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ВИБІР КОНСТРУКЦІЇ КОНТАКТНОГО КОНДЕНСАТОРА 
ГАЗОПАРОВОЇ УСТАНОВКИ З УПРИСКУВАННЯМ ПАРИ В КАМЕРУ ЗГОРЯННЯ 

 
Розглянуто роботу газотурбінної установки «Водолій» ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» з уприскуванням пари в камеру згоряння, яка  
працює за удосконаленим циклом A-STIG і має у своїй схемі обладнання для регенерації води, що сконденсована з парогазової 
суміші. Для конденсації пари з парогазової суміші використовується контактний конденсатор-газоохолоджувач, що являє собою 
змішувальний теплообмінний апарат складної конструкції. Ефективність теплообміну визначається конструкцією насадки, а саме, 
розвиненою поверхнею теплообміну, малими гідравлічними опорами, високими коефіцієнтами теплопередачі. Важливим аспектом 
є габаритні розміри, які мають знаходитись в визначених межах. В роботі запропоновано виконати конструкцію конденсатора у 
вигляді насадкової колони. Для вибору оптимального варіанту розглянуто різні типи насадок. В результаті теплового конструктив-
ного розрахунку контактного конденсатора запропоновано у якості насадки використовувати кільця Рашига (15×15×2), які забезпе-
чують найменшу висоту насадки при необхідному діаметрі апарата. 

Ключові слова: газотурбінна установка, газопарова установка, контактний конденсатор, тепловий розрахунок, насадкова 
колона, насадка. 
 

О. А. ЛИТВИНЕНКО, И. А. МИХАЙЛОВА 
ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ КОНТАКТНОГО КОНДЕНСАТОРА 
ГАЗОПАРОВОЙ УСТАНОВКИ С ВПРЫСКОМ ПАРА В КАМЕРУ СГОРАНИЯ 

 
Рассмотрена работа газотурбинной установки «Водолей» ГП НПКГ «Заря-Машпроект» с впрыском пара в камеру сгорания, кото-
рая работает по усовершенствованному циклу A-STIG и имеет в своей схеме оборудование для регенерации воды, сконденсиро-
ванной из парогазовой смеси. Для конденсации пара из парогазовой смеси используется контактный конденсатор-газоохладитель, 
представляющий собой смесительный теплообменный аппарат сложной конструкции. Эффективность теплообмена определяется 
конструкцией насадки, а именно развитой поверхностью теплообмена, малыми гидравлическими сопротивлениями, высокими 
коэффициентами теплопередачи. Важным аспектом являются габаритные размеры, которые должны находиться в определенных 
пределах. В работе предложено выполнить конструкцию конденсатора в виде насадочной колонны. Для выбора оптимального 
варианта рассмотрены разные типы насадок. В результате теплового конструктивного расчета контактного конденсатора предло-
жено в качестве насадки использовать кольца Рашига (15×15×2), которые обеспечивают наименьшую высоту насадки при необхо-
димом диаметре аппарата. 

Ключевые слова: газотурбинная установка, газопаровая установка, контактный конденсатор, тепловой расчет, насадочная 
колонна, насадка. 
 

О. LYTVYNENKO, I. MYHAYLOVA 
SELECTION OF THE DESIGN OF A CONTACT CONDENSER OF A GAS-STEAM PLANT 
WITH STEAM INJECTION INTO THE COMBUSTION CHAMBER 

 
Due to the importance of the problems of implementing energy-saving technologies in modern conditions, one of the promising areas is the 
use of gas turbines for combined heat and power generation. One of the areas of effective development and technical re-equipment is the 
widespread use of highly economical combined steam and gas plants and gas turbines. The operation of the gas turbine unit “Aquarius” SE 
NPCG “Zorya-Mashproekt” with the injection of steam into the combustion chamber, which operates on the advanced cycle A-STIG and has 
in its circuit equipment for water regeneration, condensed from a vapor-gas mixture is considered. For condensation of steam from the vapor-
gas mixture, a contact condenser-gas cooler is used, which is a mixing heat exchanger of complex design. The efficiency of heat transfer is 
determined by the design of the nozzle, namely, the developed heat transfer surface, small hydraulic supports, high heat transfer coefficients. 
An important aspect is the overall dimensions, which must be within certain limits. In the work it is offered to execute a design of the con-
denser in the form of a packed column. Different types of nozzles are considered to choose the best option. As a result of thermal design 
calculation of the contact capacitor, it is proposed to use Rashiga rings (15×15×2) as a nozzle, which provide the lowest height of the nozzle 
at the required diameter of the device. 

