів. Другий варіант полягає в повній заміні циліндру 
високого тиску на модернізований з забезпеченням виходу на штатні па-
раметри пари на вході в циліндр середнього тиску. При цьому в модерні-
зованому циліндрі високого тиску організується додатковий регенератив-
ний відбір. 

Висновки. Проведено аналіз світового досвіду експлуатації енерго-
блоків, що працюють на суперкритичних параметрах пари. Шляхом тер-
модинамічного тестування проведено аналіз різних варіантів переводу іс-
нуючих енергоблоків ТЕС на роботу з суперкритичними параметрами пари. 
Виходячи з умови максимального підвищення ККД турбоустановки обра-
но найефективніші варіанти теплових схем ТЕС з урахуванням можливості 
їх реалізації в умовах діючих електростанцій України. 
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Вступ. Створюється враження, що проведення експериментальних 

досліджень тепловіддачі залишилося в минулому, про що свідчить помітне 
зменшення публікацій по цій темі в останні роки. Проте створення ефек-
тивних тепловіддаючих поверхонь і зараз є актуальним завданням. Експе-
риментальне дослідження тепловіддачі досить копіткий і складний процес, 
що вимагає від дослідники не тільки завзятості, а й інтуїції. Хотілося б, 
щоб досвід, який був придбаний співробітниками кафедри турбінобуду-
вання в 60–80 роки минулого століття не був загублений. У зв’язку з цим в 
даній роботі описується експеримент з вивчення тепловіддачі на пластині з 
докладним аналізом можливих експериментальних похибок. Можна споді-
ватися, що цей опис буде корисним не тільки для молодих дослідників є, 
але дозволить переосмислити деякі результати минулих років. 

Мета роботи. Виконати наступні етапи роботи: 
1 Експериментально дослідити тепловіддачу на пластині при обтікан-

ні її повітрям. 
2 Виконати детальний аналіз витоків теплоти від нагрівальних елеме-

нтів із застосуванням чисельного моделювання температурного стану ро-
бочої пластини. 

3 Провести зіставлення експериментальних значень тепловіддачі зі 
значеннями, отриманими за надійним рівнянням подібності інших авторів. 

4 Оцінити придатність установки для проведення досліджень такого 
роду. 

Загальна частина. Складність і дорожнеча експериментального об-
ладнання змушує шукати можливість створення малогабаритних автоном-
них установок. В рамках цієї тези на кафедрі турбінобудування НТУ 
«ХПІ» була створена автономна малогабаритна аеродинамічна труба, потік 
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повітря в якій створювався системою вентиляторів на виході з труби. По-
перечний переріз труби (каналу) становило 350×150 мм2, довжина труби – 
500 мм. Труба розміщувалася на лабораторному столі, що виявилося дуже 
зручним для її експлуатації в студентській аудиторії. 

Верхня і бічні стінки труби були виготовлені з плексигласу, а нижня - 
з текстоліту. Повітря в трубу надходив через вхідний конфузор, який за-
безпечував рівномірне поле швидкості. На нижній стінці уздовж каналу 
були приклеєні три нагрівача у вигляді смужок з матеріалу костантан. На-
грівачі були з’єднані послідовно і живилися постійним струмом. На ниж-
ній поверхні центральної смужки прилеглої до стінки каналу були прива-
рені 20 термопар. 

Експериментальні значення коефіцієнта тепловіддачі на пластині ви-
явилися в два рази більшими, ніж ті, які були визначені за критеріальним 
рівнянням як для ламінарного, так і турбулентного режиму течії. Таким 
чином майже половина потужності, яка виділялася в нагрівачі, губилася. 
Установка додаткової теплової ізоляції з зовнішньої поверхні труби не 
змінили значення коефіцієнта тепловіддачі. Це дозволило припустити, що 
теплота відводиться з вільної частини пластини, тобто поза нагрівачів. 

Це припущення здавалося б неймовірним, так як низька теплопровід-
ність текстоліту повинна була перешкоджати перетіканню теплоти по тілу 
пластини. Для обґрунтування цього припущення були розраховані мето-
дом кінцевих елементів температурні поля деяких поперечних перерізів 
пластини вздовж течії. При цьому коефіцієнт тепловіддачі при заданій по-
тужності нагрівачів підбирався таким чином, щоб розрахункова темпера-
тура нагрівача дорівнювала експериментальної. Таким чином була вирі-
шена обернена задача теплопровідності. Отриманий таким чином коефіці-
єнт тепловіддачі повністю відповідав ламінарному режиму течії. 

