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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю – 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика» (144 - Теплоенергетика). – Інститут технічної теплофізики 

Національної академії наук України, м. Київ, 2021. 

 

Одним з важливих напрямів розвитку світової енергетики є 

застосування когенераційних технологій на базі газотурбінних двигунів. До 

них відносяться, зокрема, різні монарні газопарові технології з подачею пари 

у газовий тракт турбіни, що реалізують цикли STIG, ISTIG, «ВОДОЛІЙ» та 

ін. [1-10]. Установки, що працюють за даними циклами, характеризуються 

високим ККД, який може перевищувати 60% в області надвисоких 

потужностей. У цих установках завдяки подачі «екологічної пари» в зону 

горіння досягається суттєве зниження емісії токсичних оксидів азоту  

порівняно з «сухим» спалюванням. Потенціал ефективного використання 

монарних газопарових технологій ще не розкрито повною мірою. Це 

обумовлює актуальність проведення досліджень, спрямованих на підвищення 

ефективності даних технологій. 

Дослідженню різних аспектів когенераційних технологій на базі 

газотурбінних двигунів присвячено роботи І.М. Карпа, А.А. Халатова, В.М. 

Клименка, Н. О. Дикого, Г.М. Любчика, О.І. П'ятничко та ін. Виконаний 

аналіз свідчить про те, що перспективи розвитку монарних газопарових 

технологій пов'язані більшою мірою з реалізацією граничних можливостей їх 

форсування. З  огляду на це становить інтерес проведення досліджень, 

спрямованих на оцінку даних граничних можливостей. 



3 

Важливим є також завдання вдосконалення газопарових технологій 

шляхом скорочення витрат висококалорійних енергетичних палив 

(природного газу і спеціальних марок рідких газотурбінних палив). Останнє 

можливо за рахунок розробки різних двопаливних схем, в яких має місце 

часткове заміщення природного газу відносно дешевими альтернативними 

паливами. 

Відповідно до вищевикладеного метою роботи є обґрунтування методів 

термодинамічного форсування монарних газопарових установок (МГПУ) і 

часткового заміщення в них природного газу альтернативними паливами на 

основі використання двопаливних схем. 

Для досягнення зазначеної мети вирішенню підлягали наступні 

завдання: 

1. Виконати аналіз закономірностей впливу відносної витрати водяної 

пари на техніко-економічні показники монарної газопарової установки при 

різних значеннях температури перед турбіною.  

2. Визначити граничні можливості форсування монарної газопарової 

технології на основі врахування максимально допустимої величини витрат 

водяної пари. 

3. Розробити технологічні схеми двопаливних МГПУ з частковим 

заміщенням витрати природного газу відносно дешевими альтернативними 

паливами. 

4. Виконати термодинамічне обґрунтування запропонованої 

двопаливної МГПУ з генеруванням пари у форкотлі при спалюванні в ньому 

палив низької калорійності. 

5. Дослідити основні характеристики та виконати оцінку енергетичної 

ефективності двопаливної МГПУ при реалізації в її теплоутилізаційному 

контурі режиму підігріву живильної води і режиму її підігріву та 

випаровування.  
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6. Розробити універсальну методику ентальпійно-ентропійного 

термодинамічного моделювання процесів в газотурбінних і комбінованих на 

їх основі установках. 

В дисертації висвітлюються особливості пропонованої методики 

термодинамічного аналізу газотурбінних і комбінованих на їх основі 

енергоустановок. За результатами досліджень показано, що ентальпійно-

ентропійна методика має такі переваги: 

1. Універсальність в плані можливості використання єдиної форми 

аналізу енергетичних характеристик ГТУ і комбінованих на їх основі 

енергоустановок. 

2. Вища точність визначення основних енергетичних характеристик 

установок (питомих робіт їх елементів, ККД установок тощо). З огляду на 

використання в традиційній методиці ряду спрощуючих передумов, таких як 

сталість теплоємності робочих тіл та ін. 

3. Більша ефективність обчислювального алгоритму і відповідного 

програмного продукту завдяки: 

- відсутності ітераційної процедури визначення термодинамічних 

параметрів, що  характерна для традиційної методики; 

- спрощенню визначення термодинамічних характеристик компонент 

робочого тіла у вузлових точках циклу на основі побудови відповідних 

рівнянь регресії для термодинамічних властивостей даних компонент. 

В роботі виконано тестування пропонованої ентальпійно-ентропійної 

методики термодинамічного моделювання. Як основний об'єкт тестування 

методики брався газотурбінний двигун ДН-70 виробництва «Зоря»-

«Машпроект». 

Значення електричного ККД двигуна ДН-70, отримано на основі 

пропонованої методики, склало 35,5%. За даними «Зоря»-«Машпроект» 

електричний ККД цього двигуна дорівнює 36,0%. Тобто небаланс ККД, що 

зіставляються, становить 1,39%. 
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Відповідні зіставлення виконано також для двигуна фірми 

MITSUBISHI. Тут небаланс ККД, що зіставляються, склав 1,77%. 

В роботі виконано дослідження, присвячені термодинамічному 

моделюванню процесів в МГПУ «ВОДОЛІЙ». Представлено результати 

поелементного моделювання даної установки і відповідної ГТУ простої 

схеми. 

Проведено дослідження впливу рівня подачі водяної пари в турбіну на 

характеристики МГПУ «ВОДОЛІЙ». Показано, що за розглянутих умов за 

рахунок збільшення подачі пари можливе суттєве підвищення ККД 

установки (в 1,55 рази) і внутрішньої роботи (в 5,6 разів) в порівнянні з 

показниками ГТУ за відсутності подачі пари.  

Визначено граничні можливості форсування монарної газопарової 

технології циклу «ВОДОЛІЙ», що відповідають за максимальну довжину 

подачі водяної пари до тракту газопарової турбіни. Отримано залежність для 

знаходження даної максимальної величини, виходячи з умови балансу між 

рівнем подачі пари і можливостями його генерування в теплоутилізаційному 

контурі. Показано, зокрема, що максимально можлива величина подачі пари 

становить 0,294 і 0,437 кг/кг с.п. при початковій температурі циклу 

t3 = 1093 °С і 1200 °С. 

В роботі запропоновано монарну газопарову установку з форкотлом, 

який працює на паливах-замінниках природного газу низької або середньої 

калорійності. Запропоновано модифікації даних схем, що відповідають 

роботі форкотла в режимі пароперегрівача при використанні палив середньої 

калорійності або випарника і пароперегрівача живильної води для палив 

низької калорійності. 

Виконано аналіз термодинамічних процесів в топковому просторі і 

парогенеруючому контурі форкотла двопаливної МГПУ при експлуатації її 

теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву живильної води і в режимі її 

підігріву і випаровування. Встановлено, зокрема, що при реалізації першого 

із зазначених режимів в форткотлі має місце суттєво вищий приріст ентальпії 
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на 1 кг пари, що генерується. Так, для форкотла, що працює на вугіллі марки 

АШ, даний приріст є більшим приблизно в 5,8 разів в умовах експлуатації 

теплоутилізаційного контура установки в режимі підігріву живильної води. 

Отримано дані термодинамічного моделювання процесів у двопаливній 

МГПУ при різних режимах роботи її теплоутилізаційного контура. Показано, 

що ефективність використання надлишкового теплового потенціалу 

газопарової суміші в цьому контурі суттєво залежить від режимів його 

експлуатації. У розглянутих умовах дана ефективність становить 50% і 90% 

відповідно у разі режиму підігріву живильної води і режиму її підігріву і 

випаровування. 