Key words: gas turbine installation, gas-steam installation, contact condenser, thermal calculation, nozzle column, nozzle. 
 

Вступ 
 

У зв’язку із важливістю проблем впрова-
дження енергозберігаючих технологій в сучасних 
умовах одним із перспективних напрямків є вико-
ристання газотурбінних установок (ГТУ) для ком-
бінованого вироблення електроенергії і тепла. 

В умовах жорсткої конкуренції основними 
критеріями оцінки сучасних енергетичних об’єктів 
є: висока ефективність перетворення первинних 
енергоносіїв, екологічна чистота, надійність, оп-

тимальні експлуатаційні витрати. Одним з напря-
мків ефективного розвитку і технічного пере-
озброєння є широке застосування високоекономі-
чних парогазових і газотурбінних установок. Осо-
блива увага приділяється впровадженню енергоз-
берігаючих технологій, підвищенню ефективності 
перетворення енергії, що міститься в паливі в еле-
ктрику і тепло. 

ГТУ з уприскуванням водяної пари (газопа-
рові енергоустановки) можуть бути використани-
ми для збільшення питомої потужності, підвищен-
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ня ККД, зниження питомої витрати палива і збі-
льшення ресурсу роботи, а також для зниження 
викидів токсичних речовин в атмосферу з продук-
тами згоряння. 
 

Мета роботи 
 

Відома сучасна вдосконалена технологія типу 
ГТУ А-STIG (Advanced steam Injection in Gas), що 
дозволяє виділяти пару з вихідних вихлопних газів 
газової турбіни (газопарової суміші) і повертати 
конденсат води в цикл для повторного викорис-
тання. Для регенерації води використовується кон-
тактний конденсатор-газоохолоджувач, що являє 
собою змішувальний теплообмінний апарат склад-
ної конструкції. Ефективність теплообміну визна-
чається конструкцією насадки, а саме, розвиненою 
поверхнею теплообміну, малими гідравлічними 
опорами, високими коефіцієнтами теплопередачі. 
Важливим аспектом є габаритні розміри, які мають 
знаходитись в визначених межах. 

Метою даної роботи є аналіз особливостей 
роботи контактного конденсатора, його тепловий 
конструктивний розрахунок і вибір оптимального 
варіанту конструкції. 
 

Основне обладнання газопарової установки 
«Водолій» ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» 

 
При роботі газотурбінної установки за цик-

лом STIG пара після спрацьовування в проточній 
частині газотурбінного двигуна (ГТД) разом із 
вихлопними газами безповоротно йде в атмосфе-
ру. При цьому втрачається велика кількість прісної 
котлової води. Для її поповнення (із забезпечен-
ням потрібної якості для роботи парових котлів) 
необхідна наявність спеціального цеху водопідго-
товки. У деяких випадках викид великих кількос-

тей парогазової суміші несприятливо впливає на 
екологічну обстановку в районі експлуатації таких 
установок [1–4]. 

В НВКГ «Зоря»-«Машпроект» за участю про-
відних спеціалістів Українського державного мор-
ського технічного університету для скорочення 
витрат на підготовку живильної води розробили 
оригінальну технологію «Водолій», яка дозволяє 
виділяти пару з вихлопних газів для повторного 
використання в циклі. Для регенерації води була 
розроблена конструкція контактного конденсато-
ра-газоохолоджувача (рис. 1). У контактному кон-
денсаторі 3, встановленому на вихлопному патру-
бку котла-утилізатора 2, внаслідок зрошення во-
дою відбувається охолодження парогазової суміші 
до температури, меншої від точки роси водяної 
пари, випадання води і збирання конденсату. Зіб-
раний конденсат надходить у збірник 5, очищуєть-
ся від домішок і подається знову в котел-
утилізатор. Для поліпшення екологічних характе-
ристик ГТД частина пари, що підводиться до ка-
мери згоряння 9, надходить безпосередньо в зону 
горіння (так зване екологічне підведення пари), 
інша частина (так зване енергетичне підведення) 
змішується з газом на виході з камери згоряння. 
Позитивним ефектом роботи установок типу «Во-
долій» є їхня здатність генерувати додаткову кіль-
кість прісної води, яка утворюється в результаті 
хімічної реакції окиснювання вуглеводневого па-
лива при його спалюванні в камері згоряння ГТД 
9. Тому кількість води, що випала в контактному 
конденсаторі, більша від кількості пари, виробле-
ної котлом–утилізатором [1–4]. 

