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Секція I «Підвищення економічності та надійності турбоустановок» 

УДК 621.165.62 
 

ЧЕРНОУСЕНКО О. Ю. 
 
УПРАВЛІННЯ СТАРІННЯМ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ПРОДОВЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ ТЕПЛОВИХ ТА АТОМНИХ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

 
д.т.н., проф., завідувач кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних 

електростанцій Національного технічного університету України «Київського політехнічного 
інституту імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна. 

e-mail: chernousenko20a@gmail.com 
 

Вступ. В Україні 73 % енергоблоків ТЕС відпрацювали більше 
250 тис. год. або закриті на реконструкцію та довгостроковий резерв з 
елементами консервації; 17 % енергоблоків ТЕС наблизились до паркового 
ресурсу, лише 11 % енергоблоків ТЕС знаходяться у зоні між розрахунко-
вим та парковим ресурсом. 

Згідно програми продовження термінів експлуатації енергетичного 
обладнання АЕС України, з п’ятнадцяти діючих енергоблоків продовжено 
на 10–20 років роботу блоків № 1, 2 Рівненської (РАЕС), № 1, 2 Запорізь-
кої (ЗАЕС) та № 1, 2 Південно-Української атомних електростанцій 
(ПУАЕС). У 2017-2018 роках вичерпався термін експлуатації енергоблоків 
№ 3 РАЕС, № 3, 4 ЗАЕС та № 1 ХАЕС. До 2020 року спливає термін прое-
ктної експлуатації атомних енергоблоків № 3 ПУАЕС та № 5 ЗАЕС, а ли-
ше енергоблок №6 ЗАЕС, № 2 ХАЕС, та № 4 РАЕС ще не напрацювали 
паркового ресурсу. Продовження термінів експлуатації енергоблоків ТЕС 
та АЕС після завершення проектного терміну, за умови виконання норм 
ядерної та радіаційної безпеки є одним з найбільш ефективних шляхів для 
часткового вирішення проблеми заміщення генеруючих потужностей. 

Тому, проблема перегляду нормативних документів Мінпаливенерго 
України щодо контролю та продовження експлуатації теплоенергетичного 
обладнання теплових та атомних електростанцій є актуальною та потребує 
нових підходів, а саме управління старінням. 

Мета та задачі дослідження. Мета полягає у підвищенні технічного 
рівня і організації діагностування, оцінки технічного стану металу, продо-
вження експлуатації теплоенергетичного обладнання електростанцій шля-
хом приведення вимог нормативних документів до сучасних умов енерге-
тичного виробництва, підвищення технічного рівня діагностування і оцін-
ки якості металу. 

Задачі дослідження включають: аналіз досвіду щодо паркового ресур-
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су теплоенергетичного обладнання; аналіз методичних положень з контро-
лю і діагностики металу теплоенергетичного обладнання; аналіз методів та 
обсягів проведення контролю металу енергоустаткування.  

Виклад основного матеріалу досліджень. Оцінка індивідуального 
ресурсу теплоенергетичного обладнання потребує проведення геометрич-
ного 3D моделювання, розрахункового дослідження індивідуального ресу-
рсу та експерименту, що дозволяє отримати дані про запаси міцності по 
кількості циклів, деформаціях та довготривалій міцності з урахуванням 
старіння металу. Розрахунок напружено-деформованого стану теплоенер-
гетичного обладнання проводять з визначенням теплового стану при вирі-
шенні крайової задачі нестаціонарної теплопровідності при завданні гра-
ничних умов теплообміну згідно експлуатаційних режимів для всіх момен-
тів часу.  

На основі аналізу максимальних і мінімальних значень напружень 
при стаціонарних та змінних режимах роботи обираються найбільш наван-
тажені зони теплоенергетичного обладнання, для яких виконується переві-
рочний розрахунок на мало циклову втомлюваність та довготривалу міц-
ність. За експериментальними кривими мало циклової втомлюваності та 
довготривалої міцності, визначається допустиме число циклів пуску з різ-
них теплових станів та допустимий час експлуатації. Це дозволяє оцінити 
поточний рівень пошкоджуваності та індивідуального ресурсу. 

Висновки. Програма управління старінням та довгострокова експлу-
атація енергоблоку може включати: розробку переліку систем і елементів 
енергоблоку, що потребують управління старінням; створення та супрово-
дження бази даних технічного стану теплоенергетичного обладнання і ви-
явлених дефектів на базі узагальнення інформації про виготовлення, екс-
плуатацію, технічне обслуговування, ремонти (ППР та аварійні), тощо; 
оцінку поточного технічного стану теплоенергетичного обладнання та 
прогнозування його заміни внаслідок старіння; виконання робіт з перепри-
значення ресурсу енергоблоку; розробку технічних і організаційних захо-
дів з модернізації та реконструкції енергетичного обладнання енергоблоку, 
а також мінімізації деградації елементів та управління їх старінням; опти-
мізацію програм технічного обслуговування, контролю і ремонту енерге-
тичного обладнання; впровадження додаткових засобів контролю і діагно-
стики поточного технічного стану енергоблоку; дослідження механізмів 
деградації енергетичного обладнання. 

 
Список літератури: 
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European Journal of Enterprise Technologies: Еnergy-saving technologies and equipment. vol. 2, 
no 1(91). 2018. P. 51–56. ISSN 1729-3774 (print), ISSN 1729-4061 (on-line). 
http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126042 (Scopus). 
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Вступ. Відомо, що значна частина активів сучасної енергетики Укра-

їни зношена та мало ефективна, потребує або заміни, або серйозної модер-
нізації. Авторами було запропоновано, і в значній мірі досліджено, перс-
пективний підхід до вирішення цієї проблеми − переведення паротурбін-
них енергоблоків (ПТЕ) серії 300 МВт виробництва АТ «Турбоатом» на 
суперпонадкритичні параметри пари (СПКП) [1]. 

Розв’язання такого завдання може бути здійснено на основі заміни іс-
нуючого циліндру високого тиску новим на СПКП пари при незначній 
зміні фундаменту. Характеристики ПТЕ були досліджені у широкому діа-
пазоні зміни початкових параметрів пари (P0 = 23,5 МПа – 35 МПа, 
t0 = 540 °С – 700 °С) [1]. Суттєвий вплив на ККД ПТЕ має початкова тем-
пература циклу, її підвищення з 590  ºС до 700 ºС призводить до зростання 
ККД на ~4 %. Вплив тиску на ККД є значно меншим (при зростанні тиску 
від 30 МПа до 35 МПа ККД підвищується на ~0,6 % [1]), але він суттєво 
впливає на металоємність за умов забезпечення міцності конструкцій, а 
значить і на вартість проекту реконструкції [2, 3].  

Мета роботи. Визначити вплив ступені підвищення параметрів пари 
на техніко-економічні показники впровадження проекту реконструкції 
ПТЕ потужністю 300 МВт на СПКП. 

Загальна частина. Для порівняльних досліджень техніко-
економічних показників обрано два потенційно конкуруючі варіанти реко-
нструкції енергоблоку 300 МВт на СПКП пари шляхом заміни існуючого 
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циліндру високого тиску новим, що відрізняються величиною тиску на 
вході у турбіну: 

1 варіант (далі «помірний») має тиск пари на вході в турбіну 25 МПа 
температуру 700 °С, ККД енергоблоку 49,6 %, питома витрата умовного 
палива 247,9 г у.п./(кВт·год.), корисна електрична потужність 375,7 МВт 
(по оцінках повинен мати менше значення питомої вартості проекту); 

2 варіант (далі «екстремальний») з параметрами пари на вході в тур-
біну 35 МПа, 700 °С; ККД енергоблоку 51,19 %, питома витрата умовного 
палива 240 г у.п./(кВт·год.), корисна електрична потужність 389,9 МВт. 

В обох варіантах, що порівнювалися, маємо один проміжний перегрів 
пари, тиск пари за турбіною 3,5 кПа, циліндри середнього та низького тис-
ку та система регенерації остаються без змін. 

Техніко-економічна оцінка показників варіантів ПТЕ виконувалася з 
використанням традиційної методики. Питома вартість капітальних витрат 
на реконструкцію енергоблоку (досліджувалися три вартості: оптимістич-
на, середня та песимістична) оцінювалася експертним шляхом. 

Висновки. Результати техніко-економічних досліджень перспектив 
реконструкції ПТЕ потужністю 300 МВт на СПКП пари свідчать: 

− для «помірного» варіанту, що має електричну потужність 
~371,5 МВт, потребуються капітальні витрати у ~371,5 млн. USD (оптимі-
стична питома вартість 1000 USD/кВт), простий термін окупності проекту 
при ціні вугілля 50 USD/т ~6,6 роки, при ціні вугілля 70 USD/т окупність 
~9,3 роки; 

− для «екстремального» варіанту реалізації ПТЕ електричною потуж-
ністю ~407,5 МВт потребуються капітальні витрати у ~488,5 млн. USD 
(оптимістична питома вартість 1200 USD/кВт), простий термін окупності 
проекту при ціні вугілля 50 USD/т ~8,3 роки, при ціні вугілля 70 USD/т 
~11,6 роки. 

Останнє ставить під сумнів економічну доцільність реалізації проекту 
реконструкції ПТЕ на параметри пари 700 °С, 35 МПа при існуючих цінах 
на сталь для високотемпературних конструкцій, вугілля та електроенергію. 

Дослідження здійснено авторами в рамках виконання цільової конку-
рсної програми наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна еко-
логічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерела-
ми енергії» (Нова енергетика) 2019–2021 р. (проект НЕ 4.2-19). 
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Вступ. Невід’ємною складовою газотранспортної системи є компре-

сорні станції (КС), що підтримують у ній тиск природного газу (ПГ). Для 
приводу дотискних компресорів на більшості (64 %) КС України застосо-
вуються ГТД, що використовують на власні потреби 8–10 % обсягу ПГ 
(~4,5 млрд. м3 на рік). 

Одним з перспективних шляхів вирішення завдання з поліпшення 
економічних і екологічних показників КС з ГТД є використання утиліза-
ційних турбодетандерних установок (УТДУ), див. рис. 1. 
 

 

На схемі позначені: 
Д – детандер; 
ДК – дотискний компресор ГПА; 
К – компресор; 
КД – компресор дотискний УТДУ; 
КЗ – камера згоряння; 
РК – редукційний клапан; 
СТ – силова турбіна; 
ТО – теплообмінник; 
Т – газова турбіна 

Рис. 1 – Принципова схема підключення УТДУ 
на КС при відключеному РК 

 
Досвід використання УДТУ на КС для редукції паливного ПГ перед 

подачею в ГТД з виробленням електроенергії на власні потреби існує, на-
приклад [1], [2], однак існує більш ефективне рішення і при цьому врахо-
вується питання поліпшення екологічних показників КС. 

Мета роботи. Визначити перспективи використання УТДУ для під-
вищення енергоекономічних і екологічних показників КС. 
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Загальна частина. Рішення поставленого завдання було розглянуто 
на прикладі КС «Першотравнева», Харківська обл., з ГПА типу ГТК-10і 

(7 агрегатів), які оснащені 
ГТД моделі MS3142 (див. 
табл. 1). Для дослідження 
схеми ГПА і визначення 
обсягів викидів продуктів 
горіння ПГ при роботі КС 
використовувався програм-
ний комплекс Thermal 
Scheme, авторської розроб-

ки [3], що дозволяє моделювати теплові схеми з урахуванням властивостей 
багатокомпонентних робочих тіл. 

Був розрахований простий термін окупності запропонованого УТДУ 
на цій КС τок = К/Е, де К – загальні капітальні витрати на реалізацію прое-
кту; Е – річна економія від його впровадження. Остання складається з еко-
номії на паливі (ЕПГ) і на сумі екологічного податку (ЕПЕ) 

( ) ( )( )∑
=

−+−=+=
n

i
iii HMMVV

1
Пм0ПГм0ПЕПГ СЕЕЕ , 

де V0, Vм – річна витрата паливного ПГ, відповідно, до і після модернізації, 
тис. м3/рік, CПГ = 12180 грн./тис. м3 – ціна на ПГ з ПДВ для операторів га-
зорозподільної мережі; Мі0, Мім – річні обсяги викиду i-го продукту горін-
ня до і після модернізації; НПі – ставки податку за тонну і-ї речовини, 
(НП СО2 = 0,41 грн/т, НП NOx = 2451,84 грн/т). 

Висновки. Моделювання процесів в елементах вихідної і запропоно-
ваної схем на прикладі одного ГПА ГТК-10і показало, що використання 
УТДУ дозволить підвищити його ККД на ~1 % та щорічно економити 
~1433 тис. м3 ПГ, зменшити шкідливі викиди в атмосферу NOx на 52 т і 
СО2 на 2838 т. 

При загальних капітальних витратах у 13,8 млн. грн. річна економія 
при впровадженні одного УТДУ ~ 17,5 млн. грн. за рахунок зменшення 
витрат ПГ і 126,2 тис. грн. від зниження суми екологічного податку, прос-
тий очікуваний термін його окупності ~10 місяців. Розглянутий приклад 
показує перспективність впровадження УТДУ і на інших КС, що оснащені 
ГТД. 
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Таблиця 1 
Базові характеристики двигуна MS3142 Значення 
Потужність номінальна, МВт 10 
Витрата ПГ при 100 % навантаженні, м3/год. 4295 
ККД, % 27,1 
Ступінь підвищення тиску 17,5 
Витрата робочого тіла через двигун, кг/с 52,0 
Температура газів на виході з ГТД, °С 520 
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Вступ. За умови великих швидкостей потоку для визначення характе-

ристик турбінних решіток на виході решіток встановлюють дифузор. Це 
дозволяє отримати розрідження та збільшити число Маха на виході при 
фіксованому тиску на вході в решітку. Під час випробування прямих реші-
ток ефективно працює плоский прямолінійний дифузор. Його вісь спрямо-
вана під кутом щодо осі стенду і збігається з напрямком потоку на виході 
із решітки. Під час дослідження ступенів або кільцевих турбінних решіток 
встановлюють: 1) лопаткові дифузори компресорного типу або 2) кільце-
вий дифузор, вісь якого збігається з віссю решітки [1]. Перший спосіб від-
носно складний та коштовний, тому що потрібує спеціального проекту-
вання, включаючи профілювання лопаток, і виготовлення. Крім того в 
цьому способі немає можливості забезпечити велику степінь розширення 
дифузора. У другому способі відрив потоку від втулки істотно погіршує 
характеристики дифузорного каналу. Такі дифузори не дозволяють забез-
печити глибокий вакуум за турбінною решіткою. На кафедрі турбінобуду-
вання спроектовано кільцевий конфузорно-дифузорний канал з радіально-
осьовою, осьовою та радіальною ділянками. За його допомогою виконані 
дослідження кільцевої напрямної решітки турбіни, розміщеної в осьовій 
ділянці. Канал забезпечує можливість зміни положенням стінки радіально-
го дифузора під час експерименту. У результаті отримано глибокий вакуум 
на виході із решітки, а саме: число Маха може перевищувати 1,3 навіть за 
помірної потужності компресорного устаткування аеродинамічної лабора-
торії. Деякі положення стінки радіального дифузора забезпечують запи-
рання потоку, коли збільшення тиску перед сопловою решіткою супрово-
джується різким зростанням коефіцієнта повних втрат у конфузорно-
дифузорному каналі при фіксованому числі Маха [2]. 
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Мета роботи. Виконати розрахункові дослідження конфузорно-
дифузорного каналу та проаналізувати аеродинамічні процеси, що вини-
кають у ньому на режимах запирання потоку за умови суттєво закрученої 
течії. 

Загальна частина. Розрахунки виконані за допомогою CFD чотирьох 
варіантів вісесиметричних комп’ютерних моделей конфузорно-
дифузорного каналу, які відрізнялися тільки відстанню L від передньої до 
задньої стінки радіальної ділянки каналу. Замість соплової решітки перед 
радіальною ділянкою була спеціально спроектована вхідна підготовча 
конфузорна ділянка, яка дозволила, не використовуючи тривимірну мо-
дель соплової решітки, імітувати близький до дійсного розподіл парамет-
рів потоку за решіткою. 

Режими запирання потоку в каналі отримані при двох величинах відс-
тані L = 8 мм та 10 мм. Зростання коефіцієнта повних втрат відбувається в 
основному за рахунок внутрішніх втрат. При надлишковому тиску гальму-
вання на вході Р0

* < 30 кПа і мінімальному розміру L = 8 мм у перерізі 1 (в 
експерименті це переріз за сопловою решіткою) числа Маха змінюються у 
діапазоні 0,55…0,9, а коефіцієнти повних, внутрішніх втрат і втрат з вихі-
дною швидкістю практично не змінюються і знаходяться на рівні 0,37; 
0,23; 0,14, відповідно. При тиску гальмування Р0

* > 30 кПа відбувається 
запирання потоку в каналі: число Маха не піднімається вище величини 
0,937, а коефіцієнт повних втрат різко збільшується, досягаючи величини 
0,958 при Р0

* = 80 кПа. 
З ростом тиску від 50 до 80 кПа основні зміни в структурі течії відбу-

ваються після горлового перерізу радіального дифузора. У перерізі 1 одно-
часно збільшуються тиск гальмування та тиск, а число Маха, осьова, тан-
генціальна складові швидкостей і, відповідно, кут потоку залишаються 
незмінними. При підвищенні вхідного тиску гальмування на початковій 
ділянці радіального дифузора збільшується зона, в якій продовжує знижу-
ватися тиск та щільність потоку, і, відповідно, зростає швидкість та число 
Маха. Замикає зону стрибок ущільнення, за яким є різке збільшення тиску 
та зниження швидкості, а далі спостерігаються хвилеподібні процеси з 
локальними зонами прискорення потоку. 

Висновки. Отримано аеродинамічні характеристики конфузорно-
дифузорних каналів в широкому діапазоні режимів, включаючи режими 
запирання потоку, що дозволить удосконалити подібні канали і застосову-
вати їх при випробуваннях кільцевих решіток інших розмірів. 

 
Список літератури: 
1. Дейч М. Е., Зарянкин А. Е. Газодинамика диффузоров и выхлопных патрубков тур-

бомашин. Москва: Энергия, 1970. 384 с. 
2. Лим Ч. С., Лапузин А. В., Субботович В. П., Юдин Ю. А. Регулируемый радиальный 

диффузор для исследования кольцевых решеток турбомашин. Вісник Національного техніч-
ного університету «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ», 2004. № 12. С. 7–12. 

Тези доповідей ХVII Міжнародної науково-технічної конференції 
«Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 27–28 квітня 2021 р. 15 



Секція I «Підвищення економічності та надійності турбоустановок» 

УДК 62-137 
 

ВЕРБОВИЙ А. Є.1*, СЄРИК М. Л.2, ПАВЛЕНКО І. В.3, 
РУДЕНКО А. А.4 
 
СТВОРЕННЯ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 
ДИНАМІКИ РОТОРА НАСОСА ПАЛЬНОГО РІДИННОГО 
РАКЕТНОГО ДВИГУНА 

 
1 інженер лабораторії динаміки та вібродіагностики, АТ «ВНДІАЕН», м. Суми, Україна. 
2 студент, Сумський державний університет, м. Суми, Україна. 
3 д.т.н., доцент кафедри комп’ютерної механіки ім. В. Марцинковського, Сумський 

державний університет, м. Суми, Україна. 
4 к.т.н., перший заступник генерального директора — технічний директор, 

АТ “ВНДІАЕН”, м. Суми, Україна. 
* e-mail: A.Verbovoy@omdm.sumdu.edu.ua. 

 
Вступ. Відцентрові насосні агрегати є одним із найбільш уживаних 

типів енергетичного обладнання. Питання їх вібраційної надійності не пе-
рестає бути актуальним. Однією з умов забезпечення вібронадійності від-
центрових насосів є відлаштування від резонансу. При цьому перед прове-
денням відповідних заходів необхідно по-перше визначити критичні час-
тоти ротора. Для цього, як правило, використовуються спеціалізовані 
комп’ютерні програми, зокрема «ANSYS», засновані на реалізації методу 
скінченних елементів. Проте ускладнення конструкції ротора та необхід-
ність більш точного визначення критичних частот за умов урахування жо-
рсткості підшипникових опор і шпаринних ушільнень призводить до сут-
тєвого збільшення підготовчого і машинного часу. 