На основі виконаного термодинамічного моделювання процесів в 

двопаливних МГПУ визначено техніко-економічні показники цих пристроїв 

у порівнянні з установкою «ВОДОЛІЙ» та ГТУ простої схеми. Показано, що 

запропоновані двопаливні МГПУ при відносній витраті водяної пари 

mп/mк 1,0 характеризуються у порівнянні з базовою ГТУ простого циклу 

збільшенням одиничної потужності установки в 4,4 рази і підвищенням її 

ККД на 4% при роботі утилізаційного контуру в режимі підігріву живильної 

води і на 25% - при його роботі в режимі підігріву і випаровування 

живильної води. При цьому досягається заміщення витрати природного газу 

на 87% для першого із зазначених варіантів і на 15% - для другого. 

Результати виконаних досліджень впроваджено в НТЦ «Флогістон» 

при розробці камер згоряння стехіометричного типу і в НТУУ «КПІ» в 

навчальному процесі у курсах «Нагнітачі та теплові двигуни» і «Газотурбінні 

установки». 

Серед наукових результатів дисертації, одержаних вперше, можна 

відзначити такі: 

1. Встановлено закономірності впливу подачі водяної пари до тракту 

газопарової турбіни МГПУ «ВОДОЛІЙ» в широкому діапазоні зміни 

відносної витрати пари - від 0,01 до 1,1 кг/кг с.п. Показано, що за рахунок 
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збільшення подачі пари можливе суттєве підвищення внутрішньої роботи і 

ККД установки в порівнянні з показниками ГТУ за відсутності подачі пари. 

2. Вперше визначено граничні можливості форсування монарної 

газопарової технології циклу «ВОДОЛІЙ», що відповідають за максимальну 

довжину подачі водяної пари до тракту газопарової турбіни. 

3. Розроблено нові технологічні схеми двопаливних монарних 

парогазових установок з форкотлом, які працюють на паливах-замінниках 

природного газу. Запропоновано модифікації даних схем, що відповідають 

роботі форкотла в режимі пароперегрівача або випарника і пароперегрівача 

живильної води. 

4. Вперше виконано аналіз термодинамічних процесів в топковому 

просторі і парогенеруючому контурі форкотла при експлуатації 

теплоутилізаційного контуру двопаливної монарної газопарової установки в 

режимі підігріву живильної води і в режимі її підігріву і випаровування. 

5. Вперше отримано дані щодо основних характеристик двопаливної 

монарної газопарової установки і виконано оцінку її енергетичної 

ефективності у порівнянні з установкою «ВОДОЛІЙ» і базовою ГТУ 

простого циклу. 

6. Запропоновано нову методику термодинамічного моделювання 

процесів у газотурбінних і комбінованих на їх основі енергоустановках, що 

мають такі переваги у порівнянні з традиційно використовуваною 

методикою, як універсальність, вища точність і ефективність 

обчислювального алгоритму. 

Основні наукові положення, які розкривають зміст і результати 

дисертації, викладено в 26 друкованих працях, зокрема, в 1 монографії, в 4 

статтях, які входять до наукометричних баз даних, 7 статтях в наукових 

фахових виданнях і в 13 публікаціях у збірниках праць за матеріалами 

конференцій. Отримано патент України. 

Ключові слова: монарні газопарові установки, термодинамічне 

форсування, двопаливні системи, форкотел 
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SUMMARY 

 

Regragui Aboubakr. Increasing the efficiency of monary gas-steam 

technologies. - Qualifying scientific work as a manuscript. 

The thesis for the Degree of Candidate of Technical Sciences in the specialty 

- 05.14.06 "Engineering Thermophysics and Industrial Heat Power Engineering" 

(144 - Heat Power Engineering). – Institute of Engineering Thermophysics, 

National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

 

One of the important directions in the development of the world energy 

sector is the use of cogeneration technologies based on gas turbine engines. These 

include, in particular, different monary gas-steam technologies with steam supply 

to the gas path of the turbine, implementing the STIG, ISTIG, "VODOLEI" cycles, 

etc. [1-10]. Plants operating according to these cycles are characterized by high 

efficiency, which can exceed 60% in the field of ultra-high powers. In these plants, 

due to the supply of "ecological steam" to the combustion zone, a significant 

reduction in the emission of toxic nitrogen oxides is achieved in comparison with 

"dry" combustion. The potential for effective use of monary gas-steam 

technologies has not yet been fully disclosed. This determines the relevance of 

research aimed at increasing the efficiency of these technologies. 

The study of various aspects of cogeneration technologies based on gas 

turbine engines is devoted to the works of I.N. Karp, A.A. Khalatov, V.N. 

Klimenko, N.A. Dikiy, G.N. Lyubchik, A.I. Pyatnichko et al. The performed 

analysis indicates that the prospects for the development of monary gas-steam 
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technologies are associated to a greater extent with the implementation of the 

maximum possibilities of their forcing. Considering this, it is of interest to conduct 

studies aimed at assessing these limiting capabilities. 

The tasks of improving gas-steam technologies by reducing the consumption 

of high-energy energy fuels (natural gas and special grades of liquid gas turbine 

fuels) are also important. The latter is possible due to the development of various 

dual-fuel schemes in which natural gas is partially replaced by relatively cheap 

alternative fuels. 

In accordance with the above, the purpose of the work is to substantiate the 

methods of thermodynamic forcing of monary gas-steam plants (MGSPs) and 

partial replacement of natural gas in them by alternative fuels based on the use of 

dual-fuel schemes. 

To achieve this aim, the following tasks were subject to solution: 

1. To analyze the regularities of the influence of the relative consumption of 

water vapor on the technical and economic indicators of a monary gas-steam plant 

at various temperatures in front of the turbine. 

2. Determine the limiting possibilities of forcing the monary gas-steam 

technology based on taking into account the maximum allowable value of steam 

consumption. 

3. To develop technological schemes of dual-fuel MGSPs with partial 

replacement of natural gas consumption with relatively cheap alternative fuels. 

4. To carry out a thermodynamic substantiation of the proposed dual-fuel 

MGSP with the generation of steam in a preboiler when burning low-calorie fuel in it. 

5. To investigate the main characteristics and assess the energy efficiency of 

dual-fuel MGPUs when the feed water heating mode and its heating and 

evaporation mode are implemented in its heat recovery circuit. 

6. To develop a universal method of enthalpy-entropy thermodynamic 

modeling of processes in gas turbine and combined plants on their basis. 

The dissertation highlights the features of the proposed method of 

thermodynamic analysis of gas turbine and combined power plants on their basis. 
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According to the research results, it has been shown that the enthalpy-entropy 

technique has the following advantages: 

1. Versatility in terms of the possibility of using a unified form of analysis of 

the energy characteristics of gas turbine plants and combined power plants based 

on them. 

2. High accuracy in determining the main energy characteristics of plants 

(specific work of their elements, efficiency of plants, etc.). Taking into account the 

use of a number of simplifying prerequisites in the traditional method, such as the 

constancy of the heat capacity of working fluids, etc. 

3. Greater efficiency of the computational algorithm and the corresponding 

software product due to: 

- the absence of an iterative procedure for determining thermodynamic 

parameters, typical for the traditional method; 

- simplifying the determination of the thermodynamic characteristics of the 

working fluid components at the nodal points of the cycle based on the 

construction of the corresponding regression equations for the thermodynamic 

properties of these components. 

In the work, the proposed enthalpy-entropy technique of thermodynamic 

modeling was tested. The main object of testing the methodology was a DN-70 gas 

turbine engine manufactured by “Zorya” –“Mashproekt”. 

The value of the electrical efficiency of the DN-70 engine, obtained on the 

basis of the proposed technique, was 35.5%. According to “Zorya” – 

“Mashproekt”, the electrical efficiency of this engine is 36.0%. That is, the 

unbalance of the compared efficiency is 1.39%. 

Corresponding comparisons were also made for the MITSUBISHI engine. 

Here, the unbalance of the compared efficiency was 1.77%. 