Контактний конденсатор оригінальної газо-
парової установки являє собою змішувальний теп-
лообмінний апарат складної конструкції (рис. 2) і 
складається зі жалюзійних, сітчастих секцій і роз-
прискувачів води [1]. 

 

 
Рис. 1 –  Схема контактної газопарової установки [1]: 

1 – газотурбінний двигун;  2 – котел-утилізатор;  3 – парогазовий конденсатор;  4 – електронасос; 
5 – збірник конденсату;  6 – охолоджувач;  7 – споживач потужності; 

8 – газовідвід;  9 – камера згоряння ГТД 
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Рис. 2 – Контактний парогазовий конденсатор [1]: 

1 – вихлопний патрубок;   2 – решітка; 
3 – жалюзійна секція;   4 – підвід охолодної води; 
5 – сітчаста секція;   6 – водоконденсатозбірник; 
7 – відвід водоконденсатної суміші;   8 – перехід-

ник;   9 – економайзер 

Рис. 3 – Насадкова колона [5]: 
1 – корпус;   2 – розподільна решітка; 

3 – насадка;   4 – зрошувач 

 

 
Рис. 4 – Типи насадок [5]: 

а — кільця Рашига;  б – седла Берля;  в – кільця з 
перегородками;  г – кулі;  д – пропелерна насадка; 
е – кільця Палля;  ж – хордова насадка (металева 

сітка);  к – спирали;  л – керамічні блоки 
 

В даній роботі в якості контактного конден-
сатора пропонується застосування змішувального 
теплообмінного апарату насадкового типу (насад-
кову колону) (рис. 3). Насадкові колони викорис-
товують для осушення і охолодження газу. У на-
садкових колонах рідина подається через розпо-
дільний пристрій у верхній частині апарату. В яко-
сті розподільних пристроїв застосовують: жолоби, 
перфоровані труби, пирскавки, плити і тарілчасті 
розприскувачі. Для збільшення поверхні міжфаз-
ного контакту застосовують насадки зі сталевих 
кульок, шматків коксу і кварцу, дерев’яних рейок і 
т. п. (рис. 4), які вкладають на опорні решітки. Газ 
може рухатися протитечією або за течією по від-
ношенню до рідини [5]. 
 

Основні рівняння теплового розрахунку 
 

Для теплового розрахунку змішувального 
апарату насадкового типу використовують рівнян-
ня теплового балансу і теплопередачі: 

5pк2pп1 QtcWGItcWGI pp +′′+=′+ , 

серн tFkQ F ∆= , 

а б в 

г д е ж 

к л 
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де G – годинна витрата сухого газу, кг/год; 
Wп, Wк – початкова і кінцева годинна витрата 

рідини, кг/год; 
I1 = cс.гtг′ + d1 i1 – ентальпія вологого газу при 

вході в апарат, кДж/(кг с.г); 
I2 = cс.г.tг″ + d2 i2 – ентальпія вологого газу при 

виході з апарата, кДж/(кг∙с.г); 
сс.г – питома ізобарна теплоємність сухих га-

зів кДж/(кг∙°С); 
ср – питома ізобарна теплоємність рідини, 

кДж/(кг∙°С); 
i1 і i2 — ентальпії парів рідини при темпера-

турі входу газу в теплообмінник tг′ і при темпера-
турі виходу газу з теплообмінника tг″; 

tр′ і tр″ – температури рідини на вході і на ви-
ході з апарату, °С; 

d1, d2 – початковий і кінцевий вологовміст га-
зу; 

kF – умовний коефіцієнт теплообміну між га-
зом і рідиною в змішувальному апараті, віднесе-
ний до одиниці поверхні насадки, 
кДж/(м2·год·град); 

Fн – поверхня насадки, м2; 
∆tсер – середня різниця температур між тепло-

носіями, °С; 
Q5 – втрати теплоти у навколишнє середови-

ще, кДж/кг. 
Кінцева витрата рідини Wк, кг/год визнача-

ється за формулою 
( )21нк ddGWW −+= . 