Мета роботи. Усунення недоліків використання багатоцільових роз-
рахункових програмних комплексів типу «ANSYS» в задачах розрахунку 
динаміки роторних систем, а саме: 

– скорочення витрачуваного часу на підготовку вихідних даних; 
– скорочення машинного часу розрахунку; 
– забезпечення достатнбої точності результатів розрахунків в межах 

допустимої похибки. 
Загальна частина. В ході роботи було оцінено еквівалентні маси 

дискретної моделі динаміки ротора, а скінченноелементну модель зведено 
до еквівалентної трьохмасової моделі за критерієм найкращого співпадін-
ня власних частот і форм вільних коливань. 

Розрахунок критичних частот коливань багатомасової моделі ротора 
здійснювався за допомогою робочого файлу «Critical frequencies of the 
rotor» [1] системи комп’ютерної алгебри «MathCAD». Як результат прове-
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дення уточнювальних розрахунків для дискретної моделі, визначено сту-
пінь її достовірності шляхом порівняння з відповідними результатами скі-
нченноелементної моделі. Зокрема, відносна похибка визначення перших 
двох критичних частот не перевищує 2,5 %. Для зменшення похибки роз-
рахунку третьої критичної частоти пропонується застосовувати як зваже-
ний метод наймешних квадратів, так і системи розрахункового інтелекту у 
гармонічному поєднанні з методами теорії прийняття рішень. 

Висновки. В результаті роботи, було створено достовірну трьохмасо-
ву математичну модель динаміки ротора, засновану на комплексному за-
стосуванні методу скінченних елементів і теорії коливань, а також розроб-
лено алгоритм уточнення результатів розрахунку. Запропонована методика 
може бути використана для відлаштування від резонансу гнучких роторів 
турбонасосних агрегатів рідинних ракетних двигунів. 

Переваги використання даної моделі в спеціалізованих задачах по ро-
зрахунку динаміки роторних систем над використанням багатоцільових 
програмних комплексів полягають у значно меншій кількості часу, потріб-
ного для підготовки вихідних даних, а також машинного часу розрахунку; 
відсутності необхідності в високопродуктивному та дорогому 
комп’ютерному обладнанні. Також, точність результатів, яка забезпечу-
ється цією моделлю, лежить в межах допустимих похибок розрахунку. 
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Вступ. Розвиток авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД) йде по 

шляху підвищення параметрів термодинамічного циклу та тягової ефекти-
вності, зменшення габаритів конструкції. Як наслідок, зростають частоти 
обертання роторів, теплове та динамічне навантаження на елементи, 
ускладнюються умови їх охолодження [1]. В значній мірі це стосується 
підшипникових вузлів роторів ГТД. Необхідний температурний стан їх 
елементів забезпечується подачею масла до підшипників. Недостатня по-
дача веде до інтенсифікації процесу зношування вузлів тертя та перегріву 
елементів опор, а надлишкова – до збільшення енергоспоживання насосів 
маслосистеми. Ключовим для раціонального вибору витрати масла є дос-
товірне визначення процесів теплопереносу у камері підшипника. Воно 
неможливе без коректного математичний опису термогідравлічних проце-
сів у камері та їх CFD-моделювання. При цьому задача значно ускладню-
ється внаслідок наявності двофазного середовища (масло-повітря), що 
утворюється в результаті змішування масла з повітрям, що подається для 
ущільнення масляної порожнини опори. Внаслідок цього навіть при вико-
ристанні тривимірного CFD-моделювання задача вирішується при досить 
суттєвих спрощеннях, у тому числі для граничних умов на поверхні прис-
тінної масляної плівки та відносно генерації крапель [2, 3]. 

У доповіді на основі аналізу базової математичної моделі гетероген-
ного двофазного потоку стосовно до процесів у камері підшипника вико-
нано відповідні спрощення рівнянь і на їх основі досліджено вплив часто-
ти обертання валу та діаметра крапель на параметри останніх при оса-
дженні на поверхню тонкої пристінної плівки. 

Мета роботи. Формування двовимірної математичної моделі течії га-
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зо-крапельного потоку в масляній порожнині опори ротора ГТД з огляду 
подальшого її використання для визначення параметрів пристінної масля-
ної плівки з урахуванням геометрії елементів, параметрів фаз та режиму 
роботи ГТД. 

Загальна частина. Найбільш значимо ефекти міжфазної взаємодії і 
впливу частоти обертання валу проявляються при русі крапель в кільцево-
му проміжку між валом і внутрішньою стінкою статора камери підшипни-
ка. Такий рух може описуватися як двовимірний. При цьому зважаючи на 
малу об'ємну частку масла в ядрі камери підшипника для опису руху кра-
пель під дією сил міжфазного опору і тяжіння використовується підхід 
Лагранжа. Зміна температури краплі уздовж траєкторії визначається теп-
ловіддачею сферичної частинки в потоці повітря. Поле швидкостей повіт-
ря визначається відомим рішенням Куетта для течії в'язкої рідини між обе-
ртовими циліндрами, яке задовільно узгоджується з результатами викона-
ного CFD-моделювання. 

У початковому стані монодисперсні краплі рівномірно розподілені по 
окружності валу (перша група крапель) і зовнішньої обойми підшипника 
(друга група крапель) і мають тільки окружну складову швидкості, пропо-
рційну частоті обертання валу. При осадженні на внутрішню стінку стато-
ра за рахунок дії зазначених вище сил є також радіальна складова. При-
чому сила тяжіння спричиняє змінність вектора швидкості крапель по 
окружності статора. 

Висновки. Сформована двовимірна математична модель газо-
крапельного потоку дозволяє визначити зміну швидкості та температури 
крапель, що генеруються підшипником та валом, у процесі їхнього руху до 
поверхні пристінної масляної плівки. При цьому враховуються геометрич-
ні параметри циліндричної камери підшипника, параметри стану фаз та 
діаметр крапель, частота обертання ротора. Вплив сили тяжіння є поміт-
ним лише для крапель діаметром більше 200 мкм при малих обертах вала. 
Параметри крапель на поверхні плівки в подальшому можуть використо-
вуватись при визначенні її швидкості та товщини. 
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Вступ. При виконанні одновимірного теплового розрахунку ступеня 

турбіни з циліндричними межами Г. Ю. Степанов запропонував викорис-
товувати наступні оцінювальні характеристики соплової решітки : коефіці-
єнт витрати, коефіцієнт втрат кінетичної енергії (або еквівалентний йому 
ККД решітки), коефіцієнт швидкості та кут виходу потоку. Усі ці характе-
ристики визначаються за результатами осереднення різними методами 
параметрів нерівномірного потоку перед та за решіткою. 

Коефіцієнт витрати  та оціночний кут потоку дозволяють визначити 
фактичну витрату газу, якщо відомі горлова площа міжлопаткових каналів, 
осередненний тиск за решіткою, а також параметри гальмування перед 
нею. Але, колова проекція осередненої швидкості, яка знаходиться потім 
по теоретичній швидкості потоку за решіткою, оціночному куту та коефі-
цієнту втрат кінетичної енергії, виявляється завжди завищеною, що зави-
щує і коефіцієнт корисної дії ступеня турбіни. Окрім цього, використання 
чотирьох замість двох оціночних характеристик потоку вносить невизна-
ченність в тепловий розрахунок, оскільки параметрам осередненного по-
току за решітками відповідають, як правило, витрати, які більше за факти-
чні; тобто рівняння витрати в перетинах за решітками не виконуються. 

Мета роботи. Щоб уникнути перелічених вище недоліків доцільно 
звернути увагу на монографію Г. Н. Абрамовича, де розглянуті загальні 
міркування з приводу вибору способів осереднення параметрів потоку. 
Визначається, що при усередненні цих параметрів відсутня можливість 
збереження усіх інтегральних характеристик потоку : повної енергії, ента-
льпії, кінетичної енергії, ентропії, витрати, кількості руху та трьох ії прое-
кцій, моменту кількості руху та трьох його проекцій, повного імпульсу. 
Тому при усередненні нерівномірних параметрів потоку потрібно зберіга-
ти лише ті інтегральні характеристики потоку, які конче необхідні для ви-
рішення тієї чи іншої задачі. Наприклад, для визначення тяги реактивного 
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двигуна доцільно зберігати повну енергію, витрату та повний імпульс, що 
дозволяє знайти осереднені параметри осьового потоку : тиск, тиск галь-
мування та температуру гальмування. У розглянутому прикладі ентропія 
усередненого потоку виявляється більшою за ентропію початкового пото-
ку. Це пояснюється тим, що під час перемішування часток газу з різними 
швидкостями виникають втрати на вдари, зменшується кінетична енергія 
та збільшується теплова. Тому в тих випадках, коли задачі за змістом пот-
ребують оцінки працеспроможності початкового потоку газу Л. І. Седов та 
Г. Г. Чьорний пропонують проводити осереднення таким чином, щоб збе-
регти ентропію газу, що є еквівалентним визначенню середнєвитратного 
логарифму тиску гальмування. Однак у цьому випадку перебільшеною 
буде кінетична енергія осередненого потоку. Втрати кінетичної енергії у 
решітці будуть зменшеними, а похибка у визначенні ККД ступеня стане 
ще більшою. 

Ми вважаємо, що під час розв’язання задачі визначення ККД ступеня 
необхідно користуватися рівнянням моментів кількості руху. 

Тому під час осереднення параметрів потоку необхідно зберігати за 
решіткою не ентропію, а осьові проекції кількості руху. 

Основна частина. Крутний момент, що діє на робочі лопатки, визна-
чається різницею осьових проекцій моментів кількості руху потоку перед і 
за робочими лопатками тобто різницею 2aa MM − . Дві риски свідчать про 
осереднення параметрів потоку вздовж радіального та тангенціального 
напрямів. Ці моменти та колова швидкість обертання валу визначають так 
звану потужність ступеня на колі робочого колеса ( )2aa MMN −ω=  і від-
носний лопатковий ККД ступеня. При визначенні потужності елементар-
ного ступеня ( )2aa MM −ω  умова збереження за сопловою решіткою осьо-
вої проекції кількості руху aa MM = , є еквівалентною визначенню тут 

середньовитратної колової складової швидкості uC . У міжвінцевому зазо-
рі за сопловою решіткою крокова нерівномірність параметрів потоку зни-
жується, а потік відповідає закону сталості моменту кількості руху вздовж 
кожної трубки течії. Саме тому ( )grMC au =  не залежить від місця роз-
міщення вимірюваних приладів у міжвінцевому зазорі. 

На першому етапі потік у ступені розбивається на велику кількість 
елементарних ступенів (трубок течії), у межах кожної із яких параметри 
потоку вздовж радіуса вважаються незмінними. Загальні міркування щодо 
питання вибору способів осереднення параметрів потоку розглянуті у мо-
нографії Г. Н. Абрамовича. Відзначено, що стан одновимірного просторо-
вого потоку в кожній трубці течії визначається п’ятьма незалежними па-
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раметрами течії (наприклад, параметрами гальмування *P , *T , тиском P  
та кутами α  і γ ). Тому під час осереднення вздовж кроку можна одноча-
сно зберігати незмінними тільки п’ять сумарних фізичних характеристик 
початкової течії (в осьовому потоці – тільки три характеристики). 

Ми пропонуємо метод осереднення, у якому окрім згаданої вище 
осьової проекції моменту кількості руху Ma зберігається повна енергія E, 
витрата g, кінетична енергія Ek, а також теоретична кінетична енергія Ekt, 
що однозначно визначає осереднені параметри потоку за сопловою решіт-
кою *T , *P , P , α , γ , та коефіцієнт втрат кінетичної енергії у струмці 

течії, яка проходить крізь цю решітку, ( )2c 11 tktk GGEE −=−=ζ . Інтег-

ральні характеристики розглянутої струмки течії – це cζ , α , γ . 
На другому етапі двовимірний вісесиметричний потік у сопловій ре-

шітці може бути зведеним до одновимірного (усереднення вздовж радіу-
са). Для цього підсумовуються всі інтегральні характеристики розрахова-
них струмок течії, потім визначаються за їх допомогою осереднені параме-
три всього потоку *T , *P , P , α , γ , а також коефіцієнт втрат кінетичної 

енергії сопла cζ . Цей коефіцієнт нічим не відрізняється від своєї оціночної 
величини, згаданої на початку доповіді. У той же час оціночні величини 
кутів потоку суттєво відрізняються від кутів α  та γ , а аеродинамічну до-

сконалість соплової решітки визначає не коефіцієнт cζ , а комплексний 

критерій якості γζ− cos1 c , що має фізичний сенс коефіцієнта колової 
компоненти швидкості. 

Висновки. 1. Проаналізовані недоліки комплексу оціночних характе-
ристик плоского потоку в сопловій решітці. 

2. З метою усунення похибок і суперечностей в одновимірному теп-
ловому розрахунку турбінного ступеня запропонований новий метод осе-
реднення параметрів просторового потоку за сопловою решіткою і визна-
чення ії аеродинамічних характеристик. 
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Вступ. Підвищення енергоефективності та надійності ГТД неминуче 

ставить завдання по вдосконаленню маслосистем. Це реалізується за раху-
нок зниження подачі масла до вузлів тертя в опорах роторів ГТД і раціона-
льного проектування опорних вузлів. Такі кроки, в цілому, дозволяють 
підвищити економічність і надійність двигунів та енергоустановок. Тепло-
гідравлічні процеси, що мають місце в камері підшипника ГТД, дуже 
складні та на сьогоднішній день вивчені недостатньо [1–3]. Коректний ма-
тематичний опис та CFD-моделювання багатофазних течій в масляній по-
рожнині опори ротора ГТД є визначальними при вирішенні задачі вдоско-
налення маслосистеми. 

У доповіді викладено результати розрахункових досліджень потокор-
зподілу в камері підшипника ГТД для різних моделей багатофазних течій, 
моделей турбулентності та типів вирішувача. 

Мета роботи. Удосконалити математичну модель та сформувати три-
вимірну CFD-модель гідравлічних процесів в масляній порожнині з вико-
ристанням інформації про потокорозподіл масляної та повітряної фаз. 

Загальна частина. Нагріте масло через роликовий підшипник надхо-
дить в камеру, утворену валом, що обертається, і нерухомим корпусом. 
Через лабіринтове ущільнення в камеру подається повітря. Суміш масла та 
повітря виходить з камери через трубопроводи суфлювання і відкачування. 
При формуванні математичної моделі розглядається турбулентний потік, 
що складається з двох взаємно нерозчинних фаз з однаковими тисками, де 
несучою фазою є повітря, а дисперсною – краплі масла. Рідка фаза схильна 
до впливу двох основних сил: гравітації і в’язкого тертя. Для багатофазно-
го гетерогенного потоку (модель Єйлера) застосовуються рівняння збере-
ження окремо для кожної фази. Також розглядається модель гомогенного 
потоку (модель VOF) як більш проста. 

За результатами дослідження сіткової збіжності було обрано сітку із 
загальним числом елементів 0,7 млн. В якості базового використовувався 
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режим роботи ГТД з витратою масла 0,012 кг/с, повітря – 0,015 кг/с, кіль-
кістю обертів вала – 9000 об/хв. Для цього режиму і проводилася апроба-
ція розробленої моделі. CFD-моделювання виконувалося за допомогою 
програмного пакету ANSYS Fluent у тривимірній постановці. 

Зіставлення результатів CFD-розрахунків, виконаних із застосуван-
ням моделей Єйлера та VOF, демонструє, в цілому, якісно близькі значен-
ня основних характеристик потоку як для стаціонарного, так і нестаціона-
рного вирішувачів. Однак спостерігаються і відмінності, котрі можуть в 
подальшому призвести до істотної похибки при визначенні коефіцієнтів 
тепловіддачі від стінки до двофазного потоку в камері. 

Так, при порівнянні векторів швидкості, були виявлені невідповіднос-
ті в розмірах вихрових зон і їх розташуванні. У перерізах камери біля вхо-
ду масла спостерігалося утворення додаткових локальних вихорів. У поді-
бних точках простору для різних розрахункових випадків відмінності в 
швидкості окремих фаз (модель Єйлера) досягали 7 м/с, а суміші (модель 
VOF) – 5 м/с. Найбільша невідповідність мала місце біля стінок та в місцях 
різкого повороту потоку.  

Після попереднього аналізу та розрахунків в якості основних розгля-
далися дві моделі турбулентності: «Realizable k–e» та «SST k–ω». Аналіз 
подальших результатів показав, що обидві моделі можуть бути застосова-
ними для моделювання потокорозподілу у камері підшипника ГТД. Від-
мінність у значенні середньо-масової інтенсивності турбулентності не пе-
ревищує 5 %. При цьому «Realizable k–e» забезпечила кращу збіжність 
чисельної схеми. 

Висновки. За результатами розрахунків перспективно застосовувати 
тривимірну CFD-модель гідравлічних процесів на базі моделей Ейлера і 
VOF з використанням нестаціонарного вирішувача типу «Pressure-Based». 
Аналіз впливу підходів і моделей на результати розрахунків показав, що 
найбільшу узгодженість з експериментальними даними продемонструвала 
багатофазна модель Єйлера з використанням моделі турбулентності 
«Realizable k–ε» і пристінної функції «Enhanced Wall Treatment». 
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Вступ. Розвиток авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД) йде по 

шляху підвищення їхньої енергетичної ефективності при одночасному 
зниженні шкідливого впливу на навколишнє середовище. Це досягається 
за рахунок збільшення параметрів термодинамічного циклу, зменшення 
маси і габаритів елементів, енергоспоживання допоміжних систем. В ре-
зультаті, ростуть тиск і температури перед турбіною, частоти обертання 
роторів і, як наслідок, теплонапруженість елементів двигуна [1]. 

Надійність і ефективність роботи ГТД в значній мірі визначається до-
сконалістю маслосистеми, що має забезпечувати подачу масла до підшип-
ників та зубчастих зачеплень при будь-яких умовах експлуатації і в широ-
кому діапазоні режимів роботи двигуна. Недостатня подача масла веде до 
інтенсифікації процесу зношування вузлів тертя, перегріву елементів опор 
і руйнування підшипників, а надлишкова – до збільшення енергоспожи-
вання нагнітаючих і відкачуючих насосів і відповідного зменшення енер-
гетичної ефективності двигуна [2]. Особливістю маслосистеми авіаційного 
двигуна є наявність двофазних потоків (масло-повітря), що утворюються в 
результаті змішування масла, що йде на змащування та охолодження під-
шипника, і повітря, необхідного для ущільнення масляної порожнини опо-
ри. Це суттєво впливає на характер течії потоку, значно знижує межі реалі-
зації у ньому критичних явищ [3, 4]. 

У доповіді розглядаються особливості моделювання двофазних пото-
ків в таких умовах, наводяться моделі гідравлічних процесів у магістралі 
відкачування маслосистеми. 

Мета роботи. Формування моделі робочого процесу в магістралі від-
качування масло-повітряної суміші з масляної порожнини опори ротора 
авіаційного двигуна з огляду подальшого її використання для обґрунту-
вання параметрів відкачуючого насоса, а також при проектуванні і розра-
хунку характеристик маслосистеми. 
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Загальна частина. Раціональне вирішення задачі зниження енерго-
споживання без втрати показників надійності маслосистеми вимагає ком-
плексного підходу, що включає математичне моделювання процесів в її 
елементах. Наявність двофазного потоку суттєво ускладнює моделювання 
з огляду на значні зміни як складу масло-повітряної суміші, так і тиску при 
її транспортуванні. В результаті структура двофазного потоку змінюється 
по всьому контуру маслосистеми. У нагнітальному контурі доля повітря 
мала і можливий лише бульбашковий режим течії. У магістралі суфлюван-
ня, навпаки, мала об’ємна доля масла і потік має, як правило, дисперсну 
або дисперсно-кільцеву структуру. 

Найбільш складною у цьому сенсі є магістраль відкачування, особли-
во та її частина, що іменується всмоктуючим патрубком відкачуючого на-
сосу. Внаслідок необхідності резервування об’ємна продуктивність цього 
насосу значно перевищує ту, що відповідає об'ємній витраті масла через 
підшипник. В результаті газовміст потоку у всмоктуючому патрубку може 
становити від 0,1 до 0,8 і навіть більше при значному завищенні продукти-
вності насосу. Тому тут можливі практично всі режими течії двохфазного 
потоку: пінний, розшарований, снарядний або бульбашковий. Причому 
тиск у патрубку може бути значно нижче атмосферного. Відповідно до 
режиму течії змінюються співвідношення [3, 4] для розрахунку градієнту 
тиску та, як наслідок, вирази для швидкості звуку, яка визначає критичну 
витрату потоку. 