In this work, a study was carried out on the thermodynamic modeling of 

processes in the MGSP "VODOLEY" The results of element-by-element modeling 

of this plant and the corresponding gas turbine unit (GTU) of a simple scheme are 

presented. 
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The study of the influence of the level of water vapor supply to the turbine 

on the characteristics of the MGSP "VODOLEY". It is shown that under the 

conditions under consideration, due to an increase in the steam supply, a 

significant increase in the efficiency of the installation (by a factor of 1.55) and 

internal work (by a factor of 5.6) is possible in comparison with the indicators of a 

gas turbine in the absence of steam. 

The limiting possibilities of forcing the monary gas-steam technology of the 

"VODOLEY" cycle are determined, which are responsible for the maximum length 

of water vapor supply to the gas-steam turbine path. A dependence for finding this 

maximum value based on the condition of balance between the level of steam and 

the possibilities of its generation in the heat recovery circuit is obtained. It is 

shown, in particular, that the maximum possible value of the steam supply is 0.294 

and 0.437 kg/kg d.a. at the initial cycle temperature t3 = 1093 °С and 1200 °С. 

The paper proposes a monary gas-steam plant with a preboiler operating on 

natural gas fuels-substitutes of low or medium calorific value. Modifications of 

these schemes are proposed that correspond to the operation of the preboiler in the 

superheater mode when using medium-calorie fuels or an evaporator and 

superheater of feeding water for low-calorie fuels. 

The analysis of thermodynamic processes in the combustion space and the 

steam-generating circuit of the preboiler of a dual-fuel MGSP is carried out during 

the operation of its heat recovery circuit in the mode heating of feed water and in 

the heating and evaporation mode. It has been established, in particular, that during 

the implementation of the first of the indicated modes in the preboiler, a 

significantly higher increase in enthalpy per 1 kg of generated steam takes place. 

So, for a preboiler operating on ASh coal, this increase is about 5.8 times large 

under the operating conditions of the heat recovery circuit of the plant in the feed 

water heating mode. 

The data of thermodynamic modeling of processes in a dual-fuel MGSP at 

various operating modes of its heat recovery circuit have been obtained. It is 

shown that the efficiency of using the excess thermal potential of the gas-vapor 
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mixture in this circuit depends significantly on the modes of its operation. Under 

the conditions under consideration, this efficiency is 50% and 90%, respectively, in 

the case of the feed water heating mode and its heating and evaporation mode. 

On the basis of the performed thermodynamic modeling of processes in 

dual-fuel MGSPs, the technical and economic indicators of these devices were 

determined in comparison with the "VODOLEY" plant and a gas turbine plant of a 

simple scheme. It is shown that the proposed dual-fuel MGSPs with a relative flow 

rate of water vapor mп/mк 1,0 are characterized, in comparison with the basic gas 

turbine plant of a simple cycle, by an increase in unit capacity of the unit by 4.4 

times and an increase in its efficiency by 4% when the utilization circuit is 

operating in the feed water and 25% - during its operation in the mode of heating 

and evaporation of feeding water. At the same time, natural gas consumption is 

replaced by 87% for the first of these options and by 15% for the second. 

The performed results of the research were introduced in the STC 

"Phlogiston" in the development of stoichiometric combustion chambers and in the 

NTUU "KPI" in the educational process in the courses "Blowers and heat engines" 

and "Gas turbine plants". 

Among the scientific results of the dissertation obtained for the first time, 

the following can be noted: 

1. The regularities of the influence of the supply of water vapor to the gas-

steam turbine path of MGSP "VODOLEY" in a wide range of variation of the 

relative steam consumption - from 0.01 to 1.1 kg / kg d.a. It is shown that by 

increasing the steam supply, it is possible to significantly increase the internal 

work and the efficiency of the installation in comparison with the indicators of the 

gas turbine plant in the absence of steam. 

2. For the first time, the limiting possibilities of forcing the monar gas-steam 

technology of the "VODOLEY" cycle were determined, which are responsible for 

the maximum length of water vapor supply to the gas-steam turbine path. 

3. New technological schemes have been developed for dual-fuel monar 

steam-gas plants with a preboiler operating on fuels-substitutes for natural gas. 
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Modifications of these schemes are proposed that correspond to the operation of 

the preboiler in the mode of a superheater or an evaporator and a feed water 

superheater. 

4. For the first time, the analysis of thermodynamic processes in the furnace 

space and the steam-generating circuit of the preboiler was carried out during the 

operation of the heat recovery circuit of a dual-fuel monar gas-steam plant in the 

feeding water heating mode and in the heating and evaporation mode. 

5. For the first time, data were obtained on the main characteristics of a dual-

fuel monar gas-steam plant and an assessment of its energy efficiency compared 

with the "VODOLEY" plant and a basic simple cycle gas turbine plants was made. 

6. A new method of thermodynamic modeling of processes in gas turbine 

and combined power plants on their basis is proposed, which has the following 

advantages over the traditionally used method, such as universality, high accuracy 

and efficiency of the computational algorithm. 

The main scientific provisions that reveal the content and results of the 

dissertation are set out in 26 printed works, in particular, in 1 monograph, in 4 

articles included in scientometric databases, 7 articles in scientific journals and in 

13 publications in collections of proceedings based on conference proceedings. A 

patent of Ukraine was received. 

Key words: monar gas-steam plants, thermodynamic forcing, dual-fuel 

systems, preboiler 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

dВП –відносна подача водяної пари в камеру згоряння монарної газопарової 

установки; 

dП - питома подача палива;  

h – ентальпія; 

h2(ПОВ), h3'(ПОВ) – питома ентальпія повітря на вході та на виході камери 

згоряння; 

h1(П), h3'(П) – питома ентальпія палива на вході та на виході камери згоряння; 

h4(ВГ) – сумарна питома ентальпія вихлопних газів; 

К – початкова абсолютна температура циклу; 

l  – питома робота; 

L0 – стехіометричний коефіцієнт; 

lK0 - теоретична робота при адіабатичному стисканні в компресорі; 

lВ - внутрішня робота газотурбінної установки; 

N - потужність; 

Nтепл – потужність реалізованого теплового потенціалу; 

р1 ,  р2 - тиск атмосферного та компресорного повітря; 

Qн - нижча теплота згоряння розрахункового палива; 

q – питома теплота; 

q1 – питома підведена теплота в камері згоряння; 

q2 – теплота вихлопних газів; 

R – газова стала; 

S1, S2 – неконвертована та конвертована проточна частина газотурбінного 

двигуна; 

s – ентропія; 

Si , Sj – питома ентропія в початковій та  в наступній вузловій точці; 

s4 – сумарна ентропія продуктів згоряння;  

t3 , Т3 – початкова температура циклу та її абсолютне значення; 

t4, Т4 - температура вихлопних газів та її абсолютне значення; 
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Ті  – осереднена температура змішування трьох робочих компонентів 

(повітря, палива і пари) 

α – коефіцієнт надлишку повітря; 

 – ККД; 

ηп  , ηел , м -  внутрішній, електричний і механічний ККД ГТУ; 

е – абсолютне зростання ККД ГТУ; 

e – відносне зростання ККД ГТУ; 

πК – ступінь підвищення тиску атмосферного повітря; 

К(опт)  - оптимальний рівень тиску; 

Т  - ступінь зниження тиску в турбіні; 

θ – відносна температура; 

 - ступінь регенерації; 

νТ- коефіцієнт втрат повного тиску в трактах ГТУ; 

 - середньоквадратичне відхилення розрахункових значень від табличних 

даних; 

φ - коефіцієнт корисної роботи установки. 