Висновки. 1 Встановлено, що основні витоку теплоти пов’язані з 
конвективним теплообміном на поверхнях експериментальних моделей, 
що не обігрівалися. 

2 Цей висновок може бути використаним для уточнення раніше про-
ведених експериментів. 
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Вступ. У сфері охолодження, опалення, вентиляції та кондиціонуван-

ня через вимоги на обмеження ефекту руйнування озону (ODP) і парнико-
вого ефекту (GWP) холодоагенти знову зіткнулися з проблемою модерні-
зації. Багато холодоагентів, які використовуються в системах охолоджен-
ня, опалення, вентиляції та кондиціонування є сильнодіючими парникови-
ми газами. Так R134a, наприклад, має GWP 1300 за 100-річний період [1]. 
Коли холодоагенти містяться в правильно експлуатованій системі, вони не 
впливають на зміну клімату. Однак витік в системі і неправильна утиліза-
ція холодоагентів під час ремонту або в кінці терміну служби призводять 
до потрапляння цих шкідливих газів в атмосферу. Запропоновані нові аль-
тернативні холодильні агенти мають ряд недоліків: висока ціна, займис-
тість, вибухонебезпечність. Виходячи з цього при виборі робочої речовини 
все частіше на першому місці виявляються природні холодильні агенти. 

Мета роботи. Дослідження  ефективності використання діоксиду ву-
глецю в системах теплопостачання для житлових будинків. Аналіз транск-
ритичних циклів теплових насосів з двоступеневим стисненням. 

Загальна частина. Як природний холодоагент діоксид вуглецю без-
печний, економічний і екологічно стійкий. Завдяки своїй великій прихова-
ній теплоті пароутворення і досить високій об’ємній холодопродуктивнос-
ті (при 0 °C його об’ємна холодопродуктивність в 1,6 рази більше, ніж у 
NH3, в 5 рази більше R22 і 9 разів більше R134A), розмір компресора та 
інших компонентів може бути менше ніж у аналогічних систем на інших 
холодоагентах. Завдяки високому коефіцієнту теплопровідності, і високо-
му співвідношенню щільності рідини до щільності пара після дроселюван-
ня розподіл холодоагенту в кожному контурі є рівномірним [2]. В резуль-
таті чого з’являється можливість значно зменшити розмір трубопроводу і 
теплообмінника, так що вся система стає компактною що збільшує корис-
ність CO2 в якості робочої речовини в теплових насосах. 

Були розглянуті наступні принципові схеми: двоступенева з проміж-
ним охолодженням між двома ступенями стиснення і одноступеневий кон-
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тур, з’єднаний з допоміжним контуром переохолодження. Було отримано 
детальний аналіз різних переваг кожного циклу. Двоступеневий транскри-
тичний цикл CO2 дозволяє подолати надмірно високу температуру стис-
нення в одноступеневому циклі, що, по суті, є недоліком занадто високої 
«еквівалентної температури конденсації». По-друге, використання двосту-
пеневого циклу з проміжним охолодженням дозволяє знизити трудовитра-
ти компресора. Крім того, це також може вирішити проблему низького 
об'ємного ККД компресора через серйозну витоку робочої рідини, причи-
ною чого стали масові перепади тиску. 

Висновок. Застосування CO2 в якості робочої речовини для теплово-
го насоса дає якісну перевагу над системами з іншими холодильними аген-
тами, за рахунок своїх характеристик, особливо у транскритичних циклах. 
Двоступеневі схеми мають поліпшення коефіцієнту перетворення (COP) в 
порівнянні з одноступеневим транскритичним циклом CO2 і двоступінчас-
тим циклом R134a на 11 % і 14 % відповідно. Розглянуті принципові схеми 
дозволяють реалізувати надійну систему для виробництва води з темпера-
турою 80 °C у системах опалення житлових будинків, що підтверджує 
ефективність використання діоксид вуглецю у теплових насосах. 
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Вступ. Тенденція росту вартості енергоресурсів для кінцевого спожи-

вача робить первинною задачу збільшення ефективності роботи обладнан-
ня і сприяє пошуку шляхів і механізмів використання низькопотенційної 
енергії для заміни традиційних джерел теплоти, які передбачають спалю-
вання органічного палива [1]. 