Висновки. При моделюванні відкачуючої магістралі маслосистеми 
ГТД необхідно враховувати значну залежність градієнту тиску та швидко-
сті звуку від термодинамічних параметрів та режиму течії двофазного по-
току. Низькі значення рівноважної швидкості звуку при близьких об'ємних 
долях фаз можуть якісно змінити характер течії вже при швидкостях пото-
ку 10–20 м/с. Внаслідок цього можуть реалізовуватися критичні режими, 
які супроводжуються обмеженням витрати потоку. Цей фактор слід врахо-
вувати при виборі продуктивності відкачую чого насосу і прохідних пере-
різів відповідних трубопроводів. 
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Вступ. Критеріями досконалості сучасних дизелів автотракторного 
типу залишаються показники економічності, екологічності та надійності. 
Підвищення рівня форсування двигуна вимагає розробки додаткових захо-
дів з підвищення надійності механізмів і систем двигуна, зокрема турбо-
компресорів. Малорозмірні компресори (ТКР) дизелів автотракторного 
типу, відрізняються високими частотами обертання ротора, високими тем-
пературами відпрацьованих газів на вході в турбіну. Надійна робота ТКР 
залежить від конструкції підшипникового вузла, його температурного ста-
ну, здатності забезпечувати достатнє тепловідведення від ротора і турбін-
ного колеса. Таке тепловідведення частіше здійснюється циркуляцією че-
рез підшипниковий вузол мастила системи змащення двигуна. Умови 
змащення та тепловідведення можуть погіршуватися, що призводить до 
значних закидів температури підшипника, температурних деформацій ро-
тора, які перевищують допустимі значення. Такі умови виникають в мо-
мент аварійної зупинки двигуна, який працював на режимах, близьких до 
номінального, припиняється циркуляція мастила, значно погіршується 
тепловідведення. При роботі ДВЗ на форсованих режимах, а також у випа-
дку порушень в роботі паливної системи можливе перевищення допусти-
мої температури відпрацьованих газів, перегрівання колеса турбіни, рото-
ра, підшипника. Так, задля забезпечення надійної роботи ТКР пропонуєть-
ся застосувати локальне нетривале кероване в автоматичному режимі охо-
лодження підшипника стисненим повітрям. 

Мета роботи. Для підвищення надійності малорозмірних ТКР в умо-
вах експлуатації в дослідженні вирішуються задачі розробки і оцінки ефе-
ктивності в умовах безмоторного експерименту системи ЛПО підшипника, 
розробки та перевірки працездатності системи автоматичного регулювання 
теплового стану (САРТС) підшипника. 
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 Загальна частина. Детальний опис конструкції системи ЛПО наве-
дено в описі до патенту [1]. Запропонована конструкція ТКР, який додат-
ково містить повітряну порожнину, два електромагнітних клапана з підве-
деними до них повітряними магістралями. Система ЛПО включає елект-
ронний блок керування з підключеним до нього датчиком температури 
відпрацьованих газів на виході з турбіни. Один з клапанів, керований еле-
ктронним блоком, встановлений у повітряний магістралі, яка сполучає 
джерело стисненого повітря з повітряною порожниною в середньому кор-
пусі ТКР. Другий клапан, керований в ручному режимі, перекриває розга-
лужену повітряну магістраль, яка сполучає одночасно джерело стисненого 
повітря з повітряною порожниною в середньому корпусі та зі збірним за-
витком корпусу компресора. Система ЛПО працює в автоматичному ре-
жимі при досягненні критичної температури відпрацьованих газів, яка за-
дається. Можливе включення подачі повітря охолодження в ручному ре-
жимі в моменти аварійної зупинки двигуна [1]. 

Для перевірки ефективності системи ЛПО, та уточнення граничних 
умов задачі теплонапруженості при математичному моделюванні теплово-
го стану підшипника було проведено безмоторний експеримент на стенді 
[2]. В експерименті вузол з підшипником ТКР підігрівався до експлуата-
ційних температур, зокрема максимальної температури, яка спостерігалася 
в ході моторних експериментів. Для контролю теплового стану підшипник 
було препаровано термопарами, при досягненні заданої (запрограмованої) 
температури блок керування подавав повітря охолодження до підшипника. 
Контролювалася динаміка зміни температури при різних значеннях над-
лишкового тиску повітря в межах від 0,1 до 0,3 МПа, визначалися витрати 
повітря, оцінювалися витрати потужності двигуна на функціонування сис-
теми ЛПО. Результати безмоторного експерименту представлені в публі-
кації [3]. 

Висновки. Проведені випробування підтвердили ефективність охо-
лодження. В ході безмоторного експерименту були перевірені працездат-
ність основних елементів САРТС, програмне забезпечення для керування 
системою ЛПО. В подальшому, для оцінки надійності САРТС, визначення 
реальних параметрів, плануються моторні випробування. 
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Вступ. Робота теплофікаційних турбін на режимах відпуску великої 

кількості теплової енергії супроводжується значним відбором пари в підіг-
рівач мережевої води і мінімальною витратою в конденсатор турбіни. При 
цьому в ступенях ЦНТ змінюється газодинамічна картина руху робочого 
середовища (вологої або перегрітої пари) в залежності від витрати пари в 
потоки ЦНТ, яка залежить від тиску в конденсаторі Рк і параметрів пари – 
тиску Рно і температури tно у нижньому теплофікаційному отборі. 

Зниження витрати пари в ступенях ЦНТ при підвищенні Рно, tно та ти-
ску в конденсаторі Рк при малих відкриттях поворотної діафрагми призво-
дить до значного підвищення температури за рахунок вентиляційних 
втрат. Підвищена температура пари останнього ступеня до 
tmax = 340 °С–360 °С при повністю закритій поворотній діафрагмі призво-
дить до зниження надійності роботи ступенів ЦНТ, відриву захисних сте-
літових пластинок, а також до підвищення коливань робочих лопаток в 
області відносних об’ємних витрат 2Gv  = 0,06–0,18. 

Мета роботи. Встановити загальний характер зміни температури па-
ри останнього ступеня ЦНТ турбіни Т-250/300-240 в залежності від його 
роботи на маловитратних режимах. 

Загальна частина. Аналіз температурного стану на основі дослі-
джень, що було виконано в ЦКТІ [1], ВТІ [2], УТЗ [3], дозволив встанови-
ти температуру пари і причини її розвитку при режимах нижче холостого 
хода (0 < 2Gv  < 2Gv хх) у ступені ЦНТ. 
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Це призводить до деяких особливостей формування температурного 
стану лопаткового апарату таких як: 

– вихор, що обертається у міжвінцевому зазорі впливає на основний 
потік, передаючи йому частину теплової енергії, яка генерується вентиля-
ційними втратами [4]; 

– максимальна температура формується у периферійній області сту-
пенів, тобто у вихорі, що виходить з каналів робочого колеса у міжвінце-
вий зазор. Така ж температура пари встановлюється за робочим колесом. 
Це установлено всіма дослідниками температурного стану ступеней вели-
кої віяльності  для різних типів турбін; 

– при маловитратних режимах тиск за лопатками робочого колеса 
встановлюється рівним тиску у конденсаторі Рк [1], а тиск біля втулки в 
міжвінцевому зазорі нижче тиску у конденсаторі Рк; 

– робота вихідної частини робочих лопаток в режимі вентилятора 
призводить до того, що температура пари, яка підсмоктується з привтуло-
чного відриву, формується при змішуванні потоку з конденсатора з вихо-
ром привтулочного відриву, у якому створюється зворотна течія вздовж 
втулки до робочих лопаток; 

– робоче колесо при обертанні інтегрує температуру пари, що посту-
пає у патрубок, тобто за достовірну можна прийняти температуру датчи-
ків, які встановлено на вихідних кромках робочих лопаток вздовж їх дов-
жини. На показання штатних приладів, встановлених поблизу площини 
горизонтального роз’єму, впливає потік пари, що поступає з конденсатора; 

– основними джерелами підвищення температури пари є механічні 
втрати, які перетворюються у теплові; 

– у вихорі, що обертається, створюється максимальний рівень темпе-
ратури у ступені, який може бути вище температури основного потоку; 

– температура біля втулки підсмоктуваємого потоку зв’язана з мак-
симальною температурою основного потоку в його центральній частині. 

При практично однакових витратах пари крізь 31–ий ступінь та різ-
них тисках в конденсаторі спостерігається загальне підвищення темпера-
тури пари у ступені і характерний її розподіл по довжині лопаткових апа-
ратів при зміні режиму роботи [3]. 

Слід відзначити також вплив температури пари на вході у відсік з 3-х 
ступенів ЦНТ на її максимальний рівень у 31-й ступені який визначається 
за формулою [3] 
 max

нв
max
31 ttt ∆+= , (1) 

де ( )GPft к
max ~∆  − функція питомого тиску в конденсаторі; 
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нвt  − температура пари перед регулюючою ступеню. Вона дорівнює 
температурі пари нижнього теплофікаційного відбору, яка пов’язана з те-
мпературою конденсації ts + (5–10) °C. 

Температура конденсації для нижнього відбору узгоджується з тис-
ком насиченої пари рівнянням Антуана 
 Рно = Рs = 1,01325·105 exp (11,683 − 3816,4/(Тs − 46,13)), (2) 
де Тs = 273,15 + ts − температура насичення пари в конденсаторі. 

Залежність (1) при наявності різниці GPt к
max ~∆  дозволяє визначи-

ти температурний стан ступені великої віяльності при різних теплофіка-
ційних режимах турбіни та оцінити відхилення від надійної роботи лопа-
ток великої довжини. 

Висновки. За результатами досліджень розподілу температур в різ-
них областях проточної частини буде  представлено картину руху пари на 
поверхнях ступені для трьох режимів, а також розвиток відривних течій. 
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Introduction. In the liquid fuel combustion chamber, fuel must be atom-

ized before being injected into the combustion zone. Therefore, the complete 
fuel atomization is the most important fact for the combustion efficiency. The 
atomization quality strongly affects the combustion performance, exhaust pollu-
tant emissions such as NOx, and flame stability, so, the whole process of liquid 
fuel atomization is of fundamental significance. During past decades many ex-
perimental and theoretical studies in this field have been investigated and some 
improved results have been obtained [1]. In a swirl atomizer, fuel is supplied 
to the nozzle chamber along a tangential entry port that, under sufficient 
centrifugal force, yields a strong vortex or swirl motion, which sustains an 
air core inside the chamber. The stability of this air core is one of the most 
important performance metrics of swirl atomizers [2]. 

Purpose of this work. This study investigates the effect of spray swirl ve-
locity characteristics of an swirl airblast atomizer, in a liquid fuel rich-burn 
combustion chamber  including definition of NO emission formation and tem-
perature distribution in the exhaust gas of combustion chamber using computa-
tional fluid dynamics. 

General part. For the simulation of evaporated kerosene combustion, the 
eddy dissipation and finite rate model was performed for the kinetic scheme of 
chemical reactions between kerosene and air, which is integrated in ANSYS 
CFX, including the thermal and prompt prediction of NO and the standard k–ϵ 
turbulence model. The Eulerian-Lagrangian Spray Atomization model is im-
plemented as a Computational Fluid Dynamics (CFD) tool for the prediction of 
spray behavior. The 3D domain of this numerical simulation is a liquid fuel an-
nular combustion chamber with an air blast swirl atomizer. The boundary condi-
tion for air mass flow rate entering in the combustion chamber is 1.8 kg/s with 
the preheating temperature of 860 K. All the physical and chemical processes in 
the combustion chamber is under the pressure of 28 atm. 
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Beside that the boundary conditions for the swirl air blast atomizer are, 
430 K the temperature of the liquid kerosene with the mass flow rate of 
0.03 kg/s and the surface tension of 0.024 N/m. The radius of the spray nozzle is 
2 mm. The droplets are considered, through the Rosin Rammler droplet particle 
size distribution. The considered cases of investigation are, 4 various axial, radi-
al and tangential atomizer swirl velocity. For the first case, (u = 25 m/s, 
v = 19 m/s, w = 25 m/s), for the second case, (u = 30 m/s, v = 25 m/s, 
w = 29 m/s) and for the third case the swirl velocity values are (u = 36 m/s, 
v = 28 m/s, w = 34 m/s), beside that the fourth swirl velocity values are 
(u = 43 m/s, v = 36 m/s, w = 43 m/s). The results show that, the higher atomizer 
swirl velocity of the kerosene droplets, in case 4, have the minimum value of the 
NO concentration and temperature in the output section of the combustor cham-
ber, due to the better mixing quality and rate i.e., the minimum value of NO is 
97 ppm and the maximum is 333 ppm, in this case, when the minimum and 
maximum temperature is 1357 K and 1608 K respectively. The maximum value 
of NO concentration and temperature at the outlet of combustion chamber is for 
the first case, Due to the lower droplet swirl velocity values and lower quality of 
mixing rate, when these minimum and maximum values are 174 ppm and 
661 ppm for the NO and 1364 K and 1629 K is for the minimum and maximum 
temperature at the outlet. 

Conclusion. Atomization quality, such as swirl velocity of the injected 
droplets, affects emission levels through the evaporation and mixing characteris-
tics of the spray. Therefore, the formation of NO and temperature distribution in 
liquid combustion phenomena depend on the axial, radial and tangential velocity 
regulations. Advances in future in low-emissions combustion technology will 
demand a detailed knowledge of the properties and structure of the atomizers. 
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Introduction. The application of computational fluid dynamics (CFD) is 

an important fundamental tool in solving combustion engineering problems, 
especially when physical experiments are difficult to carry out [1]. CFD in com-
bustion simulation has reached a status of a reliable design and optimization tool 
in a wide range of a scientific and technological application and has been used 
to help determine the airflow, heat transfer, combustion and chemical species 
transport in the analysis of combustion applications. Robust and validated CFD 
combustion models can be used as virtual experiments, which can help in 
improvement of existing processes, accelerate prototyping, optimization, and 
design of more efficient processes. However, inherent complexity of the 
modelled combustion processes along with the presence of some empiricism in 
the CFD combustion models make the verification and validation of the 
simulations an inevitable portion of process of the numerical modelling [2, 3]. 

Purpose of this work. This investigation focuses on comparisons of 
flamelet combustion model (integrated in ANSYS CFX) predictions, with 
experimental measurements is a gas and liquid combustion phenomena, and to 
determine, the accuracy of the predictions for those quantities of interest such as 
(combustion gas temperature, the concentration of related species and emission 
pollutants), and to define the strengths and weaknesses of the underlying 
algorithms in the models to guide future improvements in the flamelet combus-
tion models, therefore the predicted variables selected for comparison must deal 
with both of these purposes. 

General part. For modeling of the combustion processes, a commercial 
CFD tool, ANSYS CFX, is used, including the burning velocity (BVM) and 
flamelet combustion model for the detailed kinetic schemes of gas methane-air 
and liquid kerosene-air chemical reactions .The thermal and prompt NO was 
taking in account.  The boundary conditions for the CFD analysis are obtained 
from the 4 various experimental studies. The geometries used for the study is 
the same as the experimental facility and operate at the same conditions. A 
comparison between experimental and modeling results are presented. The first 
numerical simulation is the modeling of the partially premixed piloted methene-
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air Sandia flame (D) which were compared with the experiment data in Third 
international workshop on measurement and computation of turbulent none 
premixed flames in Boulder Colorado in July and August 1998 year (TNF3 
workshop).in this case the simulation was implemented in 2D-axisymetric form 
of combustor with structured grid type.  The second 3D numerical analysis is 
the combustion simulation of Cambridge-Sandia Swirl burner (SwB), which 
was used in a number of experiments on combustion in stratified flows in vari-
ous equivalent ratio, with the structed mesh form. The third numerical simula-
tion is the combustion of liquid kerosene with air, which was done and reported 
by C. D. Cameron et.al. in a model gas turbine combustor with wall jets and 
optical access for turbulent mixing fuel effects and spray in 22nd international 
symposium on combustion in 1998. The fourth implemented simulation is the 
3-D combustion simulation of liquid kerosene in the cylindrical combustor in-
cluding the radiation effects in various structured and unstructured grid types. 
The real experiment was implemented by Prakash. G. et.al. on, effect of air flow 
distribution on soot formation and radiative heat transfer in model liquid fuel 
spray combustor firing kerosene in international journal of heat and mass trans-
fer in 2014. 

Conclusion. The knowledge obtained from this study is essential to 
accurately and safely design combustors for various conditions.The results show 
that the accuracy of the combustion modeling characteristics such as tempera-
ture distribution and NO concentration, in a gas form, like methane and air is 
more reliable comparing with the combustion of liquid kerosene, due to the 
combustion of single-phase flow, in these numerical analysis. For the simulation 
of liquid kerosene all the injection characteristics, parameters are considered 
including the droplet distribution laws and sizes and radiation effects and grid 
types, which make the simulation more sensitive, and these phenomena affect 
the simulation results, comparing to the experimental. 
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Вступ. Одним з найважливіших параметрів авіаційної турбіни, що ви-

значає її загальну ефективність та конкурентоспроможність є маса. Цей 
параметр узагальнює витрати коштовного жароміцного та жаростійкого 
матеріалу (тобто вартість), а також визначає масу всієї силової установки і, 
у кінцевому рахунку, злітну вагу літального апарату. Тому важливо мати 
можливість оцінити масу турбіни ще на початковому етапі проектування. 
Проектування турбін починається з вибору основних кінематичних пара-
метрів, що визначають форму трикутників швидкостей на середньому діа-
метрі (а значить ККД), а також – форму і розміри проточної частини. Як 
правило, розміри проточної частини мають протилежний вплив на ККД і 
масу турбіни, тому важливо знайти баланс між цими характеристиками. 
Задача проектування проточної частини багатоступеневих високонаванта-
жених турбін низького тиску  має особливий інтерес, оскільки в цьому 
випадку залежність між ефективністю турбіни і її вагою є дуже виразною 
[1, 2]. 

У доповіді розглянуто підхід до розрахункової оцінки маси  на етапі 
вибору основних кінематичних коефіцієнтів – коефіцієнту аеродинамічно-
го навантаження (μ) та коефіцієнту витрати (ca/u). 

Мета роботи. Визначити залежність маси турбіни від кінематичних 
параметрів на основі аналізу статистичного матеріалу з метою вдоскона-
лення методики проектування проточної частини. 

Загальна частина. Масу турбіни пропонується оцінювати за форму-
лою, що запропонована NASA [3]: 
 6,0

сер
5,2

серстт uDNKM M= , (1) 
де Nст – кількість ступенів турбіни, од.; Dсер – середній діаметр, м; uсер – 
середня колова швидкість, м/с; KM – коефіцієнт пропорційності, що є емпі-
ричною величиною. 

Колова швидкість та відповідний діаметр турбіни з заданою потужні-
стю та швидкістю обертання ротору залежать від обраного параметру μ. 
Щодо коефіцієнту KM, то він залежить від багатьох чинників, як то: типу та 
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призначення турбіни, довершеності її конструкції, розмірності, використа-
них матеріалів, тощо. Тому його дуже важко формалізувати. Автори мето-
ду [3] для турбін маршових двигунів пропонують використовувати 
KM = 7,9. У випадку, якщо для об’єкту дослідження існує турбіна-прототип 
з подібними вищезазначеними характеристиками, коефіцієнт KM може бу-
ти прийнято за прототипом [4]. Однак, якщо прототип відсутній, невірний 
вибір цього коефіцієнту може давати дуже суттєву похибку. Адже аналіз 
характеристик деяких існуючих багатоступеневих турбін показав, що роз-
біг цього параметру складає 3,3–12,4 [5], тобто помилка визначення ваги 
може складати величину, у рази більшу за шукану вагу. Спроба ув’язати 
цей коефіцієнт лише з розмірністю турбіни не дає однозначного результа-
ту. Очевидно при рівних інших складових формули (1) маса турбін з різ-
ною висотою лопатки буде відрізнятися. Висота проточної частини турбі-
ни з фіксованою коловою швидкістю, у свою чергу, безпосередньо зале-
жить від коефіцієнту витрати ca/u. Тому є сенс визначити залежність 
KM = f(ca/u). 