Скорочення: 

АСУ ТП – автоматична система управління теплоенергетичними процесами  

БДП – блок допалювальних пристроїв; 

БПП – блок пальникових пристроїв; 

БПГУ – бінарна парогазова установка; 

ВГ – вихлопні гази; 

ВПП - виносний підтопковий пристрій; 

ГПА – газоперекачувальний апарат; 

ГПУ – газопарова установка; 

ГТ – газова турбіна; 

ГТД – газотурбінний двигун; 

ГТУ – газотурбінна установка; 

КГПУ  комбінована газопаротурбінна установка; 

КНТ – компресор низького тиску; 
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КУ – котел-утилізатор; 

МГПУ – монарна газопарова установка; 

ПГС – парогазова суміш; 

ПГУ – парогазова установка; 

ПЖВ – підігрівач живильної води; 

ПЖВВ – підігрівач живильної води і випаровував;  

ПМВ – підігрівач мережної води; 

ПТУ – паротурбінна установка; 

СА – сопловий апарат; 

СТ – споживач теплоти; 

ТКВТ – турбокомпресор високого тиску; 

ТУК – теплоутилізаційний контур; 

Індекси: 

вг– вихлоп газу; 

вп – водяна пара; 

г – електрогенератор; 

гпс – газопарова суміш;  

гпт – генерування перегрітої пари; 

жв – живильна вода; 

зв – «зволожені» продукти згоряння; 

к – компресор; 

кз – камера згоряння; 

н – нагнітач; 

пов – повітря; 

пгу – потужність газовової турбіни; 

пту – потужність парової турбіни; 

п – паливо; 

т – турбіна; 

тепл – тепловий потенціал; 

фк – форкотел. 
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ВСТУП  

 

Актуальність теми. Один з важливих напрямів розвитку світової 

енергетитики полягає у застосуванні когенераційних технологій на базі 

газотурбінних двигунів. До них, зокрема, належать різні монарні газопарові 

технології з подачею пари у газовий тракт турбіни, які реалізують цикли 

STIG, ISTIG, «ВОДОЛІЙ» та ін. [1-10]. Установки, що працюють за даними 

циклами, характеризуються високим ККД, який може перевищувати 60% в 

області надвисоких потужностей. У цих установках завдяки подачі 

«екологічної пари» в зону горіння досягається суттєве зниження емісії 

токсичних оксидів азоту  порівняно з «сухим» спалюванням. Потенціал 

ефективного використання монарних газопарових технологій наразі не 

розкрито повною мірою. Це зумовлює актуальність проведення досліджень, 

спрямованих на підвищення ефективності даних технологій. 

Дослідженню різних аспектів когенераційних технологій на базі 

газотурбінних двигунів присвячено роботи І.М. Карпа, А.А. Халатова, В.М. 

Клименка, Н. О. Дикого, Г.М. Любчика, О.І. П'ятничко та ін. Як свідчить 

практика застосування даних технологій, перспективи їх розвитку пов'язані 

значною мірою з реалізацією граничних можливостей їх форсування. З 

огляду на це становить інтерес проведення досліджень, спрямованих на 

оцінку даних граничних можливостей. 

Важливим є також завдання вдосконалення газопарових технологій 

шляхом скорочення витрат висококалорійних енергетичних палив 

(природного газу і спеціальних марок рідких газотурбінних палив). Останнє 

можливо за рахунок розробки різних двопаливних схем, в яких має місце 

часткове заміщення природного газу відносно дешевими альтернативними 

паливами. 

Отже, тема дисертаційної роботи, що стосується підвищення 

ефективності монарних газопарових технологій, є актуальною. 
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Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Основні 

результати роботи отримано в рамках двох бюджетних тем: «Скорочення 

витрат природного газу на основі технологій заміщення альтернативними 

паливами та термодинамічного форсування енергоустановок» (№ДР: 

0107U002340); «Теплофізичне обґрунтування прогресивних технологій 

мікрофакельного спалювання палива та утилізації теплоти відхідних газів 

котлоагрегатів і теплових установок технологічного призначення» (№ ДР: 

0112U002278). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування методів 

термодинамічного форсування монарних газопарових установок (МГПУ) і 

часткового заміщення в них природного газу альтернативними паливами на 

основі використання двопаливних схем. 

Для досягнення зазначеної мети вирішенню підлягали наступні 

завдання: 

1. Виконати аналіз закономірностей впливу відносної витрати водяної 

пари на техніко-економічні показники монарної газопарової установки 

при різних значеннях температури перед турбіною.  

2. Визначити граничні можливості форсування монарної газопарової 

технології на основі врахування максимально допустимої величини 

витрат водяної пари. 

3. Розробити схемні рішення двопаливних МГПУ з частковим 

заміщенням витрати природного газу відносно дешевими 

альтернативними паливами 

4. Виконати термодинамічне обґрунтування запропонованої двопаливної 

МГПУ з генеруванням пари у форкотлі при спалюванні в ньому палив 

низької калорійності. 

5. Дослідити основні характеристики та виконати оцінку енергетичної 

ефективності двопаливної МГПУ при реалізації в її теплоутилізаційному 

контурі режиму підігріву живильної води та режиму її підігріву і 

випаровування.  
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6. Розробити універсальну методику ентальпійно-ентропійного 

термодинамічного моделювання процесів в газотурбінних і комбінованих 

на їх основі установках. 

Об'єкт дослідження - робочі процеси в монарних газопарових 

установках та методи підвищення їхньої ефективності. 

Предмет дослідження – характеристики робочих процесів в монарних 

газопарових установках за умов їх термодинамічного форсування та 

застосування двопаливних технологій.   

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань 

використовувалися методи термодинамічного моделювання із  застосуванням 

нових ефективних методичних підходів. Дані, отримані на основі 

моделювання, зіставлялися з результатами випробувань монарних 

газопарових установок. 

Достовірність результатів ґрунтується на застосуванні при 

формулюванні математичних моделей коректних фізичних припущень, а 

також на задовільному узгодженні отриманих результатів розрахунків з 

відповідними експериментальними даними та теоретичними результатами 

інших авторів. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Встановлено закономірності впливу подачі водяної пари до тракту 

газопарової турбіни МГПУ «ВОДОЛІЙ» в широкому діапазоні зміни 

відносної витрати пари - від 0,01 до 1,1 кг/кг с.п. Показано, що за рахунок 

збільшення подачі пари можливе суттєве підвищення внутрішньої роботи 

і ККД установки в порівнянні з показниками ГТУ за відсутності подачі 

пари. 

2. Вперше визначено граничні можливості форсування монарної газопарової 

технології циклу «ВОДОЛІЙ», що відповідають максимально допустимій 

величині подачі водяної пари до тракту газопарової турбіни. 

3. Розроблено нові схемні рішення двопаливних монарних газопарових 

установок з форкотлом, які працюють на паливах-замінниках природного 
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газу. Запропоновано модифікації даних схем, що відповідають роботі 

форкотла в режимі пароперегрівача або випарника і пароперегрівача 

живильної води. 

4. Вперше виконано аналіз термодинамічних процесів в топковому просторі і 

парогенеруючому контурі форкотла при експлуатації теплоутилізаційного 

контуру двопаливної монарної газопарової установки в режимі підігріву 

живильної води та в режимі її підігріву і випаровування. 

5. Вперше отримано дані про основні характеристики двопаливної монарної 

газопарової установки і виконано оцінку її енергетичної ефективності в 

порівнянні з установкою «ВОДОЛІЙ» і базовою ГТУ простого циклу. 