Системи з тепловими насосами (ТН) як альтернативне джерело енер-
гії широко використовуються для вентиляції та кондиціювання повітря в 
об’єктах, де необхідне підтримання мікроклімату [2]. Застосування тепло-
насосних установок (ТНУ) в таких системах має свої особливості, оскільки 
підготування припливного повітря може бути організоване різними шля-
хами, які відрізняються енергоефективністю. 

Мета роботи. У даній роботі пропонується та аналізується принци-
пова ТНУ вентиляції та кондиціювання виробничого приміщення у теплий 
період року зі змінною часткою свіжого зовнішнього повітря в залежності 
від його параметрів (рис. 1). 

Загальна частина. Для забезпечення заданих параметрів повітря все-
редині приміщення з урахуванням внутрішніх тепловиділень і надходжень 
теплоти через зовнішні огородження розроблена методика розрахунку не-
обхідного переохолодження припливного повітря. Показано, що додаткове 
переохолодження може бути визначено через простий коефіцієнт пропор-
ційності (K), значення якого визначається характеристиками приміщення, 
кратністю повітрообміну та внутрішніми тепловиділеннями. 

Енергетичний аналіз даної ТНУ виконується на основі попереднього ви-
значення її термодинамічного стану за прийнятих вихідних параметрів повітря 
всередині приміщення та в залежності від зміни параметрів зовнішнього атмос-
ферного повітря. У якості прототипу виробничого приміщення був обраний цех 
кондитерської фабрики «Рошен» в Київській області [3]. 

Показано, шо умови використання даної схеми погіршуються зі збі-
льшенням відносної вологості навколишнього середовища. Тому дана 
Тези доповідей ХVI Міжнародної науково-технічної конференції 
«Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 25–26 листопада 2020 р. 81 



Секція III «Проблеми удосконалення теплоенергетичного устаткування» 

ТНУ є більш придатною для використання у країнах з помірним континен-
тальним кліматом. Важливою характеристикою даної системи є частка 
свіжого зовнішнього повітря на вході в систему K0, яка направляється на 
випарник ТН. Для підтримання кліматичних умов у цеху вона має зміню-
ватись в залежності від параметрів атмосферного повітря та характеристик 
самого приміщення. 

Енергоефективність даної ТНУ досягає найбільших значень в зоні низь-
ких температур довкілля і значною мірою залежить від відносної вологості 
атмосферного повітря. У цілому розглянута ТНУ може мати високу енерге-
тичну ефективність за її застосування в помірних широтах. 

Висновки. За ре-
зультатами розрахунків 
дана ТНУ вентиляції та 
кондиціювання може 
забезпечити підтримання 
мікроклімату приміщен-
ня в теплий період року 
до деяких помірних зна-
чень параметрів зовніш-
нього атмосферного по-
вітря, подальше збіль-
шення яких обмежується 
максимальною темпера-
турою скидного повітря 
після конденсатора ТН. 
Це висуває твердження 
про те, що дана схема 
ТНУ придатна для вико-

ристання у країнах з помірним континентальним кліматом. 
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Рис. 1 – Принципова ТНУ вентиляції та кондиціювання 

повітря в приміщенні з надлишковим вологовиділенням: 
Ктн – конденсатор ТН; Втн – випарник ТН; К – компресор; 

КЗ – камера змішування; ОВК – об’єкт вентиляції 
та кондиціювання повітря 
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Вступ. Статистичні дані, які були показані на засіданні Міжнародно-

го енергетичного агентства 2019 року [1] показають, що на житловий та 
громадський сектор припадає близько 49 % загального використання теп-
лової енергії в світі. Такі масштаби споживання енергії спонукають до ви-
рішення питань щодо модернізації існуючих систем, або впровадження 
нових рішень, які можуть підвищити енергетичну ефективність. 

Одним з таких рішень є застосування теплонасосних технологій для 
опалення та вентиляції будівель [2]. 