Для цього проаналізовано характеристики декількох турбін, що були 
згруповані за значенням коефіцієнту навантаження μ = 1,71–1,73; μ = 1,96–
2,14; μ = 2,41 але відрізнялись коефіцієнтом витрати. Це дозволило знайти 
шукану залежність і вона очікувано виявилась суттєвою. Порівняння реа-
льної маси 11 багатоступеневих турбін з такою, що розрахована за форму-
лою (1) з залучанням запропонованої залежності KM = f(ca/u) показало за-
довільний збіг результатів. 

Висновки. За результатами аналізу статистичних даних встановлено 
зв’язок маси багатоступеневих турбін з коефіцієнтами аеродинамічного 
навантаження і витрати та вдосконалена формула розрахунку маси турбі-
ни. Отримані результати використані для дослідження впливу кінематич-
них коефіцієнтів на масо-габаритні характеристики турбін на рівні одно-
вимірних розрахунків на початковому етапі проектування. 
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Вступ. Проектування сучасних авіаційних двигунів тісно пов’язане з 
результатами експериментальних методів дослідження флатера лопатко-
вих апаратів турбомашин. Але ці методи надзвичайно трудомісткі і дорогі. 
У зв’язку з цим зростає значення обчислювальних методів в проблемі ае-
ропружності. Сучасні тенденції розвитку ЕОМ і вдосконалення чисельних 
методів розв’язання задач нестаціонарної газодинаміки і динаміки пруж-
них коливань лопаток дозволяє не тільки доповнити експериментальні 
дослідження, а й у багатьох випадках цілком замінити їх. 

На підставі аналізу сучасного стану проблеми аеропружності турбо-
машин та існуючих методів прогнозування флатера можна зробити висно-
вок, що найбільш перспективним підходом у дослідженні аеропружної 
поведінки лопаткового вінця турбомашини є підхід, заснований на триви-
мірній моделі нестаціонарної аеродинаміки та модальному аналізі руху 
лопатки [1–5]. 

Мета роботи. Підвищення надійності і продовження ресурсу турбо-
машин шляхом прогнозування нестаціонарних аеропружних характерис-
тик, зменшення нестаціонарних навантажень і амплітуди коливань лопат-
кових апаратів на основі розробки нових ефективних методів вирішення 
зв’язаних задач аеродинаміки і пружних коливань лопаткових апаратів в 
тривимірному потоці газу. 

Чисельний аналіз. У даній роботі розглянуті результати застосуван-
ня чисельної методики (зв’язана задача аеродинаміки і пружних коливань 
лопаток) для оцінки стійкості лопаток до флатеру на прикладі розрахунку 
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широкохордної лопатки вентилятора авіаційного двигуна. Об’єктом дослі-
дження служить вентилятор двигуна, при випробуваннях якого на випро-
бувальному стенді виявлена зона автоколивної нестійкості [1–2]. Розраху-
нкові дослідження проведені для режиму експлуатації вентилятора авіа-
ційного двигуна з частотою обертання n = 3520 об/хв. В якості критерію 
стійкості лопаток до флатеру використовується аналіз аеропружних харак-
теристик лопаткового вінця вентилятора авіаційного двигуна в просторо-
вому потоці газу при заданих гармонійних і зв’язаних коливаннях лопаток 
з урахуванням власних форм при різних кутах зсуву по фазі коливань ло-
паток. 

При гармонійних коливаннях лопаток по заданому закону з ураху-
ванням взаємодії п’яти власних форм коливань має місце «позитивне ае-
родемпфування» (W < 0, D > 0), тобто відведення енергії від коливної ло-
патки в основний потік. 

Чисельний аналіз зв’язаних коливань підтвердив аеродемпфування по 
всім власним формам для різних кутів зсуву по фазі коливань лопаток. 

Висновки. 1. Проведено чисельний аналіз аеропружних характерис-
тик лопаткового вінця вентилятора з використанням математичної моделі 
зв’язаної задачі нестаціонарної аеродинаміки та динаміки пружних коли-
вань. 

2. При зв’язаних коливаннях відбувається аеродемпфування коливань 
лопаток по всім п’яти власним формам. 
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Вступ. Зміна демпфуючої здатності і власних частот конструкції мо-

же бути причинно пов'язана із її структурними пошкодженнями [1]. Прак-
тика використання вібраційної діагностики тріщин є суперечливою. У де-
яких дослідженнях спостерігалося значне збільшення демпфірування і 
власних частот, спричинене виникненням та зростанням тріщини у зразках 
[2]. У той же час інші дослідники дійшли висновку, що зміна характерис-
тик демпфірування і власних частот коливань конструкцій є недостатньою 
для надійної діагностики пошкоджень [3]. Це протиріччя пояснюється тим, 
що чутливість вібраційної діагностики пошкоджень залежить від ряду фа-
кторів, а саме від розміру і місця розташування тріщини, початкова демп-
фіруюча здатність конструкції, напруженість пошкодженої зони тощо. За 
цієї умови оцінка чутливості зміни характеристики демпфірування і влас-
них частот коливань до пошкоджень потребує окремих досліджень. 

Мета роботи. Визначити умови, за яких характеристики демпфіру-
вання коливань і власні частоти є достатньо чутливими для надійного ви-
явлення пошкоджень конструкції. 

Загальна частина. Для вирішення поставленої проблеми була вико-
ристана модель валу на двох опорах з крайовою тріщиною. Характеристи-
ка демпфірування коливань валу з тріщиною визначалась на основі підхо-
дів механіки руйнування з використанням експериментально-аналітичної 
залежності між енергією, що розсіюється в тріщині, та розмахом коефіціє-
нта інтенсивності напружень. 

Довжина валу варіювалась в діапазоні L = 0,2–2 м, а логарифмічний 
декремент коливань (ЛДК) непошкодженого вала – в діапазоні 
δ = 0,002–0,2. Діаметр валу становив d = 0,02 м.  

Розрахунки продемонстрували, що збільшення коефіцієнта гнучкості 
(L/d) валу суттєво зменшує інтенсивність змін ЛДК, спричинених зростан-
ням тріщини. Зміна ЛДК реагує на виникнення невеликих тріщин (до 4 % 
поперечного перерізу) у випадку низького початкового рівня демпфування 

Тези доповідей ХVII Міжнародної науково-технічної конференції 
40 «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 27–28 квітня 2021 р. 



Секція I «Підвищення економічності та надійності турбоустановок» 

валу. При значному початковому рівні демпфірування коливань конструк-
ції надійне виявлення навіть відносно великих тріщин практично немож-
ливе. 

Для порівняльного аналізу чутливості ЛДК та власних частот до пош-
коджень були виконані розрахунки власних частот поперечних коливань 
вала з тріщиною. Вони продемонстрували, що чутливість власних частот 
до наявності тріщини є набагато нижчою, ніж характеристики демпфіру-
вання за умови низького початкового рівня ЛДК (δ = 0,002), але порівнян-
на за умови δ = 0,02. При цьому зменшення коефіцієнта гнучкості призво-
дить до збільшення чутливості характеристики демпфірування та власних 
частот до наявності тріщин. 

Зміна ЛДК є прямо пропорційною інтенсивності напружень у зонах 
тріщин. Тому виявлення тріщин поблизу опор або слабонавантажених ді-
лянок валу за допомогою зміни характеристики демпфірування є пробле-
матичним. 

Висновки. Чутливість характеристик демпфірування до наявності 
тріщин є тим вищою, чим нижчим є її початковий рівень для непошкодже-
ної конструкції. Зміна характеристики демпфування і влансих частот ко-
ливань може бути ефективною ознакою пошкодження лише в тому випад-
ку, коли механічні напруження в околі пошкодження є достатнім для пері-
одичного закриття-відкриття тріщини при вібрації конструкції. 

Зміна характеристики демпфування є достатньо чутливою для надій-
ного виявлення пошкоджень за умови, якщо відношення енергії, що розсі-
юється в тріщині, до подвоєної максимальної енергії деформації конструк-
ції є більшим або рівним добутку початкової характеристики демпфіру-
вання конструкції і відносної похибки експериментального визначення 
характеристики демпфірування. 
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Вступ. Для теплофікаційних турбін, що мають регульовані відбори 

пари, часто застосовуються соплові решітки з поворотними діафрагмами 
[1]. Зміна витрати пари через турбіну при змінних режимах досягається 
перекриттям на вході каналів соплового апарату. 

Для розрахунку змінного режиму роботи ступенів парових турбін не-
обхідно знати вплив кута входу потоку в соплові і робочі решітки на втра-
ти в них. При відхиленні кута входу потоку від розрахункового змінюють-
ся епюри розподілу тиску за профілем, з’являються діфузорні ділянки, на 
протязі яких інтенсивно зростає товщина пограничного шару, а в деяких 
випадках виникає відрив потоку [2]. 

Мета роботи. Провести чисельне дослідження, за допомогою про-
грамного комплексу Fluent (№ клієнта 01067322), плоского обтікання соп-
лової решітки з поворотною діафрагмою, при кутах входу потоку в решіт-
ку профілів С-9013Р відмінних від розрахункового кута атаки і їх вплив на 
величину коефіцієнта втрат кінетичної енергії і кути виходу потоку з реші-
тки.  

Загальна частина. Проведені розрахунки течії при параметрах 
π = 0,7; 0,3 і δ = 1; 0,3. Кут атаки α* змінювався в діапазоні 
45º–135º. Розрахункова область, в обох варіантах, обмежувалася одним 
міжлопатковим каналом з приєднаними областями на вході і виході з ка-
налу. Для кожного з варіантів, за ступенем відкриття δ, будувалися окремі 
структуровані сітки розрахункової області з кількістю елементів від 1,8∙105 
до 2,4∙105. Кількість елементів залежала від ступеня відкриття соплових 
каналів діафрагми. Всі сітки розрахункових областей були побудовані за 
умови забезпечення показника y+ ≤ 1 в області близької до стінки. Для ро-
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зрахунку течії була використана модель двовимірної течії в’язкого газу 
програмного комплексу Fluent з використанням різницевого методу друго-
го порядку. Робоче тіло – в’язкий газ, що стискається – повітря. В якості 
граничних умов на вході в розрахункову область використовувалися: тиск 
та температура повітря; напрямок потоку повітря; інтенсивність турбулен-
тності; гідравлічний діаметр. Для виходу з розрахункової області: тиск 
повітря. Для моделювання явищ турбулентності використовувалася мо-
дель k–ω SST (модель Ментера) [3]. 

В результаті виконаних розрахунків були отримані: картини течії у 
міжлопаточному каналі і за ним; розподіл коефіцієнтів втрати кінетичної 
енергії вздовж фронту решітки при різних ступенях відкриття вхідної час-
тини каналів соплової решітки при зміні кута атаки; розподіл статичного 
тиску вздовж профілю при зміні кута атаки. 

Висновки. За результатами розрахунків встановлено:  
– при зміні кута атаки величини коефіцієнтів втрати кінетичної енер-

гії значно (до 25 %) збільшуються лише для π = 0,7 і δ = 1. При π = 0,3 і 
δ = 1 коефіцієнт збільшується незначно (до 0,5 %,); при π = 0,7; 0,3 і δ = 0,3 
коефіцієнт збільшується до 5 %, при цьому коефіцієнт ζі змінюється мен-
ше, щодо коефіцієнта ζ90 при розрахунковому куті атаки α0 = 90°, при 
менших перепадах тиску на решітці профілів (при збільшенні швидкості 
потоку на виході з соплової решітки); 

– зміна кута атаки впливає на розподіл статичного тиску вздовж про-
філю лише на його передній частині, та не впливає на розподіл у вихідній 
частині; 

– зміна кутів атаки не впливає на кути виходу з соплової решітки 
профілів С-9013Р; 

– зменшення перепаду тиску на сопловій решітці призводить до зміни 
кутів виходу з соплової решітки при ступені відкриття поворотної діафра-
гми δ > 0,5. 

Результати, отримані в даній роботі, будуть використані для розробки 
методики чисельного дослідження просторового обтікання соплових реші-
ток з поворотними діафрагмами. 
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Вступ. Серед всіх аеродинамічних процесів найбільш складним є 

процес горіння. Тому в практиці проектування пальників для різних при-
строїв в енергетиці для спалювання газу і твердого палива, 3D CFD моде-
лювання, виконується досить рідко. У зв’язку з цим, в даній роботі викла-
дається досвід проектування пальникового пристрою котла-утилізатора, 
який дозволив розкрити детальну картину горіння. 

Ця робота заснована на реально існуючій установці і полягає в удо-
сконалені паливного пристрою котла-утилізатора, призначеного для виро-
блення перегрітої пари при спільній роботі з газотурбінним двигуном 
(ГТД) ДЖ-59 ЛС у складі енергоблоку ГТЕ-15, встановленого на ТЕЦ Ру-
бежанського картонно-тарного комбінату в місті Рубіжне. 

У доповіді викладено результати розрахункових досліджень шести 
моделей пальників. В процесі побудови геометричної моделі врахували 
гідравлічний опір на потік колекторів, що подає і роздає. В початковій мо-
делі, яка використовувалась проектувальниками для побудови пальника, 
гідравлічний опір колекторів не враховувався. 

Мета роботи. Проаналізувати розрахункові моделей горіння, вибрати 
розрахункову модель для подальшого дослідження поставленої задачі і 
вибрати оптимальну форму газового пальника котла-утилізатора 
КУП-70-4,0-440. 

Аналізуючи розрахункові моделі горіння, обрано модель Non-Premixe 
Combustion, яка дозволила врахувати вхід палива і окислювача в зону реа-
кції двома різними потоками, а також турбулентне дифузійне розповсю-
дження полум’я. Для спрощення розрахунків задача виконувалась в дво-
вимірній, вісесиметричній постановці. 

Для розрахунку були задані початкові параметри окислювача і пали-
ва. Оскільки окиснювачем є скидні гази газової турбіни, то його склад від-
різняється від повітря і складається: N2 – 73,9 %, CO2 – 6 %, H2O – 3 %, О2 
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– 16,2 %. Температура окислювача після газової турбіни дорівнює 365 °С, 
швидкість 20 м/с. 

Паливом є газ метан. Початкова температура газу, що подається до 
колекторів, дорівнює 20 °С. В паливні пристрої він подається вже з серед-
ньою температурою 150 °С, так як природний газ служить не тільки пали-
вом, але і охолоджувачем камер згоряння. 

Досліджено шість варіантів моделей пальників: перші три варіанти з 
жаровою трубою з суцільним диском діаметрами 32, 48, 56 мм, наступні 
три варіанти мали пальник з несуцільним диском діаметром 32 мм, на від-
стані від жарової труби 6, 16, 32 мм. 

При збільшенні діаметру диска, в перших трьох варіантах, вдалося 
збільшити максимальну температуру факелу до 1800 °C і отримати більш 
якісний процес горіння, оскільки відомо, що максимальні температури 
досягаються при повному згорянні горючих речовин. Також зменшилась 
температуру на поверхні диску до 1210 °C. Подальше збільшення діаметру 
диску неможливо, в зв’язку зі збільшенням гідравлічного опору потоку. 

Для зняття високих температур з поверхні диску розглядали наступні 
три варіанти пальника з несуцільним диском. Завдяки застосуванню отво-
рів вдалося істотно знизити температури на поверхні диску до 860 °С 
практично по всій поверхні диска, тільки в самих крайніх точках на пери-
ферії температури досягають більше 1000 °С. При цьому не суттєво збіль-
шилася довжина факела до 0,77–0,79 м. Це пояснюється зниженням розмі-
рів вихрових зон за диском. 

Висновки. Аналізуючи основні параметри розрахункових моделей, 
такі як: максимальна температура факелу, мінімальна температура газу 
біля поверхні диску, а також найменша довжина факелу, можна зробити 
висновок, що модель 4 має оптимальну форму пальника, так як забезпечує 
якісне згоряння метану, але ця модель є моделлю, що ідеалізується, так як 
температура газу поблизу диска зовні пальника (у факелі) складає 1320 ºС, 
що помітно перевищує допустимий рівень для температури металу диска, 
а відведення теплоти від диска до газу всередину жарової труби знижує 
температуру диска. Надалі необхідно виконати оцінку температури диска з 
урахуванням радіаційного і конвективного теплообміну. 
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Вступ. Неодноразове звернення замовників до підприємства 

АТ «МОТОР СІЧ» про можливість використання низькокалорійного пали-
ва для потреб газотурбінної електростанції (ГТЕ) та досвід експлуатації 
ГТЕ ПАЕС-2500 на низькокалорійному шахтному метані зумовили напрям 
розробки універсального газотурбінного енергетичного комплексу, який 
зможе працювати на різному паливі [1]. Була розроблена концепція нового 
повітряно-турбінного енергопривода (на базі серійного АІ-20), яка поєдна-
ла переваги компресора й турбіни з можливостями звичайної паливні (пе-
чі) й сучасного теплообмінника рекуперативного типу, що витримує тем-
пературу більш ніж 1000 °С. Вибір теплообмінника рекуперативного типу 
обґрунтовано вимогою відсутності пульсації подачі розігрітого повітря на 
турбіну, забезпечення його постійної витрати, можливістю впливу на по-
тужність за рахунок зміни витрати палива. 

Мета роботи. Визначити конструктивний профіль місця з’єднання 
базового АІ-20 з агрегатом підігріву стисненого повітря (теплообмінником 
рекуперативного типу). 

Загальна частина. Повітряно-турбінний енергопривод ПТЕ-2,5МС 
призначений для перетворення енергії спалювання низькокалорійних дже-
рел тепла в механічну енергію з подальшим її використанням для генерації 
електрики.  

Енергопривод розроблений на базі двигуна АІ-20 зі знову спроекто-
ваними виносною камерою згоряння і блоком переспрямування потоків 
робочого тіла в камеру згоряння і назад – блоком завитків. При цьому кон-
струкція блоку завитків має максимально забезпечити повторення параме-
трів роботи і характеристик робочого тіла привода серійної комплектації. 

В процесі проектування розглядалася різна конфігурація завитків, де 
найбільш ефективним був обраний литий варіант. Але, у зв’язку з приско-
реними темпами проектування та через відсутність в Україні потужностей 
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для великогабаритного жароміцного лиття, було вирішено зупинитися на 
зварній конструкції, що має свої переваги і недоліки. 

До основних недоліків зварної конструкції можна віднести гідравліч-
ні втрати течії робочого тіла при максимально спрощеній конструкції за-
витків. Розглянутий процес підведення-відведення робочого тіла до/від 
камери згоряння був змодельований за допомогою програмного комплексу 
SolidWorks Flow Simulation. В результаті аналізу потоків повітря були ви-
явлені такі недоліки конструкції (рис. 1): наявність застійних зон; наяв-
ність завихрень потоків повітря холодної зони, що приводить до перегріву 
перехідника. 

Для зменшення негативних проявів були внесені наступні удоскона-
лення конструкції: додані ребра жорсткості до перехідника, доданий від-
бивач до дна кожуха завитка компресора (рис. 2). 

 

 

 

 
Рис. 1 – Моделювання потоків по-
вітря первісного варіанту констру-

кції блоку завитків 
 

Рис. 2 – Моделювання потоків повітря 
після удосконалень конструкції блоку 

завитків 

Висновки. Комп’ютерне моделювання блоку завитків повітряно-
турбінного енергопривода ПТЕ-2,5МС дозволило виконати доопрацюван-
ня конструкції з мінімальними витратами. На даний час ефективність до-
робок блоку завитків енергопривода перевіряється в ході випробувань в 
складі дослідної установки в Польщі. 
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Вступ. Задачі нагріву, охолодження, а в ряді випадків і часткової кри-

сталізації рідини часто вирішуються в різних областях техніки. Інтенсифі-
кація теплообміну не тільки зменшує масогабаритні показники теплооб-
мінників і проміжок часу процесу, а може й позитивно впливати на влас-
тивості продукту, наприклад, при заморожуванні ягід і препаратів крові, 
стерилізації молока і соків [1]. Для вибухонебезпечних середовищ обсяги 
робочого простору можуть визначати саму можливість застосування теп-
лообмінників, наприклад, в системах з рідким воднем. 