6. Запропоновано нову методику термодинамічного моделювання процесів в 

газотурбінних і комбінованих на їх основі енергоустановках, що має такі 

переваги в порівнянні з традиційно використовуваною методикою, як 

універсальність, вища точність і ефективність обчислювального 

алгоритму. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати виконаних 

досліджень впроваджено в НТЦ «Флогістон» при розробці камер згоряння 

стехіометричного типу і в НТУУ «КПІ» в навчальному процесі з курсів 

«Нагнітачі та теплові двигуни» і «Газотурбінні установки». Використання 

результатів роботи підтверджується відповідними актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Автор дисертації самостійно розробив 

комп’ютерні моделі, що реалізують новий підхід до термодинамічного 

моделювання процесів у газотурбінних і комбінованих на їх основі 

енергоустановках. Автор брав участь у аналізі стану проблеми, постановці 

завдань досліджень, проведенні обчислювальних експериментів та аналізі 

отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися на 

таких конференціях та семінарах: на VIII, ІХ Міжнародних конференціях 

«Проблеми промислової теплотехніки» (м. Київ, 8 - 11 жовтня 2013г., 

жовтень 2015р.); на ХХІ, ХХVI  Міжнародних конференціях країн СНД 
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«Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» (м. Ялта, червень, 

2011р., м. Одеса, вересень 2016р.); на V, VI, VII, Х Міжнародних науково-

практичних конференціях аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні 

проблеми наукового забезпечення енергетики» (м. Київ, травень 2007р., 

квітень 2008р., 2009р., 2012р.); на 5-ій Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми економії енергії» (м. Львів, 2008р.); на 9-ій 

Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів, магістрантів і 

студентів «Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці» (м. Київ, квітень 

2011р.); на 9-ій Міжнародній конференції «Енергетична безпека Європи ХХІ  

століття. Євразійські енергетичні коридори» (м. Київ, жовтень 2006р.); на III 

Міжнародній науково-практичній конференції «EUROPEAN SCIENTIFIC 

DISCUSSIONS» (м. Рим., Італія, лютий 2021р.); на III Міжнародній науково-

практичній конференції «ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF MODERN 

SCIENTIFIC RESEARCH» (м. Буенос Айрес, Аргентина, лютий 2021р.) 

Публікації. Основні наукові положення, які розкривають зміст та 

результати дисертації, представлено в 26 друкованих працях, зокрема, в 1 

монографії, в 4 статтях, які входять до наукометричних баз даних, 7 статях в 

наукових фахових виданнях та в 14 публікаціях у збірниках праць за 

матеріалами конференцій. Отримано патент України. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, переліку використаних джерел та трьох додатків. Обсяг 

роботи становить 147 сторінок, включаючи 30 ілюстрацій, 12 таблиць. 

Перелік використаних літературних джерел складає 86 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОУСТАНОВОК НА ОСНОВІ ГТУ 

 

1.1. Перспективи термодинамічного форсування ГТУ шляхом 

підвищення початкової температури циклу 

 

Основні тенденції розвитку енергетичного газотурбобудування 

розглядаються в цілому ряді робіт (див. наприклад [11-29]). 

Аналіз літератури, зокрема, свідчить про те, що вирішення проблеми 

підвищення енергетичної ефективності ГТУ ускладнене цілим рядом 

обставин, до того ж існуючі світові тенденції не є бездоганними щодо їхніх 

кінцевих результативностей. Це, перш за все, стосується напряму підвищення 

енергетичної ефективності ГТУ простого циклу на основі зростання 

початкової температури, рівень якої планується довести до t3 = 1600 ºC. 

Виконаний аналіз показав, що спостерігається "нівелювання" 

термодинамічного ефекту від зростання початкової температури циклу 

Брайтона навіть при оптимальних умовах його реалізації. 

Зупинимося на розгляді цього питання трохи докладніше. В даному 

напрямі за останні 30 років минулого століття подолано температурний 

бар'єр в 1000 C і досягнута температура перед ГТУ 1410...1430 ºC, в 

результаті чого ККД енергетичних ГТУ зріс з 30 до 40%, а їх одинична 

потужність збільшилася з 50 до 500 МВт і більше. Однак, перспективність 

подальшого зростання початкової температури до рівня t3 = 1600 ºC і більше 

в ГТУ наземного призначення вельми проблематична [30- 32] (див.  

рис. 1.1, 1.2).  
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Рис. 1.1. Залежність КПД ГТУ простої схеми від початкової 

температури циклу: 1 – ОАО «Турбоатом» (м. Харків); 2 – ГП НПКГ «Зоря»–

«Машпроект» (м. Миколаїв); 3 – ПО «ЛМЗ» (Росія); 4 – «Рибінські мотори» 

(Росія); 5 – фірми: General Electric, Mitsubishi; Siemens; ABB; Westinghouse; 

6 – границя максимального рівня ККД. 
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Рис. 1.2. Показники приросту ККД ГТУ простої схеми в інтервалі  

температур t3 = 600…1600 ºС при t3 = 100 ºС. 

 

 



34 

 

 

Як видно з рисунків, при зростанні температури t3 до 1200 ºС і вище 

спостерігається ефект термодинамічного «насичення», існування якого 

можна пояснити випереджаючими темпами зростання необоротних 

термодинамічних втрат в елементах і трактах газотурбінної установки в 

порівнянні з реальним темпом зростання ККД ГТУ простої схеми. При 

цьому, підвищення температури від рівня t3 = 600 ºС до 700 ºС призводить до 

абсолютного зростання ККД ГТУ (е) на  4% і відносного (e = е / е) 

на 16 %, а при збільшенні температури t3 на ті ж 100 ºС (від рівня t3 = 1300 ºС 

до t3 = 1400 ºС) абсолютний ККД підвищується лише на 2 % і його відносний 

приріст не перевищує 3 %. Існуючий "недобір" енергетичної ефективності 

високотемпературних ГТУ перш за все пояснюється недостатнім рівнем 

реалізації в них ступеня підвищення тиску К в порівнянні з оптимальним 

рівнем К(опт), що відповідає умові досягнення максимального ККД циклу 

Брайтона [15, 16]. 

Характерною термодинамічною особливістю даного циклу є також 

суттєве зростання температури вихлопних газів t4 з підвищенням значень t3, 

що є причиною неповного використання потенціалу хімічної енергії палива 

і великих втрат з вихлопними газами (крива 6 на рис. 1.3). 

Крім викладеного важливо також підкреслити, що реалізація в ГТУ 

стаціонарного типу рівня t3 = 1600 ºС і вище [15] вимагає вирішення ряду 

технологічних проблем, які обумовлені необхідністю: 

- розробки ефективних систем охолодження соплового апарату (СА) та 

інших високотемпературних елементів конструкцій газових турбін; 

- створення автоматизованих систем управління технологічними 

процесами ГТУ з вбудованими модулями аналізу і прогнозування, які 

повинні працювати на основі прямого виміру температури металу СА, а 

також забезпечувати комплексну регуляцію подачі палива по трактах камери 

згоряння ГТУ на змінних режимах її експлуатації; 
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- освоєння технологій виготовлення монокристалічних лопаток, а 

також спеціальних термостабільних і антикорозійних покриттів 

високотемпературних елементів конструкцій ГТУ тощо. 
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Рис. 1.3. Кореляція між температурою вихлопних газів (t4) і початковою 

температурою циклу (t3): позначення точок наведено на рис. 1.1. 

 

Зазначені обставини визначають необхідність пошуку інших методів і 

засобів підвищення енергетичної ефективності газотурбінних установок, 

серед яких найбільш ефективними є методи, що базуються на утилізації 

високого залишкового теплового потенціалу їх вихлопних газів, застосуванні 

когенераційних принципів термодинамічного форсування комбінованих на 

базі ГТУ установок, модернізації камер згоряння в напрямі зменшення 

термодинамічної незворотності робочого процесу та ін. 

Методи утилізації теплових викидів ГТУ, як відомо, можуть бути 

внутрішньо- і зовнішньоцикловими. Нижче, в підрозділах 1.2 та 1.3 

розглядаються особливості застосування ГТУ з даними типами утилізації. 
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1.2. Застосування установок з внутрішньоцикловою утилізацією 

залишкового теплового потенціалу вихлопних газів 

 

До найбільш широко поширених установок з внутрішньоцикловою 

утилізацією відносяться ГТУ з регенерацією на вихлопі та з проміжною 

регенерацією [33], а також ГТУ з турбіною перерозширення [34, 35]. 