Відомо, що на виході з апарата температура 
нагріву води не може бути вище температури мок-
рого термометра tм. Оптимальна температура на-
гріву води в апараті tр приймається на деяку вели-
чину нижче температури мокрого термометра і за 
рекомендацією Г. К. Філоненко [5] може бути роз-
рахована за емпіричною формулою 







 −=

G
Wtt п

мр 1,01 . 

Температура газу на виході з апарата повинна 
бути по можливості низькою. У протиточних апа-
ратах tг″ теоретично може дорівнювати температу-
рі води на вході tр′; в прямоточних теоретично мо-
жна досягти рівності tг″ = tр″. 

Теплота Q, кВт що надходить від газу до води 
визначається як 

( ) ( )21рпрк IIGtWtWcQ p −=′−′′= . 
Метою теплового розрахунку є визначення 

площі поверхні насадки і габаритних розмірів апа-
рату. 
 

Методика розрахунку контактного 
конденсатора насадкового типу 

 
Вихідними даними для розрахунку є годинна 

витрата сухого газу G та його початковий волого-

вміст d1, температури газів на вході і виході з теп-
лообмінника tг′ і tг″, температура рідини на вході в 
теплообмінник tр′. По таблицях властивостей ре-
човин  визначаються властивості газів і рідини. 
Тепловий розрахунок контактного конденсатора 
виконується за методикою розрахунку змішуваль-
ного теплообмінника насадкового типу [5]. 

Кінцевий вологовміст газу 

( )максп

максс.г
г ppR

pRd
−

= , 

де Rс.г = 848/μс.г – газова постійна сухого газу 
(молекулярна вага повітря μс.г = 28,95); 

Rп = 848/μп – газова постійна водяної пари 
(молекулярна вага повітря μп = 18,016); 

p – тиск вологого газу в апараті, ат; 
pмакс – тиск насиченої пари при tг″, ат. 
Задаємо температуру мокрого термометра 

(tм = 60 °C–70 °С) і за рівнянням теплового балан-
су методом наближення підбираємо необхідну 
величину цієї температури 

( ) ( ) ( )1мм11гс.гмммс.г ddGtidtCGidtCG −++′=+ . 
Кінцева температура рідини на виході з апа-

рату 







 −=

G
Wtt п

мр 1,01 . 

Годинна витрата води, що надходить в тепло-
обмінник 

( ) ( ) ( )[ ]
( ) p

pp

ctt
ctidctidttCG

W
рр

р22р11ггс.г
п ′−′′

′′−−′′−+′′−′
= . 

Визначають кількість відведеного газом тепла 
( ) ( ) pp ctddGcttWQ ′′′′−+′−′′= р21ррп . 

Середня дійсна витрата газу в теплообмінни-
ку 

p
ptdyVV 0ггс.г0

с.г 273
273

805,0
1 






 +








+= , 

де 0
с.гV  – об’ємна витрата сухого газу при норма-

льних умовах (НУ), м3/год; 
p – тиск вологого газу в апараті, ат; p0 – тиск 

при нормальних фізичних умовах, ат; 
γс.г – питома вага сухого газу при НУ, кг/м3; 
tг – середня температура газу в апараті, °С; 
dг – середній вологовміст газу в апараті, 

кг/(кг с.г). 
Переріз порожнього теплообмінника (прий-

маємо густину зрошення u = 10 м3/(м2∙год)) 

u
WS

р

п

γ
= , 

де γр – питома вага рідини, кг/м3. 
Поверхневий коефіцієнт теплообміну для на-

садкового скрубера 
( )

7,0
p

0,8
с.г

3,05,0

7,06,0
с.г0с.г

61015,1
vvf

uwkF
µ

γλ⋅
=

−

, 
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де f, v – питома поверхня м3/м2 і вільний об’єм 
м3/м3 насадки відповідно; 

w0 – оптимальна швидкість газу в апараті 
(1–3 м/с); 

λс.г – теплопровідність сухого газу, 
Вт/(м∙град); 

µс.г – динамічна в’язкість сухого газу, Па∙с. 
Середня різниця температур між теплоносія-

ми, °С 
( ) ( )

рг

рг

ргрг
сер

ln
tt
tt

tttt
t

′−′′

′′−′
′−′′−′′−′

=∆ . 