У традиційних поверхневих теплообмінниках інтенсифікація дося-
гається за рахунок розвитку площі теплообміну, що пов’язано зі збільшен-
ням масогабаритних показників і витрат на прокачування теплоносіїв [2]. 
При високотемпературній термообробки рідких сумішей проявляються 
додаткові недоліки, пов’язані з можливістю відкладення осаду і утворення 
пригару на гріючих стінках, збільшуються енерговитрати на розігрів кон-
струкції до робочих температур. 

У доповіді розглянуто робочий процес струминних пристроїв для па-
роконтактного нагріву і охолодження рідини, обгрунтовані області та схе-
ми їх переважного використання. 

Мета роботи. Конкретизація перспективних схем використання 
струминних апаратів з пароконтактним нагрівом та охолодженням рідини 
з огляду подальшого визначення їх техніко-економічних показників. 

Загальна частина. Пароконтактні підігрівачі з конденсацією пари 
позбавлені недоліків, пов'язаних з пригоранням. Витрата і величина 
нагріву рідини в струминних підігрівачах не обмежені і визначаються па-
раметрами парової системи. Недоліком стерилізаційних установок з їх ви-
користанням є низький ступінь регенерації теплоти і, як наслідок, великі 
витрати пари, що гріє, а також значні габарити вакуумних випарників для 
подальшого її виведення. 
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Одним з альтернативних пристроїв для вирішення цього питання є 
струминнийй охолоджувач рідини (СОР). Охолодження рідини реалізуєть-
ся за рахунок її часткового випаровування при витіканні скипаючого пото-
ку з сопла з подальшим поділом фаз в сепараторі перед відновленням ста-
тичного тиску охолодженої рідини в дифузорі [3]. За рахунок розвиненої 
міжфазної поверхні швидкість охолодження становить до 600 К/с, а маса і 
габарити пристрою на порядки менше, ніж у поверхневих теплообмінників 
з ідентичним тепловим навантаженням. 

У поєднанні з пароконтактним нагрівачем СОР дозволяє реалізувати 
схему з регенерацією теплоти. Додатковою перевагою розглянутих стру-
миннихх пристроїв є можливість підвищення повного тиску рідини, що 
нагрівається або охолоджується, за рахунок роботи розширення пари. 

Підтвердженої областю перспективного використання СОР є кріо-
генні системи ракетно-космічних комплексів. Створено цілий ряд стру-
минних охолоджувачів рідких водню, кисню і природного газу з витратою 
від 0,2 до 400 кг/с. Обґрунтовано переваги СОР при отриманні шугообраз-
ного стану водню і термостатуванні компонентів кріогенного ракетного 
палива, для осушення і охолодження гасу при заправці в баки ракет-носіїв. 

Висновки. Значні масогабаритні переваги у порівнянні з поверхне-
вими теплообмінниками, висока швидкість нагріву та охолодження рідини 
та можливість використання роботи розширення пари є основними чинни-
ками, що визначають перспективні схеми використання пароконтактних 
струминних апаратів. Найбільш прийнятними виглядають системи охоло-
дження кріогенних компонентів палива, осушення та охолодження ракет-
ного гасу, високотемпературної термообробки рідких сумішей. 
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Вступ. В даний час на транспортних засобах широко використову-

ються багатоциліндрові двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ). Питанням 
аналізу стану і діагностики ДВЗ постійно приділяють увагу практично всі 
виробники транспортної техніки. Своєчасна діагностика двигуна дозволяє 
виявити порушення і відхилення в його роботі, ефективно і з мінімальни-
ми витратами відновити агрегат, а при необхідності – прогнозувати зали-
шковий ресурс і раціонально спланувати використання машини. 

Мета роботи. Провести систематизацію існуючих методів нерозбір-
ного діагностування двигунів внутрішнього згоряння. 

Загальна частина. На даний час, для оцінки технічного стану ДВЗ в 
експлуатаційних умовах застосовуються такі методи як: оцінка компресії в 
циліндро-поршневій групі; оцінка температури вихлопних газів; оцінка 
кількості картерних газів; вимір витрати палива; вимірювання тиску в па-
ливній системі або в системі змащення; вимірювання зазору в сполученні 
шатун-шийка та різниці тиску в камерах згоряння; аналіз моторної оливи 
та інші методи. Інструментальна діагностика широко практикуємий метод 
визначення несправностей, за вимірюваними вихідними параметрами і 
робочими характеристиками ДВЗ і його систем. Виміри проводяться за 
допомогою спеціального обладнання та інструменту. Перш ніж приступи-
ти до діагностування ДВЗ, необхідно провести всі необхідні регулюючі 
операції. Характеристики потужності справного, але невідрегульованого 
двигуна можуть знизитися до 20 %–30 % від номінальних значень. Крім 
того, загальний технічний стан ДВЗ оцінюють за такими факторам: ефек-
тивної потужності; тиску масла в системі змащення; питомої витрати па-
лива; вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах; загальному рівню 
і спектру шумів і вібрацій. Якщо перераховані параметри знаходяться в 
робочих межах, то двигун придатний для подальшої експлуатації. В іншо-
му випадку слід виконати більш детальну по-елементну перевірку систем і 
механізмів ДВЗ [1, c. 416]. Для вирішення завдань первинної експрес-
діагностики з метою визначити відхилення від нормального функціону-
вання механізмів ДВЗ можливо використовувати вібраційний метод діаг-
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ностики. Вібраційні методи діагностики механізмів ДВЗ мають такі недо-
ліки, як складність визначення і ідентифікації діагностичних ознак в ком-
плексних технічних системах. Однак для цілей експрес-діагностики, коли 
потрібно перевірити відхилення від норми, немає необхідності в ідентифі-
кація і локалізації дефекту. Встановлюється тільки факт відхилення від 
норми, як і в разі контролю за альтернативною ознакою. Діагностика по 
вібраційним параметрам є одним з ефективних методів неруйнівного конт-
ролю технічного стану механізмів. Застосування вейвлет-аналізу дозво-
лить в перспективі розвитку експрес-діагностики з застосуванням вібра-
ційних сигналів ДВЗ підвищити достовірність результатів в порівнянні з 
поширеними методами аналізу, такими як аналіз спектра сигналу. 

Основними недоліками експрес-діагностики по вібраційним парамет-
рам ДВЗ є необхідність накопичення бази даних еталонних частотних пор-
третів ДВЗ із застосуванням мережі датчиків. Така інформація повинна 
записуватися синхронно для всіх використовуваних вимірювальних кана-
лів, що вимагає використання системи, яка забезпечує паралельний збір 
даних [2, c. 180]. 

Наведені методи не дозволяють проводити безперервний моніторинг 
технічного стану ДВЗ, адже вони вимагають зупинки двигуна і не виклю-
чають прогресування несправності, а значить й можливих відмов. Тому 
при проведенні діагностування двигунів внутрішнього згоряння важливе 
місце займають саме нерозбірні методи. 

У практиці експлуатації автомобілів, виходячи з економічних і техні-
чних міркувань при дотриманні умов, що забезпечують безпеку руху, ефе-
ктивне використання ресурсу агрегатів забезпечується прогнозуванням 
залишкового ресурсу основних елементів. При цьому міжконтрольний 
період для основного елемента встановлюється меншим (по пробігу) за-
лишкового ресурсу. За цим елементом визначаються допустимі і граничні 
значення параметрів. Існуючі методи нерозбірного діагностування функці-
онального стану ДВЗ можна поділити на дві групи [3, c. 27]: 

1) Функціональні – передбачають контроль обладнання без виведення 
його з експлуатації. В якості контрольних режимів призначають експлуа-
таційні режими роботи обладнання. Для них передбачають індивідуальну 
оцінку стану конкретного ДВЗ від початку функціонування і до кінця екс-
плуатації. Використання даних методів включає вимірювання діагностич-
них параметрів через певні проміжки часу. Як правило, це фіксовані ефек-
тивна потужність і частота обертання колінчастого валу. Для методів фун-
кціонального діагностування стану ДВЗ можливі два варіанти виконання: 
збір інформації на транспортному засобі з подальшою комп’ютерною об-
робкою та аналізом; збір та обробка інформації безпосередньо на транспо-
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ртному засобі (бортова система). Така система здатна визначати невідкла-
дні несправності та своєчасно інформувати водія. 

Діагностичні параметри можна поділити на прямі, які безпосередньо 
характеризують стан об’єкта та непрямі, що пов’язані функціональними 
залежностями з прямими. 

2) Тестові – передбачає виведення об’єкту діагностування з експлуа-
тації та контроль параметрів при подачі на нього спеціального зовнішньо-
го впливу (спостерігання за реакцією). У процесі експлуатації ДВЗ на пев-
них режимах роботи вимірюють заздалегідь визначений набір найбільш 
інформативних параметрів. У сучасних умовах розвиток ЕОМ дозволяє 
створювати бортові системи моніторингу, а також портативні системи 
експрес-діагностування, основою для яких може слугувати метод діагнос-
тування за нерівномірністю обертання колінчастого валу. 

Висновки. Аналіз наукових робіт показав, що станом на теперішній 
час було зроблено достатню кількість спроб використовувати нерівномір-
ність кутової швидкості колінчастого валу для оцінки технічного стану 
ДВЗ, але єдиного підходу в технічних та теоретичних рішеннях не спосте-
рігається. 

Аналіз методів та способів діагностування ДВЗ дозволив нам систе-
матизувати існуючі методи та зробити такий висновок про те, що метод 
діагностування за нерівномірністю частоти обертання колінчастого валу 
ДВЗ являє собою перспективний напрям в розвитку методів нерозбірного 
діагностування ДВЗ, використання якого дозволить виконувати оцінку 
технічного стану двигуна, виявляти і локалізувати несправності, прогнозу-
вати залишковий ресурс та виконувати моніторинг його технічного стану. 
Огляд наукових робіт з діагностування показав необхідність створення 
більш досконалих математичних моделей, вдосконалення розроблених 
методик та використання систем штучного інтелекту для підвищення дос-
товірності діагнозів. 
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Вступ. Газотурбінні установки широко набули широкого застосуван-

ня в сферах енергетики, авіації, суднобудування. Оскільки ККД ГТУ пря-
мим чином залежить від значень робочих температур, потрібно ці самі 
температури підвищувати. Плівкове охолодження є одним із основних 
способів охолодження лопаток, яке інтегрується в її конструкцію. 

В даному дослідженні була обрана конфігурація поперечної траншеї з 
дискретними отворами. Порівняні дві варіації поверхонь каналу: плоского 
та випуклого. Розрахунки виконані в пакеті ANSYS CFX. 

Мета роботи. Метою роботи є дослідження ефективності та фізичної 
структури плівкового охолодження при подачі охолоджувача в поперечну 
траншею з дискретними отворами за прямої та випуклої охолоджуваних 
поверхонь. 

Загальна частина. Геометрична модель представляє собою канал 
прямокутного перерізу, до якого охолоджувач подається із зовнішнього 
об'єму через отвори вдуву. Геометричнi розмiри розрахункової моделi об-
ранi близькими до розмiрiв характерних для реальних систем плiвкового 
охолодження лопаток газових турбiн. Дiаметр отвору d складає 0,8 мм, 
поперечний крок заглиблень t = 2,4 мм (t/d = 3,0), висота траншеї 
h = 0,6 мм (h/d = 0,75), кут нахилу отворiв до поверхнi α = 30°, радіус кри-
визни поверхні R = 50 мм. 

Дослiджені геометричні 3D–моделі плiвкового охолодження плоскої 
та випуклої поверхонь представляють собою канал прямокутного перерiзу, 
до якого охолоджувач подається iз зовнiшнього об’єму (пленуму) через 
отвори вдуву. 

Граничнi умови на входi i виходi розрахункової областi вiдповiдали 
значенням параметра вдуву близьким до m = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0. Швидкiсть 
основного потоку становить 37 м/с, температура – 20 °С. Температура вто-
ринного потоку – 80 °С. Інтенсивність турбулентності – 1 %. Схема тепло-
вого потоку обернена, що дозволяється за низької ступені неізотермічності 
[1]. 
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Дослiдження виконані з використанням рівнянь RANS і для замкнення 
системи рівнянь використовується SST-модель турбулентностi, яка неод-
норазово зарекомендувала себе в великій кількості модельних обчислень 
[2]. 

 
а      б 

Рис. 1 – Ізолінії локальної ефективності плівкового охолодження: 
а – плоска поверхня; б – випукла поверхня 

 
На рис. 1 наведено локальну ефективність охолодження вiд параме-

тру вдуву. Осереднені за площею ефективності плівкового охолодження 
мають близькі значення (значення однакові для параметрів вдуву 
m = 0,5; 1,0, і відрізняються в межах 3 % для параметрів вдуву m = 1,5; 2,0, 
де ефективність охолодження зменшується у випадку випуклої поверхні). 

В результаті аналiзу фiзичної структури потоку були отримані на-
ступні результати. Внаслідок кривизни поверхні виникає позитивний гра-
дієнт тиску, який забезпечує рівномірний розподіл охолоджувача по пове-
рхні та сприяє стабілізації потоку вздовж ліній току. Через прискорення 
потоку на випуклій поверхні його швидкість та інтенсивність теплообмін 
між основним та охолоджуючим потоками, що в результаті зменшує ефек-
тивність охолодження. 

Висновки. У випадку випуклої поверхні основним фактором впливу 
на ефективність плівкового охолодження є наявність позитивного градієн-
ту тиску, який загалом негативно впливає на ефективність, проте сприяє 
рівномірному розподілу температурних полів на охолоджуваній поверхні. 
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Вступ. Основною метою при виробництві теплової та електричної 
енергії є мінімізація використання паливних ресурсів. У зв’язку з тим, що 
більшість ТЕЦ розташовані на території міст, на них у якості палива слу-
жить природний газ. Сучасним енергоефективним рішенням для таких 
об’єктів є реалізація бінарних енергетичних циклів, так званих парогазо-
вих установок (ПГУ). 

В умовах зростання вартості природного газу в Україні вельми актуа-
льним є удосконалення і впровадження нових енергоефективних техноло-
гій шляхом спільного використання газотурбінних установок і парових 
турбін на ТЕЦ [1, 2]. 

Мета роботи. Аналіз сучасних підходів до формування теплових 
схем. Розробка наукових підходів до вдосконалення процесів перетво-
рення та використання енергії, на енергоблоках ТЕЦ при спільному вико-
ристанні газотурбінних установок і парових турбін, що дасть змогу підви-
щити енергоефективність енергоблоків та зменшити шкідливі викиди до 
навколишнього середовища. 

Загальна частина. Аналіз світового стану розробки та виробництва 
газотурбінних установок (ГТУ) показує, що провідні фірми розробляються 
установки наступного покоління з використанням нових технологій. Огляд 
показав, що одинична потужність парогазових установок на базі ГТУ до-
сягла 450–480 МВт, ККД сягає 55 %–60 %. Зростання світового парогазо-
турбінного парку супроводжується в даний час безперервним вдоскона-
ленням якісних показників газотурбінних технологій відповідно до сучас-
них вимог. Парогазові установки на базі ГТУ широко застосовуються за 
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кордоном при будівництві нових електростанцій. Триває їх технічне вдос-
коналення: ростуть температура газу перед турбіною, одинична потуж-
ність установки і її ККД, все ширше застосовуються малотоксичні камери 
згоряння, поліпшуються експлуатаційні якості і системи обслуговування 
ГТУ і ПГУ, їх допоміжні системи та обладнання. 

У роботі пропонується адаптація існуючих ГТУ до паротурбінних 
блоків ТЕЦ, що експлуатуються на території України. 

В процесі наукових досліджень планується виконати комплекс розра-
хункових досліджень можливих варіантів компонування ПГУ з урахуван-
ням особливостей структури існуючих енергоблоків ТЕЦ. 

Для проведення розрахункових досліджень енергоблоків ПГУ в ІП-
Маш НАН України розроблено та адаптовано до умов компоновки і екс-
плуатації енергетичного обладнання програмний комплекс SCAT, який 
дозволяє здійснювати розрахункові дослідження теплових схем турбоус-
тановок з метою дослідження теплових процесів, що протікають у різних 
турбінних циклах [3]. 

Результати розрахункових досліджень дозволяють розробити узага-
льнений підхід до вирішення задачі енергозбереження шляхом раціональ-
ного використання природного газу на існуючих когенераційних установ-
ках України при комплексному використанні газових та парових турбін. 

Висновки. Виконано аналіз світового досвіду використання газотур-
бінних установок на існуючих ТЕЦ. Адаптовано програмний комплекс до 
проведення розрахункових досліджень парогазових установок та виконано 
розрахунки різних варіантів компонування теплових схем існуючих паро-
турбінних циклів ТЕЦ. 

Робота виконана за рахунок коштів бюджетної програми «Підтримка 
розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень» (КПКВК 6541230). 
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Вступ. Для успішної інтеграції енергетичної системи України з 

об’єднанням енергосистем європейських країн, крім проведення заходів з 
підвищення надійності роботи генеруючого обладнання, треба виконати 
вимоги до екологічних параметрів енергоблоків. По екологічним показни-
кам вугільні котли ТЕС оснащені тільки системою уловлювання часток – 
електрофільтрами та мокрими скруберами. Важливому питанню зниження 
викидів оксидів азоту присвячено недостатньо уваги. Зараз показник рівня 
цих викидів від вугільних блоків складає 400–1600 мг/(н·м3), який потріб-
но зменшити до 350–600 мг/(н·м3) до 2020 року, та до 200 мг/(н·м3) після 
2020 року. Згідно дослідженням фірми ОРГРЭС (табл. 1) високі димові 
труби складають невелику частку в загальному списку устаткування, але їх 
відсоток і сумарна потужність зростає [1]. 

Модернізація котлів і систем очи-
стки, перехід на інше паливо, робота на 
неповних нагрузках часто провокують  
зниження температури вихідних газів, 
що призводить до появи конденсату на 
внутрішніх поверхнях димової труби. 

Однією з причин цього явища є 
недоліки бетонування з переставною 
опалубкою і утворенням робочих швів. 

Другою причиною може бути по-
падання холодного повітря з навколишнього середовища через нещільнос-
ті. 

Третьою причиною  може бути вплив вітру, особливо при довгій екс-
плуатації труби. 

Коефіцієнт тепловіддачі, так як і коефіцієнт тиску, залежить від пара-
метрів потоку повітря, що набігає, і стану поверхні димової труби [2, 3]. 
Коефіцієнт тепловіддачі може бути розраховано по рівнянню з табл. 2. 
 

Таблиця 1 – Розподіл димових труб 
по висоті на стан 2014 року 

№ 
п/п 

Строк експлуатації Висота 
років % метрів % 

1 більше 60 16 до 80 5 
2 55–60 14 80–100 18 
3 50–55 19 100–120 28 
4 45–50 16 120–150 17 
5 40–45 20 150–180 18 
6 35–40 12 180–250 10 
7 30–35 3 більше 250 4 
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Таблиця 2 – Залежності коефіцієнта тепловіддачі в області великих чисел Рейнольдса 
Тип поверхні Діапазон Рівняння 

Гладка 1,5∙106 < Re < 4∙106⋅ Nu = 0,000902Re1,01 
Шерхність ks/d = 75·10–5 1,5∙106 < Re < 4∙106 Nu = 0,00257Re0,98 
Шерхність ks/d = 300·10–5 3,0∙105 < Re < 4·106 Nu = 0,00257Re0,98 
Шерхність ks/d = 900∙10–5 3,0·106 < Re < 4∙106 Nu = 0,0455Re0,81 
 

Мета роботи. Метою роботи є узагальнення характеру обтікання і 
тепловіддачі круглого циліндра в потоці повітря в діапазоні великих чисел 
Рейнольдса, максимально близьких до реальних умов обтікання димових 
труб. 

Загальна частина. Крім параметрів обтікання необхідно враховувати 
особливості рельєфу. (ЛадижинськаТЕС розташована на березі ріки). 

Інфраструктура самої станції, особливо в нижній частині димової 
труби, додає свої особливості. 

Головний корпус ТЕС суттєво змінює параметри потоку, сильно його 
турбулізуючи рис. 1. 

Перед корпусом потік повітря гальмується, а над корпусом і за ним 
дещо прискорюється, в тому числі і над устям труби. На висоті, що дорів-
нює подвоєній висоті корпусу 2Hk його швидкість становить130 % від по-
чаткової незалежно від рівня початкової турбулентності. За корпусом на 
відстані ≈2,1Hk знаходиться рециркуляційна зона. 