З моменту широкого використання газотурбінних технологій 

регенеративні ГТУ зазнали три періоди розвитку. 

Перший період відноситься до середини 50-их років минулого століття, 

коли, серед 18 типів розроблених газотурбінними заводами СРСР 13 типів 

були регенеративними [36]. Недоліки існуючих в той час регенераторів 

(конструктивного і експлуатаційного характеру) і наявність дешевого 

природного газу сприяло поступовій відмові від широкого застосування в 

системі Мінгазпрома СРСР регенеративних ГТУ і навіть виникнення 

тенденції відключення регенераторів на діючих установках. 

Другий період відноситься до середини 70-х років, коли в результаті 

виникнення світової енергетичної кризи в кілька разів зросли ціни на 

природний газ і інші енергоносії, з'явилася тенденція доукомплектування 

регенераторами діючих ГТУ. На той час в складі парку ГПА Західної Європи 

вже знаходилося в стадії експлуатації 12 % ГПА регенеративного типу, а в 

Північній Америці кількість таких ГПА становило 50 %. 

Третій період можна віднести на кінець ХХ-го - початок ХХІ століття. 

До цього часу фірма «Науково-Піньон» (1988 р.) застосувала трубчастий 

регенератор з високим ступенем регенерації ( = 0,83) в складі ГПА  

ГТК-10 І, що дозволило підвищити ефективний ККД установки до 33,2 % (до 

модернізації – 24 %). У той же період Фірма EKOL [37] встановила на ГТУ 

FRAME регенератор, що дозволило підвищити рівень ефективного ККД ГПА 

на 10 %. Аналогічний результат був досягнутий ВАТ "Турбоатом" при 

модернізації енергетичної газотурбінної установки ГТЕ-45, яка при 

початковій температурі циклу t3 = 880 ºС, ступеня підвищення тиску К = 8,26 
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і температурі вихлопних газів t4 = 450 ºС була переведена на регенеративну 

схему роботи, в результаті чого її ефективний ККД підвищився з 29 % перед 

модернізацією до 37 % після модернізації. 

Слід зазначити, що доукомплектування регенераторами діючих ГТУ 

вимагає додаткових капіталовкладень, значних термінів реалізації та 

окупності, а також не завжди може бути здійснено з технологічних причин на 

діючих ГТУ. 

 

1.3. Термодинамічне форсування ГТУ на основі позациклової утилізації 

залишкового теплового потенціалу вихлопних газів 

 

Методи позациклової утилізації залишкового теплового потенціалу 

вихлопних газів є більш ефективними в порівнянні з методами 

внутрішньоциклової утилізації. Це пояснюється, перш за все, високим рівнем 

даного теплового потенціалу і простотою (у багатьох випадках) його 

реалізації. 

Найбільш простими є відомі технологічні рішення, пов'язані з 

використанням залишкового теплового потенціалу для вироблення 

вторинного теплоносія виробничого, технологічного та теплофікаційного 

призначення, в тому числі гарячої води, насиченої або перегрітої водяної 

пари. Структурні схеми окремих варіантів вироблення вторинного 

теплоносія на основі позациклової утилізації показані на рис. 1.4 - 1.7. 

Структурна схема, представлена на рис. 1.6, відображає найпростіший 

варіант утилізації залишкового теплового потенціалу з виробленням 

вторинного теплоносія в теплофікаційному теплообміннику. Особливістю 

даної схеми є наявність в її складі виносного підтопкового пристрою (ВПП), 

який призначений для забезпечення резервного теплопостачання при 

плановій або аварійній зупинці ГТУ. Вперше така утилізаційна технологія 

була розроблена ВАТ «Укргазпроект» за участю Національного технічного 
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університету України «КПІ ім. І. Сікорського» та Інституту газу НАН 

України у складі ГПА на базі газотурбінної установки ГТК-10-НЗЛ [38, 39]. 

  

Рис. 1.4. Структурна схема ГТУ з 

теплофікаційним  теплообмінником та 

блоком підтопковых пристроїв (ВПП). 

Рис. 1.5. Структурна схема ГТУ з 

блоком допалювальних пристроїв 

(БДП) і підігрівачем мережної води 

(ПМВ). 

 
 

Рис. 1.6. Структурна схема ГТУ із 

котлом-утилізатором і системою 

теплозабезпечення споживача  теплоти 

(СТ). 

Рис. 1.7. Структурна схема ГТУ 

з котлом-утилізатором, що працює  

в режимі з допалюванням палива. 
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Структурна схема, представлена на рис. 1.5, відображає першу 

промислову теплофікаційну когенераційну установку на базі ГТУ 25-700-

ЛМЗ, розроблену для Якутської ГРЕС спільними зусиллями НТУУ «КПІ ім. 

І. Сікорського», Всеросійського теплотехнічного Центрального 

котлотурбінного інституту. 

Структурні схеми, представлені на рис. 1.6 і 1.7, ілюструють варіанти 

використання залишкового теплового потенціалу вихлопних газів для 

вироблення вторинного теплоносія в котлі-утилізаторі у вигляді гарячої води, 

насиченої або перегрітої пари і передачі даного теплоносія споживачу для 

подальшого використання. Другий варіант відрізняється від першого 

наявністю блоку пальникових пристроїв (БПП), що встановлюється перед 

топкової камерою котла-утилізатора, який може працювати як в простому 

утилізаційному режимі, так і з допалюванням палива. 

 

1.4. Перспективи застосування парогазових і газопарових установок 

 

Значно більш високою ефективністю, ніж описані вище, 

характеризуються технології, які здійснюються на базі парогазових 

(бінарних) і газопарових (монарних) установок. У перших з них реалізується 

так званий цикл STAG, а в других - цикли STIG та ISTIG. 

У монарних ГПУ має місце контакт робочих тіл газового і 

теплоутилізаційного контуру, в бінарних ПГУ такий контакт відсутній. 

Нижче в підрозділах 1.4.1. і 1.4.2. розглядаються деякі питання, що 

стосуються застосування зазначених установок. 

 

1.4.1. Бінарні парогазові установки 

 

Інтенсивне застосування БПГУ в світовій енергетиці почалося на 

початку 90-х років минулого століття. Типова схема БПГУ представлена на 

рис. 1.8. 
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Рис. 1.8. Схема бінарної парогазової установки: 1 – компресор; 2 – 

паливо; 3 – камера згоряння; 4 – газова турбіна; 5 – котел-утилізатор; 6 – 

парова турбіна; 7 – конденсатор; 8, 9 – циркуляційний і конденсаційний 

насоси; 10 – система регенеративного підігріву живильної води; 11 – 

живильний насос. 

 

Практика вдосконалення БПГУ зумовила суттєве підвищення 

енергетичної ефективності і одиничної потужності (рис. 1.9, 1.10). 

Дані, які наведені на рис 1.9, також ілюструють існування загальних 

тенденцій підвищення ККД бінарних ПГУ в порівнянні з відповідними 

показниками для базової ГТУ в широкому діапазоні зміни початкової 

температури циклу t3 для різних типів установок, які розроблені фірмами: 

Siemens, General Electric, Mitsubishi, ABB і Westinghouse [40, 41]. 

Як видно з рис. 1.9, в інтервалі температур t3 = 1100...1410 ºС 

спостерігається зростання ККД ГТУ від ~ 34 до ~ 39 % при відповідному 

рівні підвищення ККД БПГУ від ~ 52 до ~58 % і середньому збільшенні ККД 

БПГУ ( = ПГУ - ГТУ) приблизно на 18 %. Бінарні парогазові установки 

досягли (при t3 = 1100…1200 С) і навіть значно перевищують (при 

t3 = 1410 ºС) рівень ККД ПТУ, які працюють на надвисоких параметрах пари. 