Мета роботи. Метою роботи є дослідження термодинамічної ефекти-
вності застосування двох послідовно з’єднаних теплових насосів (ґрунто-
вого та повітряного) для теплозабезпечення будівлі. Теплові насоси мають 
повністю забезпечити цілорічну справну роботу систем вентиляції та опа-
лення. Джерела теплоти – ґрунт та вентиляційні викиди. 

Загальна частина. Принципова схема розробленого рішення з теп-
лопостачання систем опалення і вентиляції будівлі з використанням двох 
послідовно з’єднаних теплових насосів (повітряного і ґрунтового) показа-
на на рис. 1. 

Основною якісною відмінністю даного рішення від вихідної схеми є 
послідовне підключення фреонопроводу конденсаторів двох ТН, а саме 
повітряного, який відбирає теплоту від відпрацьованого вентиляційного 
повітря і ґрунтового ТН. 

Основним завданням розробки даного комбінованого рішення є праг-
нення до безвідходного виробництва теплоти, максимальна енергоефекти-
вність та мінімізація капітальних витрат на спорудження системи. Кількіс-
ні показники цих величин були визначені в результаті термодинамічної 
аналізу рівнянь теплових і матеріальних балансів системи. 

Тези доповідей ХVI Міжнародної науково-технічної конференції 
«Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 25–26 листопада 2020 р. 83 



Секція III «Проблеми удосконалення теплоенергетичного устаткування» 

Рівняння тепло-
вих та матеріальних 
балансів були вирі-
шення за допомогою 
чисельного методу. 
Результати розрахун-
ків зведені у вигляді 
графічних залежнос-
тей основних величин 
від параметрів роботи 
системи. В ході аналі-
зу було визначено, що 
використання даного 
рішення може мати 
досить вагомий пози-
тивний ефект для тих 
типів об’єктів тепло-
постачання, яким при-
таманні великі витра-
ти вентиляційного 
повітря (торговельні 
центри, громадські 

будівлі, кінотеатри, актові зали) [3]. 
Для більш точного аналізу було прийнято три пограничні умови ро-

боти системи: умова мінімуму питомих витрат енергії; умова повної утилі-
зації теплоти вентиляційних викидів; умова рівності коефіцієнтів ефектив-
ності повітряного та ґрунтового теплових насосів. 

Висновки. Результати дослідження показали, що використання за-
пропонованого рішення призведе до зменшення розмірів ґрунтового кон-
туру (капітальних затрат), в той же час покращить експлуатаційні умови 
роботи повітряного теплового насосу. Разом з цим, рішення підвищить 
термін експлуатації як ґрунтового, так і повітряного теплових насосів. 
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Рис. 1 – Принципова схема опалення 

та вентиляції на базі послідовно з’єднаних 
ґрунтового та повітряного 

теплових насосів (ТН): 
Ктн – конденсатор ТН; Итн – випарник ТН; 

К – компресор; Н – насос ґрунтового контуру; 
П – підігрівач свіжого повітря 
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Introduction. Currently, one of the priorities in Ukrainian industry is to 

increase production efficiency, due to the need to be competitive in the 
international arena. The issue of modernization is especially acute in 
metallurgical production. For many years, industrial enterprises have not 
actually undergone modernization, fixed assets are mostly obsolete, specific 
energy consumption is much higher than in the countries-producers of similar 
products. This situation leads to the fact that Ukraine has to sell either raw 
materials, which are extremely unprofitable in the strategic perspective, or low-
quality and therefore low-cost products. That is, the existing problem can be 
divided into two parts: outdated equipment and technology and low energy 
efficiency of production processes. Of course, such problems need a 
comprehensive solution and indeed, much work is devoted to the modernization 
of metallurgical production [1]. However, as mentioned above, no less 
important is the problem of improving the energy efficiency of technological 
processes. This is based on the fact that metallurgy widely uses chamber heating 
furnaces that operate consuming natural gas. Thus, the heat losses associated 
with the emission of high-temperature flue gases into the atmosphere may 
exceed 50% of the total heat capacity of the furnace. It is not possible to replace 
such furnaces with more modern ones and especially at all the enterprises 
simultaneously. An important factor is that changing the position of the hoods 
and especially the burners may not always be effective in terms of the location 
of the charges, as the latter are not constant in size, and therefore the 
aerodynamics will change and heat fluxes will carry different heat energy to the 
object. 