Поверхня насадки, м2 

сер
н tk

QF
F∆

= . 

Об’єм насадки, м3 

f
FV н

н = , 

де f – питома поверхня насадки в одиниці 
об’єму, м2/м3, обирається по таблицях характерис-
тик насадок [2]. 

Повна висота насадки, м 

S
VH н= . 

Діаметр апарату, м 

SD
π

=
4 . 

Розрахунок контактного конденсатора 
ГПУ «Водолій» 

 
Для контактного конденсатора насадкового 

типу було обрано три типи насадок: Кільца Рашига 
керамічні безпорядкові (чотири типи розмірів), 
кільця Палля безпорядкові (три типи розмірів), 
металева сітка (рис. 3). 

Тепловий розрахунок виконаний за методи-
кою, що представлена вище для вихідних даних 
контактного конденсатора установки «Водолій» 
(табл. 1). Результати розрахунків представлені у 
табл. 2. 

З аналізу результатів розрахунків можна по-
бачити, що збільшення коефіцієнта теплообміну 
веде до зменшення площі поверхні насадки. З ін-
шого боку при зменшенні площі поверхні насадки 
збільшується її висота. Тобто більш розвинена 
поверхня насадки дозволяє зменшити габарити 
теплообмінника. 
 
 

Таблиця 1 – Вихідні дані для розрахунку 
контактного конденсатора 

Gг, 
кг/год 

d1, 
кг/кг 

tг′, 
°С 

tг″, 
°С 

tр′, 
°С 

р,  
МПа 

259833,7 0,10 160,4 47 30 0,1 
 

 
Таблиця 2 – Результати розрахунків контактного конденсатора 

Величини 
Насадки 

Керамічні кільця Рашига (безпорядковi) Керамічні кільця Палля (безпорядковi) Металева 
сітка 15×15×2 (Р) 25×25×3 (Р) 35×335×4 (Р) 50×50×5 (Р) 25×25×3 (П) 35×35×4 (П) 50×50×5 (П) 

kf, Вт/(м2 ∙К) 14,6 18,4 21,7 27 17,6 20 23,4 19 
F, м2 43113,2 34127,8 29007,9 23302,7 35793,6 31247,1 26856,1 32900,4 
H, м 2,12 2,76 3,36 4,20 2,64 3,07 3,63 3,33 
D, м 8,88 

 
За габаритами контактний конденсатор пови-

нен бути в висоту близько 3,5 метрів тому можна 
обрати такі типи насадок: 

– кільця Рашига (15×15×2). Для цього типу 
насадки коефіцієнт теплообміну становить 
14,59 Вт/(м2∙К), площа поверхні насадки 
43113,2 м2, висота 2,12 м. 

– кільця Палля (25×25×3). Для цього типу на-
садки коефіцієнт теплообміну становить 
17,58 Вт/(м2∙К), площа поверхні насадки 
35793,6 м2, висота 2,64 м. 

Металева сітка, для якої коефіцієнт теплооб-
міну становить 19,12 Вт/(м2∙К), площа поверхні 
насадки 32900,4 м2, висота 3,33 м не підходить за 
габаритом. 
 

Висновки 
 

Таким чином, в даній роботі проаналізована 
ГТУ з уприскуванням пари в камеру згоряння типу 
«Водолій», розглянуто конструкцію контактного 
конденсатора оригінальної установки і запропоно-
вано використання в якості контактного конденса-
тора насадкову колону. В результаті теплового 
конструктивного розрахунку отриманий оптима-
льний варіант і габаритні розміри насадки. 

Оптимальним варіантом насадки можуть бути 
кільця Рашига (15×15×2), де найменша висота на-
садки (2,12 м) при фіксованому діаметрі (8,88 м), 
що був отриманий в тепловому розрахунку. Хара-
ктеристики апарату с насадкою представлені в 
табл. 2. 
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