Їхня потужність: 345 МВт на базі ГТУ 501G (Mitsubishi) і 484 МВт на базі 
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ГТУ MW701FG (Westinghouse) зрівнялася (в моноблочному варіанті) з 

рівнем потужності ПТУ GEC - ALSTOM [42, 43], а при застосуванні 

комбінованих схем з двох (або трьох) ГТУ і однієї ПТУ сприяє подальшому 

збільшенню одиничної потужності БПГУ в два рази (схема - 2хГТУ + ПТУ) 

або в три рази (схема – 3хГТУ + ПТУ) [44 -46]. 

 

 

1000 1100 1200 1300 1400 t 3 ,°C
20

40

60

 , %

1

2
3

4


ПГУ


ГТУ


уст

 

 

Рис. 1.9. Вплив температури t3 на ККД ГТУ і БПГУ фірм: 1 – General 

Electric; 2 – Mitsubishi; 3 – Siemens; 4 – Westinghouse1. 
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Рис. 1.10. Питома теплова потужність вихлопних газів ГТУ і 

електричної БПТУ при зміні температури t3: позначення на рис. 1.1. 
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Показники екологічної безпеки БПГУ суттєво підвищуються в 

порівнянні з ГТУ за рахунок зниження викидів в атмосферу оксидів азоту 

(NOx) в ~ 1,5 рази; зменшення теплового забруднення в ~ 1,3 рази; значного 

зменшення викидів вуглекислого газу (CO2). 

Основними недоліками бінарних парогазових установок є низька 

частка потужності парової турбіни щодо потужності ГТУ (Nпту/Nгту на 

рис. 1.10), зниження рівня реалізованого теплового потенціалу вихлопних 

газів щодо потужності ГТУ (Nтепл/Nгту на рис. 1.4) при t3> 1200 ºС, а також 

значне підвищення масогабаритних показників, що можна проілюструвати на 

прикладі БПГУ потужністю 325 МВт (розробка - ДП НВКГ "Зоря"–

"Машпроект") на базі двох газових турбін ГТГ-110 і парової турбіни К-100-

6,4 (ПО ЛМЗ, Росія). Дана установка має такі масогабаритні показники 

основного обладнання [40]: 

– маса двох ГТУ ГТГ-110 становить 100 т при довжині кожної 

установки 7 м і її максимальному діаметрі 3,5 м; 

– маса турбіни К-100-6,4 дорівнює 400 т при габаритах - 16,8х7,5х5,5 м; 

– двокорпусний котел-утилізатор має масу металевої частини 2370 т 

при габаритах кожного корпусу - 23,2х12,0х23 м. 

Питома металоємність ГТУ ГТГ-110 становить  0,5 т/МВт при 

питомій металоємності БПГУ  28 т/МВт, що означає збільшення 

металоємності БПГУ майже в 60 разів. 

Суттєвою перешкодою щодо подальшого зростання ККД БПГУ є 

існування своєрідного теплоутилізаційного «бар'єру», суть якого полягає в 

наявності диспропорції при використанні теплового потенціалу вихлопних 

газів (ВГ) в теплоутилізаційному контурі (ТУК) і потенціалу хімічної енергії 

палива (ХЕП) в камері згоряння ГТУ. 

Якщо досягнутий рівень використання теплового потенціалу (ВГ) в 

ТУК становить 90%, то відповідний рівень використання ХЕП не перевищує 

30%. 
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Важливо відзначити, що технічні можливості бінарних парогазових 

установок дозволяють досягти рівня ККД 60%, що перевищує відповідний 

показник суперсучасних паротурбінних установок з надвисокими 

параметрами пари. 

 

1.4.2. Монарні газопарові установки 

 

Термодинамічний аналіз традиційних циклів ГТУ і ПТУ показує, що в 

процесі їх реалізації мають місце великі втрати працездатності (ексергіі). У 

ПТУ основні втрати виникають в процесі підведення теплоти до робочого 

тіла, а в ГТУ - в процесі відведення теплоти від робочого тіла до холодного 

джерела. 

Прагнення об'єднати переваги і зменшити недоліки традиційних циклів 

ГТУ і ПТУ зумовило створення бінарних парогазових установок (БПГУ), 

подальший розвиток яких стримується низкою властивих їм недоліків (див. 

підрозділ 1.4.1). 

Загальним недоліком БПГУ є ускладнення теплової схеми ТЕС, що 

збільшує капітальні витрати на будівництво станції і експлуатаційні витрати і 

знижує надійність роботи обладнання. 

На початку 1960-х років академіком С.А. Христіановичем була 

запатентована теплова установка на парогазовій суміші. У наступні роки 

газотурбінний цикл з вприскуванням пари в газовий тракт отримав досить 

широке поширення за кордоном з назвою STIG, або при наявності 

проміжного охолодження повітря в компресорі –  ISTIG [41]. 

Монарна газопарова установка (МГПУ) включає в себе такі основні 

елементи: компресор, камеру згоряння, газопарову турбіну і 

теплоутилізаційний контур, розташований на вихлопі МГПУ, в якому 

генерується перегрітий водяний пар, а також систему подачі живильної води. 

У початкових варіантах схемних рішень МГПУ, пара в невеликій 

кількості вводилася в камеру згоряння для запобігання утворення оксидів 
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азоту (так зване екологічне вприскування пари) [41]. У наступному варіанті 

пар, вироблений в котлі-утилізаторі, повністю використовується в тракті ГТ 

як робоче тіло і для охолодження високотемпературного лопаточного 

апарату, частково або повністю замінюючи охолоджуюче повітря. 

Газопарові установки, в яких з котла-утилізатора пара підводиться в 

проточну частину газової турбіни як ще одне робоче тіло для отримання 

додаткової механічної енергії, називають STIG (Steam Injection Gas Turbine). 

На рис. 1.11 наведена теплова схема газопарової установки, що працює за 

циклом STIG [15, 25]. 

 

 

 

Рис. 1.11. Монарна парогазова установка (цикл STІG): 1 – ГТД;  

2 – генератор; 3 – котел-утилізатор; 4 – резервуар живильної води (РЖВ);  

5 – насос. 

 

При реалізації циклу STIG, як відомо, пар генерується в 

теплоутилізаційному контурі і далі змішується з продуктами згоряння, після 

чого газопарова суміш надходить в турбіну. 

Висока ефективність циклу STIG зумовлена використанням теплоти 

газів після турбіни (в теплоутилізаційному контурі) з метою генерування 
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перегрітої пари і підвищенням коефіцієнта корисної роботи  установки, яка 

визначається співвідношенням: 

 

φ = (lT – lН) / lТ = 1 – (lH/lT), 

 

де lН - робота нагнітача (компресора і насоса); lТ - корисна робота 

турбіни. 

Для ГТУ, що працюють за циклом Брайтона, робота компресора є 60-

70% від корисної роботи газової турбіни. Разом з тим робота живильного 

насоса в циклі ПТУ – лише кілька відсотків від корисної роботи парової 

турбіни. Таким чином, ККД циклу STIG значно підвищується в порівнянні з 

традиційним циклом Брайтона (при однакових початкових параметрах) і 

збільшується його питома потужність. 

Установки типу STІG характеризуються [47]: 

- значним приростом потужності - до 80 %; 

- низьким рівнем емісій NOx і СО без проведення спеціальних заходів; 

- відносно невеликими капітальними витратами на кВт встановленої 

потужності. 

"Зоря" - "Машпроект" пропонує два типи установок, які працюють по 

циклу STІG – установки з неконвертованою (S1) і конвертованою (S2) 

проточною частиною газотурбінного двигуна. 

Установки типу S1 здатні з високою ефективністю використовуватися 

як у варіанті когенерації – з передачею пари для зовнішнього споживання, 

так і для отримання додаткової електричної енергії при подачі пари в 

проточну частину ГТД. Установки типу S2 забезпечують отримання 

максимальної потужності та ККД при роботі в режимі вприскування пари. 