Purpose of the work. The purpose of this work is to solve the problem of 
optimizing the parameters of the non-stationary mode of the applied electric 
field in order to increase the efficiency of the chamber furnaces. The object of 
research is the process of heating the metal in the chamber furnace. The subject 
of the study is an energy-saving control system for the metal heating process in 
a chamber furnace. 
Тези доповідей ХVI Міжнародної науково-технічної конференції 
«Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 25–26 листопада 2020 р. 85 



Секція III «Проблеми удосконалення теплоенергетичного устаткування» 

The general part. As it is known, the flame contains charged particles in 
fairly large concentrations. This means that the electrophysical action can be 
carried out in two ways: by applying of electric, magnetic and combined fields 
to the flame or the introduction of charged particles from the outside to the 
latter. That is, various mechanisms of ion formation in the flame are possible 
and it is known that the mechanism of chemical ionization is responsible for the 
high concentration of ions in it. The main idea of using an electric field is that in 
case of the formation of an electric field between, for example, a burner and a 
workpiece, the heat flux will be closer to the latter. This will be due to the fact 
that the electrified particles of combustion products will approach the specified 
surface and create an additional temperature zone near it, increasing the rate of 
its heating. That is, the mechanism of possible influence of the electric field on 
the propagation of heat flux assumes that ions and electrons, acquiring sufficient 
energy of translational motion, in the process of inelastic collisions with each 
other and with the heating surface will create new active centers in the form of 
free atoms, radicals, new charged or excited particles. However, the complexity 
of this problem is the need to develop a rational algorithm for controlling the 
electric field in case of its non-stationarity. This follows from the conditions 
requiring to comply with the established technological parameters, in particular 
regarding the workpiece temperature in the chamber at a certain point in time. 
Previous studies have experimentally proven the savings in gas consumption by 
11 % by applying an electric field [2, 3]. Then it related to the use of a 
stationary electric field with an operating voltage of 1000 V and the operation of 
the unit throughout the operating cycle without cooling, i.e. heating and holding. 
The use of non-stationary modes involves the development of appropriate 
control algorithms, or voltage parameters, and so on. 

We selected several variants in the set of the conducted theoretical research 
to compare and understand the general trends in solving the problems. In the 
course of theoretical researches, it was necessary to determine the optimal 
parameters of the presented pulses according to the criterion of minimum energy 
consumption while maintaining the temperature modes set by the technology 
and to compare them with the stationary mode. 

Based on the conducted theoretical and experimental researches we 
obtained the results determining the optimization of voltage impulse parameters 
according to which the resulting dependence of Pareto infinite solutions was 
constructed. The analysis of the received results shows that the obtained 
dependences of the optimization problem solutions by the minimum energy 
consumption criterion are Pareto-incomparable. However, taking into account 
the total cost indicator among the presented variants, we would propose to adopt 
the first one. Also, in the course of the research it was found that increasing the 
pause for more than 2 seconds is impractical. It can be assumed that due to the 
high turbulence in the furnace chamber and the intense movement of heat 
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fluxes, there is a decrease in the concentration of charged particles near the 
object, and as a result, gas consumption increases. Herewith, electricity savings 
are insignificant and do not actually affect the total savings. That is, it is 
appropriate to propose to set the maximum pause time for no more than 2 
seconds, during which, due to the process inertia, most of the charged particles 
remain around the workpiece. After the pause, there is again a shock action on 
the ionized particles, the process is repeated. The maximum values of the pulses 
were selected for the same reasons, namely the most effective effect on the 
particles, approach and retention near the object. 

Conclusions. On the basis of the conducted researches it is possible to 
draw a conclusion that application of a non-stationary electric field is expedient 
from the point of view of energy efficiency. According to the set task, we 
developed the workpiece heating mode with the use of non-stationary electric 
field, which allows to increase the energy efficiency of the process of heat 
treatment of objects. In comparison with the stationary mode, the proposed 
technology allows to save 33 % of electricity at almost the same gas 
consumption, which is attributable to the peculiarities of thermophysical 
processes in the furnace chamber. Another advantageous feature of the 
developed technology is the possibility of a more rapid effect on the workpiece 
temperature (up to 8 %), which was discovered during the experiments and 
requires further research. The disadvantage of the proposed technology is the 
more complex electrical equipment. However, given the modern development of 
power electronics, this issue is not a problem. 