При обтіканні двовимірної 
перешкоди перед ним утворю-
ється вихрова зона, якщо переш-
кода має конечну довжину, то 
вихор в горизонтальній площині 
приймає тороїдальну підковопо-
дібну форму, а течія стає трьох-
вимірною. 

Параметри обтікання таких 
перешкод як головний корпус 
ТЕС навіть при незначних швид-
костях вітру 1 м/с і висоті корпу-
су ≈30 м будуть відповідати роз-
виненій турбулентній течії з чис-
лом Рейнольдса порядку 
ReH ≈ 2∙106. 

По висоті труби профіль 
швидкості вирівнюється і на висоті ≈2Hk стає рівномірним. 

В типовій компоновці будинку ТЕС найвища частина будівлі це коте-
льне відділення, висота якого звичайно складає від 40 до 80 м в залежності 

 
Рис. 1 – Схеми деформації поля швидкостей 
коло головного корпусу ТЕС і димової труби 

в залежності від напрямку вітру: 
1 – лінії течії при обтіканні корпусу ТЕС 

і димової труби вітром; 2 – вихор; 3 – вихід 
димових газів з димової труби; 4 – деформація 

ліній течії вітру поблизу навершя димової труби 
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від потужності котлів. Висота димової труби також залежить від потужно-
сті котлів і вище від котельного відділення приблизно в три рази. 

Близьке розташування димової труби і котельного відділення викли-
кає появу тривимірного обтікання труби з деякою закруткою. 

Відмінності такого обтікання від фронтального (перпендикулярного) 
натікання полягають в наступному [4]: 

1) зона розрідження починається з кута ϕ = 10°, а при перпендикуляр-
ному ϕ = 30°: 

2) мінімальні значення коефіцієнту тиску при натіканні під кутом 
відмінним від прямого більші, ніж при перпендикулярному приблизно в 
1,5 рази; 

3) мінімальні значення коефіцієнту тиску досягаються раніше, ніж 
при перпендикулярному – при ϕ = 50°. 

Спільним для цих двох випадків є збільшення тангенційних напруг зі 
зменшенням тиску при збільшенні турбулентності і зміщенням точки від-
риву практично горизонтальним, а обтікання ствола труби стає подібним 
до обтікання кругового циліндру. 

Якщо вітер дме вздовж головного корпусу ТЕС, умови обтікання ди-
мової труби ускладнюються в нижній третині її ствола. Ці зміни суттєві 
при відносній близькості труби до стіни (екрану) b/D = 0,1. При відношен-
ні b/D > 0,3 вплив стіни можна не враховувати. В верхній частині димової 
труби в усіх випадках буде спостерігатись звичайне двовимірне обтікання 
кругового циліндра, крім деякої дільниці поблизу навершя, де відбувається 
деформація потоку при взаємодії поперечних потоків вітру і димових газів. 
Максимальне розрідження фіксується у всіх перетинах труби при ϕ = 80°. 

Висновки. 1. Фільтрація димових газів через оболонку димової труби 
викликається дією вітру. 

2. Для типових конічних димових труб зі змінним нахилом твірної 
вплив вітру є фактором значного збільшення перепаду тиску 

3 Аеродинамічний розрахунок дозволяє визначити границі зони нега-
тивного впливу вітру. 
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Вступ. Безпека сучасних ТЕС суттєво залежить від надійної роботи 

всього комплексу основного та допоміжного обладнання. Періодична його 
заміна та модернізація відноситься тільки до основного обладнання ТЕС та 
не стосується димових труб. Це призводить до того, що в даний час димові 
труби працюють з параметрами, на які вони не були спроектовані. 

Аеродинаміка димових труб визначає теплові процеси й умови випа-
діння вологи всередині труби. На умови обтікання впливають місцеві умо-
ви й інфраструктура об’єктів, що знаходяться на території ТЕС. Та нажаль 
при розрахунках цей факт не враховується. У тепловому розрахунку, як 
правило, визначається середній коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої повер-
хні труби. Це дає недостовірні умови випадіння конденсату та призводить 
до помилок при виборі внутрішнього  антикорозійного захисту труби. Ін-
шим суттєвим нюансом є нерівномірність розподілу коефіцієнта тиску по 
периметру при обтіканні стовбура димової труби потоком повітря, яке не 
враховується. 

Загальна частина. В роботі розглянута локальна аеродинаміка та те-
плообмін при обтіканні одиночної конічної димової труби з вирахуванням 
профіля набігаючого потоку (інфраструктури поверхні). 

Для розрахунку у програмі ANSYS2020-R1 була створена комп’ютерна 
модель вертикальної конічної труби висотою 40 м, діаметром в основі 
1,7 м, в усті – 0,85 м. Модель розроблена в однорідній області, а за середо-
вище було взято повітря. В якості моделі турбулентності обрана традицій-
на для задач даного класу RNG k–ε, пристінна функція Еnhanced Wall 
Function, алгоритм розв’язку для з’єднання швидкісного тиску в стійких 
потоках Simplex. Були виконані аналіз чутливості сітки та верифікація мо-
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делі. 
Визначено, що при відстані першого вузла від стінки циліндра та об-

ласті, яка нас цікавить (Growth rate GR), більше 8 мм починає з’являтися 
нестабільність і відхилення більше 20 % отриманих даних від значень се-
реднього коефіцієнту тепловіддачі за відомою формулою α0 = 7,3wx

0,66. 
Обчислення дозволи визначити оптимальні параметри сіточної моделі, що 
відповідають варіанту GR = 1,1 та h = 8 мм. 

При розрахунках розглянуті три типи навколишньої місцевості: відк-
риті узбережжя морів, озер і водосховищ, сільські місцевості, в тому числі 
з будівлями висотою менше 10 м (рис. 1 лінія А); міські території, лісові 
масиви та інші місцевості, рівномірно покриті перешкодами висотою бі-
льше 10 м (рис. 1 лінія В); міські райони з щільною забудовою будинками 
заввишки більше 25 м (рис. 1 лінія С). Отже, профілі швидкості для різних 
типів місцевості мають нелінійний характер і залежать від типу місцевості. 
Виявлено періодична зміна статичного тиску в області за трубою внаслі-
док конічного профілю труби й особливостей інфраструктури. Як показали 
розрахунки (рис. 2) профіль швидкості вітру перед трубою має вагомий 
вплив на коефіцієнт тепловіддачі: дані для поверхонь типу А вищі, а для 
поверхонь типу С нижчі, ніж при рівномірному профілі набігаючого пото-
ку. Це підтверджує необхідність обов’язкового врахування інфраструктури 
поверхні навколо труби при аеродинамічному та тепловому розрахунках 
димових труб. 

 

  
Рис. 1 – Профіль швидкості  

вітру для різних типів місцевості 
та середній швидкості вітру 10 м/с 

Рис. 2 – Залежність усередненого 
по висоті труби коефіцієнту тепловіддачі 

від середньої швидкості вітру 
 

Висновки. Розрахунки показали значний вплив інфраструктури на-
вколишнього простору на зовнішню аеродинаміку та теплообмін конічної 
димової труби. Таким чином, при розрахунках реальних димових труб не-
обхідно обов'язково враховувати інфраструктуру ТЕС. 
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Вступ. В умовах дефіциту і постійного збільшення цін на енергоносії, 

завдання підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів 
набуває пріоритетного значення. Одним із заходів по економії теплової 
енергії на підтримку заданого мікроклімату громадських будівель є пере-
ривчасте опалення. При ньому в неробочий час, коли для температури 
приміщення не висувається жорстких вимог, від системи опалення пода-
ється менше теплоти, ніж необхідно для підтримки заданих температурних 
умов в робочий час. Однак для відновлення температури до початку робо-
чого дня, в приміщення необхідно подавати теплоту з більшою інтенсивні-
стю, ніж при постійно діючій системі опалення. Більшість досліджень, 
наприклад, [1] виходять з того, що до початку робочого часу приміщення 
повинно бути підігріте до температури, що відповідає санітарно-
гігієнічним умовам. Основним критерієм у цьому випадку є досягнення до 
початку робочого дня необхідної температури повітря на внутрішніх пове-
рхнях огороджувальних конструкцій. Однак, необхідна температура на 
внутрішній поверхні огороджувальних конструкцій не гарантує відсутнос-
ті потреби в додатковій тепловій енергії на прогрів їх внутрішніх шарів 
протягом робочого дня. 

Двопозиційне регулювання полягає в заданні інтервалу регулювання 
температури, наприклад 1° С, між нормативною (20° С) і мінімальною те-
мпературою. Тоді при нагріванні повітря до 20° С відбувається вимкнення 
опалювального приладу, а при досягненні температури 19° С під час охо-
лодження – його включення. 

Мета роботи. Дослідження температурних режимів приміщення при 
двопозиційному режимі управління тепловою потужністю опалювального 
приладу та визначення оптимальних параметрів цих режимів. 
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Загальна частина. Дослідження проводились методом вирішення 
нестаціонарної спряженої задачі для моделі типового приміщення висотою 
2,6 м, що включало велику кімнату 4×4 м2 з заскленою лоджією 1×4 м2. 
Стіна, що розділяла кімнату з лоджією, також містила вікно, під яким було 
встановлено опалювальний прилад (пасивний конвектор). Для стін примі-
щення товщиною 300 мм у якості матеріалу був вибраний газобетон. На 
зовнішній стіні приміщення було задано наступні граничні умови: темпе-
ратура стін – 0° С, коефіцієнт тепловіддачі – 23 Вт/(м2·К), що відповідає 
вітряній погоді. Змінювались лише режими управління потужністю конве-
ктора: температура, до якої охолоджується повітря (17° С, 18° С), і теплова 
потужність конвектора (500, 1000, 1500 Вт). Двопозиційне регулювання 
потужністю конвектора – на протязі 3 (для 500 Вт) і 4 (для 1000 і 1500 Вт) 
циклів. Загальна кількість циклів при охолодженні до заданої температури 
– 6, за які тепловий стан приміщення повинен увійти в стаціонарний ре-
жим. 

Обробка результатів моделювання теплового стану типового примі-
щення при двопозиційному режимі управління тепловою потужністю опа-
лювального приладу і охолодженні до заданої температури показала, що зі 
зростом потужності конвектора зменшується час, необхідний для виведен-
ня приміщення в режим нормативної температури, і час виходу у стаціо-
нарний режим. Разом з тим, потужності 1000 і 1500 Вт дозволяють охоло-
джувати приміщення навіть до більш низьких температур на протязі доби, 
аніж досліджені (17 і 18° С), тоді як для потужності 500 Вт зниження тем-
ператури нижче 18° С загрожує тим, що приміщення не догріється до пот-
рібного теплового стану за заданий час. Також простежується тенденція 
збільшення часу охолодження від циклу до циклу по мірі приближення 
стаціонарного теплового стану, що свідчить про збільшення теплової енер-
гії в стінах. 

Висновки. Мінімальна витрата енергії на опалення приміщення від-
бувається при стаціонарному тепловому стані, який характеризується рів-
ністю теплових потоків, що генеруються конвектором і розсіюються ого-
рожами приміщення в навколишнє середовище. Найшвидше цього стану 
можна достигнути при тепловій потужності конвектора 1500 Вт. Тим не 
менше, режим потужності конвектора 500 Вт дозволяє зекономити теплову 
енергію, але при цьому середня температура приміщення буде нижчою з-
за більшого часу прогріву стін. 
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Вступ. На сьогоднішній день тема автоматизації будівель є досить ак-

туальною, що пов’язано з ускладненням технологічного обладнання, вар-
тістю енергоносіїв, екологічними проблемами та вищими вимогами до 
власного комфорту. Застосування модельно-прогнозного керування (Model 
Predictive Control, МРС) дозволяє якісно впливати на всі зазначені про-
блеми шляхом прогнозування поведінки об’єкта та вибором найкращої 
стратегії керування, що відповідає визначеним критеріям роботи. 

Мета роботи. Покращення експлуатаційних характеристик будівлі за 
рахунок впровадження системи автоматизації з використанням підходу 
модельно-прогнозного керування. 

Загальна частина. 
MPC – це стратегія оптимального керування в умовах обмежень, яка 

обчислює оптимальні керуючі впливи шляхом мінімізації заданої цільової 
функції в межах певного проміжку часу, що називається горизонтом часу. 
Процес оптимізації відбувається ітераційно на основі прогнозів поведінки 
об’єкта для скінченного горизонту часу шляхом багатократного моделю-
вання процесу, його збурень і вихідних керуючих дій [1]. 

У випадку будівлі підхід MPC дозволяє поєднувати прогнози майбут-
ніх збурень системи (наприклад зміна погоди, рівень сонячної радіації, 
присутність людей) і задані вимоги до управління (наприклад, межі ком-
форту користувачів) для того, щоб передбачити потребу будівлі в енергії 
та оптимізувати теплову поведінку відповідно до обраних цілей керування 
[2]. 

Однією з основних задач інженерних систем будівлі є забезпечення 
теплового комфорту людини, який можна охарактеризувати нелінійним 
індексом «прогнозована середня оцінка якості повітряного середовища» 
(PMV), що дозволяє оцінити теплові відчуття для організму. 

У загальному вигляді цільова функція модельно-прогнозного керу-
вання для системи автоматизації будівлі представлена в (1) і складається з 
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двох частин, що відповідають за комфорт користувачів та витрату енергії 
[3]. 
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де J – горизонт прогнозу, c; P(j) – визначає PMV індекс комфорту, що ле-
жить в межах Pmin і Pmax; T(j) та E(j) – теплова та енергетична моделі 
об’єкту; k – часова змінна, c; η – теплова ефективність системи ОВіК; Qf – 
загальний приріст тепла від системи ОВіК в середовище, Вт; u(j) – керую-
чий сигнал, що подається в систему ОВіК; λ(j) – коефіцієнт, який зміню-
ється в часі і може репрезентувати вартість спожитої електроенергії, вики-
ди СО2 тощо; w1, w2 – вагові коефіцієнти для показників комфорту та енер-
говикористання. 

Така функція має широкий спектр налаштувань на цілі керування в 
залежності від потреб кінцевого користувача [1–2]. Налаштування вагових 
коефіцієнтів дозволяє обирати пріоритетність підтримання показників ко-
мфорту та енерговикористання, так як ці показники мають протилежну дію 
на систему. У загальному окрім показників температури, для оцінки ком-
форту можуть використовуватися показники вологості, концентрації СО2 
тощо, шляхом модифікації цільової функції. Залежно від налаштувань час-
тини, що відповідає за витрату енергії, MPC може використовуватися для 
мінімізації витрат, сумарної спожитої енергії, викидів парникових газів або 
максимізації використання відновлювальних джерел енергії в залежності 
від виду обраного коефіцієнта λ(j) як економічного показника системи. 

Висновки. МРС стратегія дозволяє враховувати велику кількість по-
казників та обмежень для оптимізації роботи обладнання та підвищення 
енергоефективності системи в цілому, де налаштування цільової функції 
дозволяють досягти різного виду цілей в керуванні, що матимуть відмінні 
сумарні показники використання енергії, але є еквівалентними між собою 
за енергоефективністю, вирішуючи різні задачі оптимізації роботи систем. 
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Вступ. Одним з напрямків вдосконалення топкового процесу в котлах 

є ступеневе спалювання палива. Сутність цього методу придушення утво-
рення оксидів азоту полягає в тому, що в первинну зону горіння подається 
повітря менше, ніж необхідно теоретично (α = 0,70–0,95), решта повітря, 
необхідного для повного спалювання палива, подається далі по довжині 
факелу, в результаті чого знижуються максимальна температура в зоні 
горіння, вміст кисню в ядрі факела, зменшуються швидкості реакції утво-
рення оксиду азоту. 

Важливою особливістю ступеневого спалювання є наявність віднов-
ної зони, де через нестачу повітря з’являються продукти неповного зго-
ряння – СО та Н2, а оксид азоту не утворюється. Цей основний принцип – 
формування в факелі відновної зони – в даний час широко застосовується 
також при розробці малотоксичних пальників. 

Однією з ефективних технологій сторчового (факельного) спалюван-
ня є тангенційна схема спалювання. Світовий досвід, накопичений в Китаї, 
Росії, Європі, США, показує високу ефективність тангенційних паливень, 
зокрема зі схемами з вихровим допалюванням. 

Вихрове допалювання є перспективним методом вдосконалення спа-
лювання твердих палив. 

Метою роботи є визначення закономірностей двухстадийного 
спалювання, в тому числі співвідношення витрат донного і тангенційного 
вдування, втрати дрібних фракцій, їх температур, що дозволяє знизити 
емісію оксиду вуглецю і оксидів азоту. 

Основні недоліки котлів з нерухомим шаром (НШ) – підвищені кое-
фіцієнти надлишку повітря (1,4 < α < 1,7), механічне недопалювання 
(2 % < q4 < 4 %), емісія NOx. Потужність шарових топок не перевищує 
20–30 МВт. 

Відомі топки з поєднанням шарового і вихрового спалювання 
«Wellons» (США), «Bertch» (Австрія), «Kablitz» (Німеччина), ОАО «БиКЗ» 
(РФ). Потужність сучасних вихрових топкових пристроїв 3–150 МВт. Пе-
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реваги вихрових топок – добре перемішування палива з повітрям, що до-
зволяє зменшити коефіцієнт надлишку повітря до 1,1–1,2 і знизити емісію 
оксиду вуглецю і оксидів азоту. 

Метою дослідження є визначення закономірностей двостадійного 
спалювання, зокрема співвідношення донного і тангенційного вдування 
повітря і їх температур; порівняння винесення дрібних часточок з циклон-
но-шарових топок з топками ЦШ; вплив висоти шару пелет, діаметру 
отвору в роздільній діафрагмі; вплив теплоізоляції; особливостей нагрі-
вання зернистого шару при його переході з нерухомого стану в киплячий. 
Самостійне значення має можливість достовірно передбачати розподіл 
температур і концентрацій CO, CO2, H2, O2, CH4. 

Важливість такого дослідження підсилюється загальним недоліком 
вихрових топок, яка полягає в низькій глибині регулювання потужності 
через гідродинамічну нестійкість двофазового закрученого потоку і необ-
хідності використання дрібнофракційних палив. Результати моделювання 
порівнюються з експериментами, проведеними на установці білоруських 
дослідників з ІТМО ім. А. В. Ликова БИ-1М з циклонно-шаровою топкою 
[1], схема якої показана на рис. 1. 

Паливо в вигляді шару пелет, висотою 
hb, розміщено на нерухомій решітці (ґратці). 
Під решітку підводиться первинне повітря з 
витратою Q1. Вторинне повітря з витратою 
Q2 надходить вище верхнього краю твердого 
палива через систему 11 сопел. Між ниж-
ньою частиною топки і камерою допалюван-
ня встановлено діафрагму з зовнішнім діаме-
тром D і внутрішнім отвором dout. 

Продукти згоряння виходять з камери 
через патрубок в верхньому торці камери. 

Основні характеристики палива: розмі-
ри (деревних пелет) – 6×(10–20) мм; харак-
теристики на робочу масу: вологість – 10 %; 
зольність 0,5 %–1 %; нижча теплота згорян-
ня, 16,7 МДж/кг. 

Елементарний склад деревних пелет (на 
робочу масу): 

Ср = 45,2 %, Hр = 5,5 %, Sр = 0 %, Ор = 37,5 %, 
Nр = 0,5 %, Aр = 1,1 %, Wр = 10,2 %. 

Верифікація пакету прикладних програм для розрахунку топкових 
процесів при спалюванні твердих біопалив виконувалась для циклонно-

 
Рис. 1 – Схема експериме- 
нтальної установки БИ-1М 
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шарових топок з КС експериментальної установки БИ-1М (D = 0,21 м, 
Nch = 25 кВт) (рис. 1) [1]. 

На виході з моделі експе-
риментальної установки були 
розраховані середня темпера-
тура, концентрація оксиду 
вуглецю та оксиду азоту. Їхні 
значення в порівнянні з ре-
зультатами експериментів на-
ведені в табл. 3. 