The originality of the obtained results: for the first time we developed and 
substantiated the optimal control of a non-stationary electric field in the working 
chamber of the furnaces, which allows to increase their energy efficiency. 

The practical value of this work is the ability to respond more quickly and 
influence the current temperature of the object. 
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Вступ. Питання вивчення радіаційних характеристик набувають все 

більшого значення у зв'язку з розширенням можливостей розрахунків теп-
лотехнологічних агрегатів. Значення радіаційних характеристик повер-
хонь, що беруть участь в теплообміні, дозволяє підвищити точність розра-
хунків. Вогнетривке футерування є активним елементом і створює істот-
ний вплив на теплообмін випромінюванням в робочому просторі по-
лум’яних печей. В процесі експлуатації вогнетривке футерування зазнає 
значних змін під дією високих температур і агресивних середовищ. В пер-
шу чергу змінюються поверхневі шари, властивості яких є визначальними 
при радіаційному теплообміні в промислових печах. 

Мета роботи. Створення оптимальних умов протікання процесів теп-
лообміну випромінюванням в самих різних металургійних печах вимагає 
знання радіаційних характеристик всіх компонентів робочого простору. 
Дуже мало робіт проводилося за визначенням ступеня чорноти вогнетри-
вів, що застосовуються для футерування печей. Експериментальні дані 
вітчизняних вогнетривів майже відсутні, а їх спектральна і інтегральна 
ступінь чорноти дослідженні вкрай слабо. Тому дослідження інтегральних 
радіаційних характеристик ряду промислових вогнетривів є актуальним 
завданням 

Загальна частина. В роботі [1] досліджено залежність радіаційних 
характеристик вогнетривів в залежності від їх терміну служби. Досліди 
показали, що нові вогнетриви мають доволі низьку спектральну міру чор-
ноти в діапазоні коротких хвиль (1…4) мкм. Але зі збільшенням строку 
служби спектральна міра чорноти в цьому діапазоні суттєво збільшується. 
Таким чином після двох років експлуатації міра чорноти у діапазоні усіх 
довжин хвиль має приблизно однакове значення. В процесі експлуатації 
інтегральна ступінь чорноти, як високоглиноземистих, так і шамотних во-
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гнетривів футерування зростає в 1,4–1,7 рази в порівнянні з новими вогне-
тривами. 

Цікаві дослідження авторів [2] які також стверджують, що при аналізі 
теплообміну випромінюванням необхідно знати радіаційні характеристики 
всіх компонентів робочого простору. Для твердих матеріалів вони в знач-
ній мірі залежать від стану поверхні і конкретних умов нагріву. В процесі 
експлуатації в прохідних нагрівальних печах поверхню вогнетривкої футе-
ровки піддається впливу високотемпературних продуктів горіння і пило-
подібних матеріалів, внаслідок чого змінюється мінералогічний склад по-
верхневого шару і відповідно радіаційні характеристики футерування. У 
роботі [3] наведені дослідження спектральної міри чорноти вогнетривів. 
Показано, що для найбільш поширених в нагрівальних печах алюмоселіка-
тніх вогнетривів в зазначеному спектральному діапазоні для нових вогнет-
ривких матеріалів ця величина лежить в межах (0,4…0,5). Проведені на 
практиці дослідження показали, що тільки до (1,5…2) років експлуатації 
величина ε стає рівною (0,8…0,9). 

Висновки. Слід відзначити, що створення оптимальних умов проті-
кання процесів теплообміну випромінюванням в самих різноманітних ме-
талургійних печах потребує знання радіаційних характеристик усіх компо-
нентів робочого простору. Однак радіаційні характеристики елементів ро-
бочої камери печі вивчені недостатньо. Дуже мало робіт проводилося по 
визначенню міри чорноти вогнетривів, що застосовуються для футеруван-
ня печей. Експериментальні дані вітчизняних вогнетривів майже відсутні, 
а їх спектральна та інтегральна міра чорноти дослідженні вкрай слабо. То-
му дослідження інтегральних радіаційних характеристик ряду промисло-
вих вогнетривів є актуальною задачею. Зазначимо, що не дивлячись на 
окремі публікації, більшість науковців, стверджують, що вогнетриви не 
мають рахуватися сірими та селективність радіаційних властивостей футе-
рування необхідно враховувати у розрахунках теплообміну випроміню-
ванням в робочому просторі печей. 
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Вступ. Дегазація води широко застосовується в енергетиці, металургії 

та інших галузях промисловості. Такі гази як діоксид вуглецю, кисень і 
сірководень, що містяться в воді у вільному стані (мікробульбашки) є хі-
мічно більш агресивними, ніж коли вони містяться в розчиненому стані 
[1]. Для вилучення з води вільних газів часто використовують методи каві-
таційної дегазації, які є досить ефективними для дегазації пересичених 
рідин, коли кількість вільного газу у вигляді бульбашок істотно перевищує 
його рівноважну концентрацію і відрізняються досить високою продукти-
вністю і низькими енерговитратами у порівнянні з існуючими методами 
дегазації. 

Мета роботи. Для інтенсифікації процесу дегазації нами запропоно-
вано застосувати метод дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ), 
який знайшов успішне застосування в різних галузях промисловості [2]. 

Загальна частина. Дослідження проводили на експериментальному 
дослідному стенді оснащеному камерою низького тиску і роторно-
пульсаційним апаратом спеціальної конструкції. Для обробки вибрали 
конденсат димових газів, що утворився при спалюванні природного газу і 
фактично є пересиченим водним розчином діоксиду вуглецю у воді (вміст 
діоксиду вуглецю становить до 70  мг/л, хоча його розчинність у воді при 
20 °С становить лише 0,47 мг/л). Ефективність процесу дегазації рідини 
оцінювали за зміною величини водневого показника (pH) конденсату. Як-
що pH вихідного розчину перед обробкою становив 4,1 то після дегазації 
його значення теоретично повинно досягнути приблизно 6,5 як у дисти-
льованої води. 
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Обробку конденсату здійснювали наступним чином. Конденсат 
об’ємом 33 л оброблювали в замкнутому контурі дослідного зразка уста-
новки в режимі рециркуляції протягом 16 хвилин. Проби конденсату від-
бирали через кожні 2 хвилини протягом обробки з метою визначення оп-
тимального часу його обробки на основі отриманих результатів величини 
pH. Відібрані проби зберігали протягом двох діб без доступу прямого со-
нячного світла. Вимірювання величини pH проводили багатофункціональ-
ним приладом COnDO EZODO PCT-407 для аналізу параметрів води одра-
зу після відбору проби, через 3 години, 1 добу і 2 доби після обробки. 

Отримані результати показують, що протягом перших 2 хвилин обро-
бки досягається близьке до максимального значення зростання величини 
pH. Подальша обробка рідини також призводить до підвищення величини 
pH, проте швидкість його зростання значно нижча, хоча й стабільна протя-
гом всього часу обробки. Це вказує на те, що вилучення основної кількості 
вуглекислоти, розчиненої в конденсаті, відбувається протягом перших 
двох хвилин обробки. Також видно, що оброблений конденсат перебуває в 
нестабільному стані про що свідчить подальше зростання його величини 
pH при зберіганні проб. Після витримки обробленого конденсату величина 
pH стабілізувалась на показнику 6,2, що відповідає концентрації вуглекис-
лоти 0,132 мг/л. 

Дегазація конденсату запропонованим способом досягається за раху-
нок вилучення існуючих при нормальних умовах стабільних бульбашок 
діоксиду вуглецю внаслідок збільшення їх розмірів з можливістю реаліза-
ції явища інверсії структури потоку (перетворення потоку з бульбашко-
рідинної структури в крапельно-газову). Таким чином рідина, що насичена 
мікроскопічними бульбашками діоксиду вуглецю під час обробки утворює 
суміш водяної пари з діоксидом вуглецю, в якій знаходиться велика кіль-
кість полідисперсних краплин рідини. Газова фаза при цьому відводиться з 
апарата. Одночасно при цьому відбувається розпад вугільної кислоти вна-
слідок порушення вуглекислотної рівноваги і вилучення інших газів з кон-
денсату. 