Висновки. З аналізу 
табл. 3 можна зробити висно-
вок, що комп’ютерне моделю-
вання дає можливість добре 
розраховувати  на виході з 
котла температуру та концен-
трацію оксиду вуглецю. Наяв-
ні моделі розрахунку оксиду 
азоту дають незадовільні ре-
зультати, тому оцінка впливу 

зміни робочих параметрів установки на емісію оксидів азоту необхідно 
оцінювати відносним способом.  
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Таблиця 2 

Компонента 
суміші 

Концентрація, 
об. % 

Масова 
концентрація, 

кг/кг 
CO 17,8 0,2011 
CO2 8,8 0,1562 
H2 14,6 0,0118 

H2O 7,7 0,0559 
CH4 1,2 0,0077 
N2 47,7 0,5701 
O2 2,1 0,0271 

   
Таблиця 3 

Параметр Розрахунок Експеримент [1] 
Середня темп-ра 
на виході, К 940 990–1030 

Концентр. оксиду 
вуглецю, мг/нм3 55 50–150 

Концентр. оксиду 
азоту, мг/нм3 3,5 180–280 
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Вступление. Вода, используемая на ТЭС, содержит различные рас-

творенные газы, образующиеся в результате процессов водоподготовки 
или термического воздействия. Растворенные в воде кислород и углекис-
лый газ проявляют агрессивное действие по отношению к бетону и железу, 
ускоряют коррозию стали. Поэтому их следует максимально удалять из 
котловой воды и воды отопительных систем. 

Кавитационный метод дегазации предусматривает создание в жидко-
сти с избыточным содержанием агрессивного газа большого числа парога-
зовых пузырьков, содержащих нейтральный газ (например, азот), в кото-
рые происходит сток данного агрессивного газа (СО2, H2S, О2 и др.) и по-
следующее удаления этих пузырьков из объема жидкости [1]. 

В работе [2] метод кавитационной дегазация использовался для 
нейтрализации конденсата продуктов сгорания природного газа с целью 
его повторного использования, в частности, для питания водогрейных кот-
лов промышленных и коммунальных котельных. Конденсат представляет 
собой пересыщенный раствор диоксида углерода в воде, в котором кон-
центрация СО2 в 100–150 раз превышает равновесную по отношению к 
атмосферному воздуху. В качестве кавитационного дегазатора в этой ра-
боте использовался роторно-пульсационный аппарат (РПА), обеспечива-
ющий формирование, рост кавитационных пузырьков, насыщение их ди-
оксидом углерода и перенос в вакуумную камеру. 

Целью данного исследования является проведение сравнения эф-
фективности дегазации жидкости, проведенной по методике, описанной в 
работе [2], и по альтернативному методу, который заключается в том, что 
в технологической схеме [2] в качестве кавитационного дегазатора вместо 
РПА использовались сопла Вентури з заданными геометрическими пара-
метрами. 
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Общая часть. В докладе обсуждается модифицированный метод 
быстрого удаления агрессивного газа из жидкости. Поток пересыщенного 
водного раствора диоксида углерода с заданной концентрацией СО2 из 
загрузочной камеры с помощью ц/б насоса под давлением P0 > PАТМ вхо-
дит в сопло Вентури, состоящее из конфузора, узкой горловины и диффу-
зора, и далее переходит в вакуумную камеру. При течении раствора через 
сопло давление в горловине PГ резко снижается до значений 
PГ << PНАС.ВОДЫ, в результате чего образуется и интенсивно растет большая 
совокупность парогазовых пузырьков, в которых начальное содержание 
диоксида углерода практически равно нулю. Благодаря большой площади 
поверхности контакта фаз и высокому потенциалу переноса, растворенный 
в жидкости диоксид углерода путем молекулярной диффузии интенсивно 
мигрирует в эти вакуумные пузырьки. В диффузоре сопла, вследствие коа-
гуляции расширяющихся пузырьков, происходит инверсия фаз, в резуль-
тате чего газожидкостная среда пузырьковой структуры переходит в га-
зожидкостную среду капельной структуры. В вакуумной камере, где под-
держивается давление PВАК ≈ PНАС.ВОДЫ, осуществляется разделение фаз. 
Диоксид углерода вместе с водяным паром и другими газами с помощью 
вакуум-насоса удаляется из емкости, а частично дегазированная вода из 
емкости с помощью ц/б насоса возвращается в загрузочную камеру. 

Как и в работе [2], пересыщенный водный раствор диоксида углерода 
объемом 33 л обрабатывается в замкнутом контуре установки в режиме 
рециркуляции на протяжении 20 минут. Содержание СО2 в растворе оце-
нивалось по величине водородного показателя рН с помощью метода опи-
санного в [2]. Анализ результатов исследования, выполненный с использо-
ванием метода математического моделирования [3], показал, что скорость 
удаления диоксида углерода и сопутствующие энергетические затраты 
существенно зависят от геометрии сопла Вентури и от величины входного 
давления. 

Выводы. Результаты данного исследования могут быть полезны при 
выборе и обосновании рациональной конструкции кавитационного дегаза-
тора и оптимальных режимов его работы.  
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Вступ. В останні роки атомні станції малої потужності (АСМП) при-

вертають значну увагу в усьому світі. У багатьох державах-членах 
МАГАТЕ було досягнуто значного прогресу в розробці малих модульних 
реакторів в якості потенційного варіанту підвищення безпеки енергопо-
стачання як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються [1]. У констру-
кції АСМП використовуються інноваційні підходи для досягнення просто-
ти, модульності і швидкості збирання, безпеки, стійкості до поширення. 
При меншій потужності вони мають більш низькі початкові капітальні 
витрати і підходять для забезпечення теплом побутових та промислових 
споживачів, виробництва водню та опріснення морської води [2]. Посту-
пове розширення потужності, пов’язане з розгортанням АСМП, може за-
безпечити кращу відповідність (ніж великомасштабні реактори) обмеженій 
пропускній здатності мережі багатьох країн, що розвиваються. Через 
більш низьку вартість АСМП можуть також ефективно задовольняти енер-
гетичні потреби малих країн, що розвиваються з обмеженими фінансовими 
ресурсами. Україна зі своєю розвиненою машинобудівельною промислові-
стю може зайняти відповідне місце на ринку виробництва та впроваджен-
ня АСМП. 

Мета роботи. У даній роботі приділяється увага конструкції прямо-
точного парогенератора (ПГ) – одного з основних елементів реакторної 
установки. У статті розглядається методика гідравлічного розрахунку пря-
моточного парогенератора зі змієподібною поверхнею нагріву і перегрівом 
пари, за прототип якого прийнято ПГ транспортної ядерної енергетичної 
установки КЛТ-40С [3]. 

Загальна частина. В результаті проведеного аналізу були підібрані 
формули для розрахунку чотирьох різних видів руху: поперечного обті-
кання змійовиків теплоносієм і трьох типів руху робочого тіла всередині 
теплообмінних трубок (ТОТ) – змієвиків. В якості вихідних даних були 
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прийняті результати теплового розрахунку парогенератора потужністю 
45 МВт [3, 4]. Методика гідравлічного розрахунку базується на рекомен-
даціях [5, 6]. У роботі наведені результати гідравлічних розрахунків в за-
лежності від таких конструктивних параметрів парогенератора, як діаметр 
ТОТ, вертикальний і горизонтальний крок ТОТ, швидкість живильної води 
на вході в ТОТ і швидкість теплоносія в міжтрубному просторі. 

Висновки. В результаті аналізу різних джерел для розрахунку гідрав-
лічного опору при русі в трубах киплячого робочого тіла і поперечного 
обтікання змієвиків теплоносієм були обрані формули, що дають резуль-
тат, близький до розрахункових даних, отриманих за допомогою 
комп’ютерного коду ASPEN-TECH. 

Особливістю розрахунку прямоточного ПГ зі змієвиковою циліндри-
чною поверхнею нагріву є те, що кількість незалежних конструктивних 
параметрів дорівнює п’яти, перерахованим раніше. На відміну від інших 
конструкцій додатковим параметром є швидкість теплоносія, що визначає 
число шарів змійовиків. 

Як показали проведені розрахунки, зміна швидкості живильної води 
слабо впливає на опір теплоносія. У свою чергу зміна швидкості теплоно-
сія слабо впливає на опір робочого тіла. Збільшення кроку як між змієви-
ками (по вертикалі), так і між циліндричними шарами змієвиків несподіва-
но призводить до слабкого збільшення опору за рахунок погіршення теп-
лообміну і збільшення поверхні нагріву. Врахування цих факторів дозво-
ляє знизити кількість варіантних розрахунків при оптимізації. 
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Вступ. Стратегія експлуатації енергоблоків атомних електричних 

станцій припускає їх роботу в стаціонарних режимах електричного наван-
таження, які близькі до номінальної потужності та необхідність забезпе-
чення високих вимог до функціональних характеристик енергоблоків су-
часних і перспективних атомних електричних станцій, які відповідають 
критеріям підвищеної безпеки. 

Мета роботи. Аналіз стратегії розвитку ядерної енергетики в різних 
країнах світу, що закладається плануванням не тільки базових режимів 
роботи нових потужних енергоблоків атомних електричних станцій, але й 
можливістю роботи цих енергоблоків в режимах регулювання добового 
графіку енергоспоживання в енергетичних системах з одночасним забез-
печенням всіх сучасних критеріїв підвищеної безпеки. 

Загальна частина. Ядерна техніка більш ніж 30 років успішно роз-
вивалась завдяки державній політиці, яка була направлена на цей розви-
ток. Це можливо пояснити в рівній мірі, як історичною випадковістю, так і 
плануванням. Практично вже зараз відчуваємо необхідність мати джерело 
енергії, яке повинно бути практично невичерпним, дешевим, поновлюва-
ним та не забруднювати навколишнє середовище. Ядерна енергія не відпо-
відає повністю усім вимогам, але вона розвивається швидкими темпами. 
Імовірно, що саме вона буде тим «перехідним» джерелом енергії [1]. 

Основними стратегічними компонентами сучасної світової енергети-
чної політики є техногенна безпека, енергоефективність, енерго- і ресурсо-
збереження, які разом з іншими складовими являють собою обов’язкові 
умови екологічної гармонізації соціально-економічного розвитку людства. 
Багато держав і міждержавних об’єднань, які відчули на собі, з однієї сто-
рони, негативний вплив дефіциту паливно-енергетичних ресурсів на еко-
номіку під час періодичних світових паливно-енергетичних криз, а, з дру-
гої сторони, – суттєві кліматичні та екологічні зміни внаслідок технологіч-
ного розвитку традиційної енергетики, розробили принципово нові конце-
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пції і підходи до енергетичної та екологічної безпеки, енерго- і ресурсо-
збереження. В останній час були розроблені ефективно діючі національні і 
наднаціональні енергетичні погодження, стратегії, плани, програми і нові 
технології, які дають можливість забезпечити суттєву економію традицій-
них копальних паливно-енергетичних ресурсів, обмежити використання 
деяких з них, зокрема, вуглеводнів з можливою оптимістичною перспекти-
вою повної відмови від них, максимально використовувати відновлюваль-
ні види енергії, вирішувати проблеми глобальної зміни клімату на планеті 
в результаті потепління шляхом інтенсифікації процесу зменшення вики-
дів парникових газів з метою досягнення паритету між викидами та їх пог-
линанням екологічними системами [2]. 

Одним з принципів практичної реалізації світової енергетичної полі-
тики в атомній енергетиці, вплив якої на зміни клімату суттєво менше, ніж 
теплової, є мінімізація ймовірності виникнення ядерних інцидентів та ава-
рій на енергоблоках атомних електричних станцій з одночасним підви-
щенням їх теплової ефективності. Цей принцип може бути реалізований за 
рахунок цілого ряду факторів, в тому числі, удосконалення та оптимізації 
теплових схем і параметрів технологічних процесів енергоблоків атомних 
електричних станцій з реакторами різних типів, оптимального вибору су-
часних і перспективних теплоносіїв і конструкційних матеріалів активних 
зон ядерних реакторів і парогенераторів, оптимізації режимів роботи енер-
гоблоків атомних електричних станцій на основі сучасних методів матема-
тичного моделювання. 

Стратегія експлуатації енергоблоків атомних електричних станцій, 
яка обумовлена, експлуатацією морально і фізично застарілого енергетич-
ного устаткування, припускає їх роботу, як правило, в стаціонарних режи-
мах електричного навантаження, які близькі до номінальної потужності. В 
той же час відомо, що в стратегію розвитку ядерної енергетики в різних 
країнах світу, закладається планування не тільки базових режимів роботи 
нових потужних енергоблоків атомних електричних станцій але й можли-
вість роботи цих енергоблоків в режимах регулювання добового графіку 
енергоспоживання в енергетичних системах з одночасним забезпеченням 
всіх сучасних критеріїв підвищеної безпеки [3]. 

Необхідність забезпечення високих вимог до функціональних харак-
теристик енергоблоків сучасних і перспективних атомних електричних 
станцій які відповідають критеріям підвищеної безпеки, робить актуаль-
ними серед інших і такі напрями наукових досліджень: системний аналіз 
технологічних процесів, конструкцій і технічних характеристик сучасних і 
перспективних ядерних енергетичних реакторів і парогенераторів атомних 
електричних станцій різних типів, ефективних теплових схем виробництва 
пари на атомних електричних станцій, фізико-хімічних властивостей і ха-
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рактеристик існуючих і перспективних теплоносіїв різних видів для ядер-
них енергоустановок; дослідження характеристик і властивостей констру-
кційних матеріалів активних зон сучасних ядерних реакторів енергоблоків 
атомних електричних станцій, реакторів нового покоління, основного і 
допоміжного устаткування парогенераторних установок; розробка та удо-
сконалення методів, підходів і математичного апарату для адекватного 
моделювання процесів тепло-масообміну і гідродинамічних характеристик 
однофазних і двофазних потоків в каналах реакторів і парогенераторів 
атомних електричних станцій різних типів, розробка алгоритмічного і про-
грамного забезпечення для їх теплових, конструктивних і гідравлічних 
розрахунків; розробка та удосконалення методів, підходів, математичного 
апарату, алгоритмічного і програмного забезпечення для розрахунків вуз-
лів та елементів конструкцій реакторів і парогенераторів атомних електри-
чних станцій на міцність і надійність; розробка та удосконалення методів, 
підходів і математичного апарату для імітаційного моделювання та опти-
мізації параметрів технологічних процесів, діагностики і прогнозування 
функціонального стану устаткування енергоблоків атомних електричних 
станцій з метою оптимального розподілу навантажень між енергоблоками. 

Висновки. Таким чином, складна теплоенергетична система предста-
вляє собою безліч взаємозв’язаних і взаємодіючих між собою елементів і 
підсистем різного технологічного призначення, які складають нероздільне 
ціле, що забезпечують виконання системою деякої складної функції у ви-
гляді виробництва електричної і теплової енергії і які описуються достат-
ньо складною математичною моделлю. 
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Introduction. Over the past decades of uncontrolled extraction and 

wasteful use of non-renewable energy resources, mankind has come close to a 
global crisis in world fuel reserves, as well as to a significant deterioration of the 
ecological situation on the planet: climate warming, diseases, pollution of the 
atmosphere, rivers, deforestation. Experts predict that, moving at such a pace, 
we will completely use up the reserves of natural energy resources (gas, oil, 
coal) in the next fifty years. 

Purpose of this work. In most countries of the world, one of the most im-
portant objects of state regulation has become the requirements for increasing 
the thermal protection of buildings. In addition to saving state energy resources, 
these requirements are designed to protect the environment from harmful emis-
sions, rational use of natural resources, and reduce the "greenhouse effect". To-
day, the problem of reducing the energy consumption of residential buildings is 
urgent, which also gave impetus to the development of energy-saving technolo-
gies. States spend up to 40 % of all energy resources of the country on heating 
houses, and as a result, a huge amount of carbon dioxide is emitted into the at-
mosphere, which leads to the development of the "greenhouse effect". Energy-
saving technologies allow solving several problems at once: saving energy re-
sources; solution of many problems of housing and communal services; reduc-
ing environmental pollution and increasing the profitability of the enterprise [1]. 

The common part. The task of actively introducing and using energy-
saving technologies in Ukraine is quite acute today, primarily due to the con-
stant growth of the cost of energy resources. In addition, one should not forget 
about the difficult environmental situation in the country and on the planet as a 
whole. And the use of energy-saving technologies immediately solves these two 
main problems – the provision of free, renewable energy, while not causing any 
harm to the environment. It should also be noted that for the effective imple-
mentation of all the latest scientific achievements, our country has all the neces-
sary conditions. Climatic and weather conditions in different parts of Ukraine 
are the most suitable for installations of wind turbines and solar collectors. In 
addition, a rich assortment of similar equipment, which is offered by the modern 
market, also helps to introduce energy-saving technologies in Ukraine. The only 

Тези доповідей ХVII Міжнародної науково-технічної конференції 
78 «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 27–28 квітня 2021 р. 



Секція III «Проблеми удосконалення теплоенергетичного устаткування» 

moment that hinders a quick and effective transition to the energy of the future 
is the unwillingness of many to take the first step towards progress [2–3]. 

For many years in Europe and Scandinavian countries, energy-saving 
technologies have been used in the construction and reconstruction of buildings. 
These countries have created the necessary legislative norms, taking into ac-
count the economic interests of homeowners and investors. Increasing the level 
of energy efficiency is achieved through the use of effective thermal insulation, 
the installation of heat pumps, modern window frames and doors that prevent 
warm air leakage, the use of high-efficiency boiler systems and apartment tem-
perature control and metering devices. 

In Germany, over € 1.5 billion has been spent on house renovations to re-
duce energy consumption. Moreover, homeowners wishing to renovate their 
home are provided with tax breaks of 20 % and bank loans with a low interest 
rate. Being energy dependent on energy supplies from other countries, Germany 
solves the problem of energy security by saving energy and stimulating the de-
velopment of alternative types of energy. More than a third of the total volume 
of electricity is obtained from wind turbines. Investors will be able to place solar 
panels on the roofs of buildings and supply the resulting energy to the city grid. 
When purchasing computers and electrical appliances, administrative institu-
tions are required to purchase energy-efficient appliances. 

Sweden has managed to significantly reduce its dependence on fossil fuels 
over the past few decades. In 1970, 80 % of energy was generated from fossil 
fuels, in 2009 this figure dropped to 37 %, and the importance of biofuels in-
creased, in 2009 32 % of energy was generated from it. The Swedes try to inte-
grate everything that lends itself to integration into one process. For example, 
the Hod Galena incinerator, in addition to recycling waste, is engaged in the 
combined generation of heat and electricity. One of the Swedish specialties in 
the energy sector is centralized space heating and cooling through the use of 
heat pump stations. The raw material for such stations is the potential of water, 
atmosphere and earth. For example, a station in Stockholm supplies heat to 
400,000 people in the city. The number of consumers of energy generated by 
heat pumps continues to grow here, as they are very efficient and reduce the 
harmful impact on the environment. Sweden currently has over 500,000 heat 
pumps. 

Conclusions. Thus, a complex thermal power system is a set of 
interconnected and interacting elements and subsystems of different 
technological purposes, which form an inseparable whole, which provide the 
system with some complex function in the form of electricity and heat 
production and which are described by a rather complex mathematical model. 
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Вступ. Сьогодні людство переживає стан глибокої екологічної кризи, 

спричиненої шкідливою дією світового виробництва на природне середо-
вище, оскільки сила впливу виробництва перевищує можливості самовід-
новлення біосфери. 

Шкідливий вплив енергетики – базової галузі сучасного виробництва, 
що забезпечує інші його галузі своєю продукцією (електрикою і тепло-
тою), перевищує їх сумарний вплив на природне середовище. 

Перед людством, в тому числі перед Україною, постала гостра про-
блема захисту природного середовища від шкідливого впливу енергетики. 

Високий ступінь цього впливу обумовлений особливостями техно-
логічного процесу енергетики, а також вельми високим ступенем зносу її 
обладнання. Так більше 90 % обладнання теплових електричних станцій 
(ТЕС) відпрацювало розрахунковий ресурс (100 тис. годин), тому має 
невисоку технологічну, в тому числі екологічну, ефективність. Більшість 
вітчизняних ТЕС працює з використанням морально застарілої технології 
факельного спалювання твердого палива, якість якого безперервно зни-
жується. Внаслідок цього їхній ККД нижче на ~ 10 %, ніж ККД сучасних 
ТЕС з котлами з циркулюючим киплячим шаром (ЦКШ) на твердому па-
ливі. Подібний сучасний котел, єдиний у вітчизняній енергетиці, працює 
на Старобешівській ТЕС. 