Висновки. Запропонований спосіб може бути використаний для дега-
зації води і водних розчинів в різних галузях промисловості, а також для 
попередньої дегазації води перед її термічною деаерацією в системах про-
мислової водопідготовки для технологічних процесів. 
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Вступ. В технології вельц-процесу переробки металургійних відходів 

постає необхідність застосування рекуператора, який дозволяє охолодити 
запилені димові гази від 800 °С до 150 °С перед рукавним фільтром, нагрі-
ти повітря для потреб сушки вихідної сировини до 450 °С та вловити цін-
ний вельц-окис [1]. 

Мета роботи. Для цієї мети розроблена конструкція трубного петле-
вого повітронагрівача, який здатний ефективно експлуатуватися в даних 
умовах. Для визначення найбільш ефективної його конструкції розроблена 
математична модель, яка включає в себе тепловий і гідравлічний розраху-
нки [2]. Тепловий розрахунок є повірочним, проводиться методом поправ-
кового коефіцієнту і базується на рекомендаціях нормативного методу [3]. 

Загальна частина. Конструкція петлевого повітронагрівача зручна 
тим, що дозволяє проводити розрахунки як всього теплообмінника, так і 
кожної секції окремо. Повітронагрівач складається із чотирьох секцій, що 
дає змогу скомпонувати його так, щоб в ньому виділилось вісім схем з різ-
ними напрямками руху теплоносіїв. Потік димових газів в усіх випадках 
однаково направлений в міжтрубному просторі, а змінюється лише напря-
мок і порядок секцій по яких рухається повітря. 

Запропоновано розглянути три основні схеми руху теплоносіїв: 
1 Прямотечійну схему руху теплоносіїв. 
2 Протитечійну схему руху теплоносіїв. 
3 Комбіновану – з шістьома різними конфігураціями схем руху. 
Розроблена програма дозволяє проводити теплові розрахунки різних 

конструкцій петлевих теплообмінників для багатьох випадків їх експлуа-
тації. В ній можна задавати наступні вихідні дані: 

– розраховувати різні поверхні нагріву при різних видах теплообміну; 
– розрахунки проводити для різних теплоносіїв з різним хімічним 

складом; 
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– враховувати в розрахунках запиленість вихідного теплоносія і роз-
мір пилових частинок; 

– враховувати конструктивні особливості поверхні нагріву. 
Програма дає змогу чисельно і графічно визначити вплив запиленості 

димових газів і розміру пилових частинок на температури нагріву повітря, 
охолодження газів, температури стінок труб, коефіцієнти тепловіддачі і 
теплопередачі залежно від запиленості і розміру пилу. 

На основі [3] розрахунок проводиться в наступному порядку: 
1 Відповідно початковим температурам трубного і міжтрубного теп-

лоносія визнається внесене фізичне тепло qФ. 
2 Знаходиться внесене тепло по тепловому балансу qБ. 
3 Визначається тепловміст міжтрубного теплоносія I2 на виході. 
4 По тепловмісту димових газів на виході I2 визначається температура 

димових газів на виході з повітронагрівача. 
5 Знаходиться середній температурний напір. 
6 Розраховується коефіцієнт тепловіддачі конвекцією αК. 
7 Знаходиться коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням αВ зі сторо-

ни газів з врахуванням пилових частинок вельц-окису. 
8 Рахується сумарний коефіцієнт тепловіддачі зі сторони газів αДГ. 
9 Знаходиться коефіцієнт тепловіддачі від циліндричної стінки до по-

вітря при повздовжньому обтіканню αП. 
10 Визначається коефіцієнт теплопередачі k. 
11 Знаходиться тепло, що передається по рівнянню теплопередачі qТ. 
12 По розрахованим рівнянням теплового балансу qБ і теплопередачі 

qТ рахується нев’язка ∆. 
Висновки. На основі розробленої математичної моделі теплового і 

гідравлічного розрахунків, проведено аналіз отриманих даних роботи пет-
левого повітронагрівача за умови запилених продуктів горіння. Розробле-
но рекомендації з підвищення його ефективності базуючись на порівнянні 
вісім схем руху теплоносіїв. Оцінено вплив запиленості і розміру пилових 
частинок на передачу тепла в петлевих секціях. 
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