Високий ступінь зносу обладнання сучасних ТЕС зумовив його 
підвищену аварійність. Також різко загострилася проблема маневреності 
енергосистеми України, особливо в пікову частину графіка електричних 
навантажень. Виникла проблема підвищення екологічності діючих вітчиз-
няних енергетичних установок шляхом їх удосконалення [1, 2]. 

Мета роботи. Розкрити можливості вирішення проблеми підвищення 
екологічності діючих вітчизняних енергетичних установок шляхом їх 
удосконалення.  

Загальна частина. У складі енергоустановки елементом, що вимагає 
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найбільш глибокого удосконалення, є котельна установка, перш за все, та, 
що працює на твердому паливі. Серед можливих шляхів удосконалення 
подібних котельних установок найбільш ефективними і доступними в ши-
рокому розумінні слова можна назвати наступні: 

• застосування ЦКШ, що дозволяє ефективно спалювати паливо низь-
кої теплотворної здатності, високозольне, з малим вмістом летких речо-
вин, з підвищеною здатністю до шлакування, з високою (понад 90 %) ефе-
ктивністю зв’язування оксидів сірки при подачі вапняку в топку, зі спро-
щеною схемою підготовки палива, з низьким викидом оксидів азоту, з ви-
соким ККД котла;  

• застосування бульбашкового киплячого шару (БКШ), що дозволяє в 
цілому високоефективно спалювати нізькоцінне тверде паливо з високими 
експлуатаційними показниками при високому ступені механізації обслуго-
вування котельної установки; 

• застосування об'ємного охолодження топки шляхом установки в її 
об’ємі декількох двосвітлових плоских вертикальних радіаційних екранів, 
що підвищують частку радіаційного теплосприйняття в топці і її компакт-
ність; 

• застосування наддуву для підвищення компактності установки [3, 4]. 
Застосовувані технологічні, конструкційні та режимні рішення мають 

бути інноваційно насиченими і спиратися на комплексно-системний під-
хід. 

Висновки. Високий ступінь шкідливого впливу енергетики на приро-
дне середовище обумовлений особливостями її технологічного процесу, а 
також вельми високим ступенем зносу її обладнання. 

У енергоустановці найбільш глибокого удосконалення вимагає коте-
льна установка, перш за все, на твердому паливі. Найбільш доступними 
шляхами удосконалення подібних котельних установок можна назвати 
застосування ЦКШ, БКШ, об'ємного охолодження топки, наддуву. 

Удосконалення теплоенергетичного устаткування має забезпечувати 
високу екологічну ефективність вітчизняної енергетики. 
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Вступ. Новим етапом методології ексергетичного оцінювання є пог-
либлений ексергетичний аналіз, який розроблений представниками німе-
цької школи прикладної термодинаміки [1, 2]. Даний аналіз важливий з 
точки зору розширення можливостей ексергетичного підходу для прикла-
дного використання.  

Методологія поглибленого ексергетичного аналізу передбачає, зок-
рема, виділення чотирьох складових деструкції ексергії елемента системи: 
внутрішньо залежну і ту, якої неможна позбутися; зовнішньо залежну і ту, 
якої неможна позбутися; внутрішньо залежну і ту, якої можна позбутися; 
зовнішньо залежну і ту, якої можна позбутися. Під час реалізації даної ме-
тодології є певні труднощі щодо визначення цих частин деструкції ексергії 
через складність реалізації ідеальних процесів, наприклад, в дросельному 
вентилі, в реакціях горіння, в теплообмінних процесах між робочими тіла-
ми із неоднаковими теплоємностями [1, 2]. 

Мета роботи. На основі нового методу, який не передбачає введення 
ідеальних процесів, на прикладі холодильної машини, оцінити деструкцію 
ексергії, що можна уникнути, та порівняти результати запропонованого 
методу із існуючим. 

Загальна частина. Для можливості порівняння, в роботі розглянуто 
характеристики холодильної машини, ексергетичне оцінювання якої наве-
дено в [2]. Аналіз виконано для таких робочих тіл: R134a, R22, R125, R717. 

На основі розробленої моделі реалізовано існуючу методологію пог-
либленого ексергетичного аналізу [1, 2]. 

Згідно запропонованого підходу розраховувалася частка деструкції 
ексергії, яку можна уникнути в k-му компоненті шляхом зменшення не-
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оборотностей в тому ж компоненті за умови, що всі інші компоненти пра-
цюють у незмінних дійсних умовах 
 kMIN

kDkD
INTAV

kD EEE ,
,,

,
,

 −= , (1) 

де kDE ,
  – деструкція ексергії в k-му компоненті у дійсних умовах; kMIN

kDE ,
,

  
– деструкція ексергії в k-му компоненті за умов, коли в k-му компоненті 
необоротності мінімізовані, а інші компоненти працюють у незмінних дій-
сних умовах. 

Окремо, згідно запропонованого підходу, визначалася частка дестру-
кції ексергії, яку можна уникнути в k-му компоненті шляхом зменшення 
необоротностей в іншому, r-му компоненті, за умови, що всі інші компо-
ненти працюють у незмінних дійсних умовах 
 rMIN
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де rMIN
kDE ,

,
  – деструкція ексергії в k-му компоненті за умов, коли в r-му 

компоненті необоротності мінімізовані, а інші компоненти працюють у 
незмінних дійсних умовах. 

Результати розрахунків за допомогою розробленої моделі холодиль-
ної машини показали хорошу збіжність отриманих значень установки та 
параметрів поглибленого ексергетичного аналізу із значеннями, що наве-
дені в [2] – похибка, в основному, не перевищувала 3 %. Це свідчить про 
достатньо хорошу відповідність розробленої моделі тій, що представлена в 
[2]. 

Разом з тим, значення деструкції ексергії, які отримані за новим під-
ходом і визначені за формулами (1) та (2) досить суттєво (до 50 %) відріз-
нялися від тих, що представлено в [2]. 

Наступний етап роботи буде присвячено перевірці висновків та реко-
мендацій, отриманих на основі запропонованого підходу, для удоскона-
лення установки. 

Висновки. В роботі запропоновано новий підхід для розрахунку де-
струкції ексергії, що можна уникнути в холодильній машині, без необхід-
ності введення ідеальних процесів. Зроблено порівняння отриманих ре-
зультатів із тими, що наведені в існуючих роботах. В майбутньому перед-
бачено апробацію запропонованого підходу для практичного застосування 
в задачах прийняття рішень із підвищення енергетичної ефективності ус-
тановок. 
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Вступ. В теперішний час термічний спосіб переробки органічних від-

ходів розглядається як основний. Використання терміну «переробка» свід-
чить про прагнення вилучити деякий продукт для підвищення економічної 
привабливості процесу, а не тільки утилізувати відходи з мінімально мож-
ливою екологічним навантаженням. Таким продуктом може виступати 
теплова енергія при простому спалюванні відходів, а також горючий газ 
при їх піролізі або газифікації. У ряді робіт розглянуті перераховані проце-
си, запропоновані їх моделі, описані приклади практичної реалізації. Від-
мінною особливістю є розгляд процесів окремо, що виключає можливість 
взаємної компенсації властивих їм недоліків. 

У доповіді викладено схему процесу, що дозволяє в розділених зонах 
організувати безперервний процес піролізу і газифікації його залишків. 
Такий підхід повинен дозволити організувати переробку органічних речо-
вин підвищеної вологості та змінного складу. 

Мета роботи. Виділити існуючі та визначити відсутні частини мате-
матичної моделі з метою їх розробки для організації оптимального безпе-
рервного процесу термічної переробки сумішей органічних речовин дові-
льного складу. 

Загальна частина. Вже згадана схема передбачає дві зони, яки 
пов’язані в єдиний замкнений безперервний технологічний процес – піро-
лізу й газифікації вуглистих залишків після піролізу. Установки, побудо-
вані на основі подібних схем, існують [1]. Особливістю пропонованої схе-
ми є: 

– відсутність зовнішніх енергоносіїв для розігріву речовин що 
переробляються; 

– відсутність поверхонь теплообміну; 
– немає необхідності в більшості підготовчих операціях (сортування, 

сушіння). Потрібно подрібнення вихідної сировини. 
Піроліз відбувається на відповідній ділянці установки в зустрічних 

потоках вихідної сировини і гарячих газів із зони газифікації. Така схема 
руху компонентів дозволяє отримати понададіабатічне нагрівання сирови-
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ни. Модель фільтраційного горіння з понададіабатічним нагріванням існує 
[2]. Але вона вимагає адаптації для процесу піролізу. 

Гарячі гази, необхідні 
для піролізу, надходять із 
зони газифікації вуглистого 
залишку. Процес організову-
ється шляхом подачі кисню і 
газоподібних продуктів піро-
лізу. Висока температура в 
зоні реакції дозволять розк-
ласти газоподібні високомо-
лекулярні продукти піролізу 
до більш простих горючих 
газів. Крім того, в газифікації 

може брати участь і піролизная вода (її пари в газоподібних продуктах 
піролізу). Модель газифікації при подачі кисню і парів води існує. Але 
вона вимагає інтегрування в загальну модель розглянутого процесу термі-
чної переробки. 

Висновки. Вказаний принцип термічної переробки органічних речо-
вин не є новим. Але пропонована схема дозволяє спростити конструкцію 
для його реалізації. 

Потрібна адаптація існуючих моделей окремих процесів до умов їх 
реалізації в запропонованій схемі установки. Необхідна інтегральна мо-
дель всього технологічного процесу. 
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Вступ. При дослідженні регулярного теплового режиму автором [1] 

для системи «рідина – тверде тіло» встановлено умови його існування, а 
саме сталість темпу охолодження (нагрівання) твердого тіла m = const, ко-
ефіцієнта нерівномірності розподілу температур в дослідному тілі 
ψ = const, коефіцієнта тепловіддачі від навколишнього середовища (води) 
до твердого тіла α1 = const. 

Для системи «вода в кільцевому об’ємі – тонка циліндрична металева 
стінка – дослідне рідинне середовище в циліндричному об’ємі» встановле-
но, що темп охолодження (нагрівання) сталий m=const [2]. 

Мета роботи. Встановити можливість використання стаціонарних і 
нестаціонарних методів для визначення інтенсивності тепловіддачі в сис-
темі «вода в кільцевому об’ємі – тонка циліндрична металева стінка – до-
слідне рідинне середовище в циліндричному об’ємі» за умов вільної кон-
векції. 

Загальна частина. Досліджується теплообмін в системі «вода в кіль-
цевому об’ємі – тонка циліндрична металева стінка – дослідне рідинне 
середовище в циліндричному об’ємі» на експериментальній установці, яка 
складається із зовнішньої ізольованої металевої посудини, об’ємом V1, 
внутрішньої металевої циліндричної посудини (заповнюється дослідною 
рідиною – об’єм V2 = 0,9 дм3), де V1 більший V2 в 3 рази, та ізольованої 
ззовні металевої кришки. Вивчається інтенсивність теплообміну в таких 
середовищах: рафінована соняшникова олія марки П ДСТУ 4492, дисти-
льований гліцерин, цукровий розчин концентрації 50 %, 60 %, 70 % за 
умов охолодження і нагрівання. 

На основі експериментальних даних з дослідними рідинними середо-
вищами визначаються коефіцієнти тепловіддачі α2 від внутрішньої повер-
хні циліндричної стінки до дослідного рідинного середовища. 

Визначення коефіцієнтів тепловіддачі α2 із застосуванням критеріа-
льного рівняння (КРТ) [3] 
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2

Nu λ
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де Nu2 – критерій Нуссельта; H – визначальний розмір внутрішньої цилін-
дричної посудини (висота), м; λ2 – коефіцієнт теплопровідності дослідного 
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рідинного середовища, Вт/(м∙К). 
Визначення коефіцієнтів тепловіддачі α2 розрахунково-

експериментальним методом (РЕМ) 
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де Кексп – експериментальний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2∙К); α1 – 
коефіцієнт тепловіддачі від навколишнього середовища (води) до тонкої 
циліндричної металевої стінки, Вт/(м2∙К); δст – товщина тонкої циліндрич-
ної стінки, м; λст – коефіцієнт теплопровідності матеріалу циліндричної 
стінки, Вт/(м∙К). 

Визначення коефіцієнтів тепловіддачі від циліндричної металевої сті-
нки до дослідного рідинного середовища за методом регулярного теплово-
го режиму (РТР) 
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де ψ – коефіцієнт нерівномірнсті розподілу температур; F – площа цилінд-
ричної посудини, м2; m – темп охолодження (нагрівання) дослідного рі-
динного середовища, с–1; С – теплоємність рідинного середовища, 
Дж/(кг·К). 

Результати інтенсивності теплообміну, отримані за формулою (1), 
мають суттєву розбіжність з результатами, отриманими за формулами (2) і 
(3). А розбіжність між результати інтенсивності теплообміну, отриманими 
за формулами (2) і (3), не перевищує 30 %. 

Висновки. Для системи «вода в кільцевому об’ємі – тонка циліндри-
чна металева стінка – дослідне рідинне середовище в циліндричному 
об’ємі» на базі експериментальних розрахунків визначено інтенсивність 
тепловіддачі в циліндричному об’ємі від металевої циліндричної стінки до 
дослідного рідинного середовища трьома методами. Коефіцієнти тепло-
віддачі, розраховані із застосуванням критеріального рівняння, в порів-
нянні з коефіцієнтами тепловіддачі, знайденими розрахунково-
експериментальним методом і методом регулярного теплового режиму, 
мають суттєву розбіжність. Розбіжність між значеннями α2, визначеними 
за розрахунково-експериментальним методом і за методом регулярного 
теплового режиму знаходиться в межах 30 %. 
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Вступ. Розподілена генерація електричної енергії з використанням 

відновлюваних джерел потребує підключення до Smart Grid технологій 
щодо узгодження виробництва та споживання енергії [1, 2]. Так, напри-
клад, в роботі [2] запропоновано Smart Grid технологію, що базується на 
прогнозуванні зміни коефіцієнта потужності когенераційної системи на 
біогазовому паливі, температури місцевої води контуру охолодження дви-
гуна. Забезпечено підтримку напруги в розподільчій системі на основі час-
тотного управління теплонасосним енергопостачанням біогазової установ-
ки, низькопотенційним джерелом енергії для якого є зброджене сусло [2]. 

У доповіді викладено результати узгодження режимів функціонуван-
ня когенераційної системи на біогазовому паливі на основі прогнозування 
зміни коефіцієнта потужності когенераційної системи та температури міс-
цевої води в контурі охолодження двигуна. 

Мета роботи. Розробити структурну схему та виконати комплексне 
математичне моделювання щодо узгодження режимів функціонування 
когенераційної системи на біогазовому паливі з використанням частотного 
управління електродвигуном спірального компресора теплового насоса. 

Загальна частина. Згідно запропонованій структурній схемі (рис. 1) 
в табл. 1 представлені результати комплексного математичного моделю-
вання когенераційної системи на біогазовому паливі. 
 

Таблиця 1 – Параметри теплообміну в контурі охолодження двигуна 

Рівні функціонування Параметр 
αз, Вт/(м2∙K) αв, Вт/(м2∙K) k, Вт/(м2∙K) 

Перший рівень 15953,9 9366,9 4931,6 
Другий рівень 15423,6 8595,6 4661,8 
Третій рівень 14959,5 7945,0 4423,9 

Четвертий рівень 14533,4 7377,2 4207,1 
П’ятий рівень 14116,1 6886,1 4009,7 

Примітка: αз – коефіцієнт тепловіддачі від теплоносія, що гріє до стінки пластини теплообмінника, 
Вт/(м2∙K); αв – коефіцієнт тепловіддачі від стінки теплообмінника до місцевої води, Вт/(м2∙K); k – 
коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2∙K). 
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Рис. 1 – Структурна схема комплексного математичного моделювання: 
P, Pе, Pт – номінальна, електрична, теплова потужність когенераційної 
системи, відповідно, кВт; Vг – об’єм біогазу, м3/добу; PF–коефіцієнт 

потужності когенераційної системи; t1, t2, tзвор. – температура охолоджува-
льної води на вході в теплообмінник контуру охолодження двигуна, 

на виході із теплообмінника, температура зворотної води, відповідно, °С; 
n – кількість пластин теплообмінника контуру охолодження двигуна 

 
Висновки. Запропоновано комплексне математичне моделювання ко-

генераційної системи на біогазовому паливі, що базується на прогнозуван-
ні зміни коефіцієнта потужності та температури місцевої води. 
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Вступ. Зарядні станції для електромобілів, в тому числі з використан-

ням відновлюваних джерел енергії, потребують приєднання до Smart Grid 
технологій щодо підтримки напруги в розподільчій системі [1–3]. Так, на-
приклад, в плані підключення до інтелектуальних систем управління за-
пропоновано прогнозування зміни напруги в акумуляторній батареї при 
вимірюванні температури електроліту в об’ємі акумуляторів. Розроблено 
інтегровану систему підтримки ємності акумуляторної батареї, що базу-
ється на узгодженні електрохімічного та дифузійного процесів розряду та 
заряду. Прийняття випереджуючих рішень на підзаряд акумуляторної ба-
тареї не допускає перезаряду та недопустимого розряду [2]. 

Безперебійне забезпечення споживачів електромобілів зарядним 
струмом та підключення до Smart Grid технологій надає акумуляторній 
батареї особливого статусу   ̶головного інформаційного центру щодо узго-
дження виробництва та споживання енергії. 

У доповіді викладено результати комплексного математичного та ло-
гічного моделювання фотоелектричної зарядної станції щодо узгодження 
режимів виробництва електричної енергії та споживання з використанням 
оцінки зміни ємності акумуляторної батареї. 

Мета роботи. Розробити математичне обгрунтування підтримки фун-
кціонування фотоелектричної зарядної станції змінного струму щодо узго-
дження виробництва та споживання енергії. 

Загальна частина. З використанням методологічного та 
математичного обґрунтування архітектури технологічних систем, 
методології  математичного опису динаміки енергетичних систем, методу 
графа причинно-наслідкових зв’язків [2, 3] запропоновано математичне 
обгрунтування підтримки функціонування фотоелектричної зарядної стан-
ції. Математичний опис (1) базується на прогнозуванні зміни ємності аку-
муляторної батареї щодо прийняття випереджуючих рішень на зміну пере-
дачі електричної енергії до мережі: 
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де SOPHCHS – підтримка функціонування фотоелектричної зарядної стан-
ції; D – інтегрована динамічна підсистема (фотоелектричні панелі, мере-
жевий інвертор, мережа, гібридний інвертор, акумуляторна батарея); P – 
властивості елементів SOPHCHS; MM – математичне моделювання дина-
міки щодо оцінки зміни ємності акумуляторної батареї; AI – еталонна ін-
формація; C – контроль працездатності; MD – прийняття рішень; S – іден-
тифікація стану; LC, LMD, LS – логічні відносини в C, MD, S, відповідно; 
FI – функціональна результуюча інформація; NC – нові умови функціону-
вання; x – впливи (зміна сонячної радіації, зміна споживання); f – парамет-
ри, що вимірюються (напруга на виході із сонячних панелей, напруга на 
вході в гібридний інвертор); K– коефіцієнти математичного опису динамі-
ки зміни ємності акумуляторної батареї); y – вихідний параметр: аналітич-
на оцінка зміни ємності акумуляторної батареї; d – динамічні параметри 
оцінки зміни ємності акумуляторної батареї; z – координата довжини, м; 
τ – час, с. Індекси: i – число елементів SOPHCHS (блок заряду, блок розря-
ду, блок підзаряду, оцінки функціональної ефективності); 0, 1, 2 – почат-
ковий режим, зовнішній, внутрішній характер впливів. 

Висновки. Запропоновано комплексне математичне та логічне моде-
лювання, що базується на прогнозуванні зміни ємності акумуляторної ба-
тареї. Відбувається вимірювання  напруги на виході із сонячних панелей, 
напруги на вході в гібридний інвертор щодо оцінки їх співвідношення. 
Контроль працездатності та ідентифікація стану динамічної підсистеми 
дозволяє приймати випереджуючі рішення на зміну передачі електричної 
енергії, що подається у мережу, в тому числі і за «зеленим тарифом». 
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