Такі установки мають перевагу як електростанції промислових 

підприємств і невеликих регіональних електростанцій, де є потреба у 

максимальному виході електроенергії і є джерело прісної води, оскільки 



46 

 

великим недоліком установок зі змішуванням робочих тіл є необхідність 

постійної витрати живильної води високої якості для КУ. 

Витрата живильної води складає 1,2–2,3 т на 1 МВт потужності ГПУ, 

тобто для установки 300 МВт необхідно готувати близько 9000 т/добу води. 

У загальному випадку при відборі води з водойми, цех хімводопідготовки, як 

відомо, повинен здійснити послідовно такі операції: вапнування, коагуляцію, 

магнезіальне знекремнювання, фільтрування, Н-катіонування, 

декарбонізацію, аніонування [33]. Крім того, викиди в атмосферу великих 

кількостей пари негативно впливають на екологічну обстановку в районі 

електростанції. 

Одним із способів термодинамічного форсування МГПУ є 

застосування установок на базі циклу ISTIG (див. рис 1.12). 

Як видно з рис. 1.12, особливість даного циклу полягає в тому, що 

атмосферне повітря стискається в компресорах низького і високого тисків з 

проміжним охолодженням. 

У розглянутій ГПУ також, як в ГПУ на базі циклу STIG; пара не 

конденсується, а її втрата поповнюється хімводоочищеной водою. Витрати 

на хімводоочищення становлять 3,5–4 % вартості палива. 

Перевагою ГПУ в порівнянні з ПГУ є простота теплової схеми – 

відсутність парової турбіни, конденсатора і відповідно системи охолодження 

циркуляційної води. Це призводить до зниження капітальних витрат: 

приблизно на 10-15 % в порівнянні з ПГУ. Однак ККД ГПУ помітно нижче, 

ніж ПГУ: ηефГПУ = 54 ... 56 % при температурі за камерою згоряння 1600 °С і 

ступеня підвищення тиску πК = 50...54 [41], в той час як для бінарної ПГУ при 

t3 = 1600 °С ηефПГУ = 61...65%. Газопарові установка потужністю 180 МВт з 

параметрами газової суміші t3 = 1327 °С і πК = 15 мають ефективний ККД 

47,5 %, тобто на рівні нових паротурбінних енергоблоків, а ефективний ККД 

діючих ПГУ з такими ж параметрами при двох етапах спалювання палива 

вже досяг 58 % і навіть 60 %. 
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Рис. 1.12. Монарна газопарова установка (цикл ISTIG):  

1, 3 – компресори відповідно низького і високого тиску;  

2 – повітроохолоджувач; 4 – камера згоряння; 5, 6 – турбіни високого і 

низького  тиску; 7 – силова турбіна; 8 – котел-утилізатор; (I – повітря; II – 

паливо; III – пара високого тиску; ІV – пара середнього тиску; V – живильна 

вода; VІ – димові гази). 

 

Таким чином, особливістю МГПУ-технологій є те, що при їх реалізації 

відпадає необхідність у використанні парової турбіни, конденсатора і 

системи регенеративного підігріву живильної води. При цьому перегріта 

водяна пара, що генерується в теплоутилізаційному контурі, подається в 

камеру згоряння, перед якою вона поділяється на два потоки, один з них 

призначений для подачі безпосередньо в високотемпературну зону горіння 

(«екологічна пара»), а інший («енергетична пара») додається до продуктів 
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згоряння, в результаті чого утворюється газопарова суміш, яка підводиться 

до соплового апарату газопарової турбіни. 

При реалізації МГПУ – технології завдяки подачі «екологічної пари» в 

зону горіння (близько 10 % від витрат компресорного повітря) досягається 

зниження в 1,5 … 2,0 рази емісії токсичних оксидів азоту у вихлопних газах 

установки в порівнянні з «сухим» згорянням, а завдяки подачі 

«енергетичної» пари, що надходить до продуктів згоряння поза первинної 

зони горіння, відбувається зростання кількості робочого тіла, яке подається в 

газопарову турбіну і, як наслідок, забезпечується підвищення одиничної 

потужності і енергетичної ефективності в порівнянні з базовою ГТУ (без 

подачі «екологічної» і «енергетичної» пари). При цьому потужність 

установки збільшується на 60 %, а ККД – на 12%. 

У разі застосування МГПУ-технології досягається також значне 

зменшення масогабаритних показників і відповідного рівня металоємності в 

порівнянні з БПГУ-технологією, спрощується система автоматизованого 

управління технологічними процесами та ін. Однак описані вище технології 

МГПУ мають суттєвий недолік – відпрацьована пара викидається в 

атмосферу незворотньо. Це великі втрати живильної води і погіршення 

екології через викид в атмосферу великої кількості пари і води. 

Зменшення (або повне усунення) витрати на хімводоочищення з 

одночасним зниженням температури димових газів стає можливим при 

використанні неізотермічного процесу конденсації в конденсаторі 

контактного типу [25]. 

ДП НВК "Зоря" – "Машпроект" розроблена і введена нова екологічно 

чиста технологія "ВОДОЛІЙ", яка дозволяє уловлювати воду з газопарового 

потоку на виході з газотурбінної установки і повертати її знову в робочий 

цикл. 

Технологія "ВОДОЛІЙ" (рис. 1.13, 1.14) використовується в 

газотурбінних установках для приводу електрогенераторів або нагнітачів 

газу магістральних газопроводів [47]. 
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При реалізації технології "ВОДОЛІЙ", потік парогазової суміші, що 

йде з котла, надходить в контактний конденсатор (3), де за допомогою 

охолоджуючої води, що вприскується в нього, досягається конденсація 

водяної пари. 

 

 

 

Рис. 1.13. Монарна парогазова установка (цикл «ВОДОЛІЙ»):1 – ГТД; 

2 – генератор; 3 – котел-утилізатор; 4 – контактний конденсатор; 5 – бак-

накопичувач; 6 – вузол хімводоочистки; 7 – холодильник; 8 – насос. 

 

Суміш охолоджуючої води і конденсату, що пройшла блок очищення 

конденсату (4) відводиться з контактного конденсатора в бак-накопичувач 

(5). Із бака-накопичувача вода надходить в охолоджувач зворотної води (7), 

потім подається насосом (8) в утилізаційний котел. 

Теплота відпрацьованих газів газотурбінного двигуна (1) 

використовується для отримання перегрітої водяної пари, яка вприскується в 

камеру згоряння двигуна, змішується з продуктами згоряння і потім в складі 

парогазової суміші (ПГС) виконує додаткову роботу в газовій турбіні. Далі 

відпрацьована парогазова суміш проходить котел-утилізатор, де відбувається 

зниження її температури – утилізація тепла. З метою зменшення викидів пари 
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в атмосферу, після котла встановлюється контактний конденсатор-

газоохолоджувач КК40, розроблений і виготовлений ДП НВК "Зоря"–

"Машпроект". Він уловлює практично весь вприснутий пар і повертає його в 

цикл роботи установки, тим самим суттєво зменшує втрати води в атмосферу 

і витрати на водопідготовку живильної води для установки в цілому і далі 

майже сухе повітря в основному з продуктами згоряння і температурою 

відпрацьованих газів 35-45 °С скидається в атмосферу [22]. 

 

 

 

Рис. 1.14. Монарна парогазова установка «ВОДОЛІЙ». 
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В конденсатор подається охолоджуюча вода проти потоку парогазової 

суміші. Система охолодження конденсатора – розімкнена, водного або 

повітряного принципу охолодження, градирнями будь-якого типу, іншими 

джерелами холодоагенту необхідних параметрів або може бути будь-яка 

технологія по використанню низькопотенційного тепла. 

Подальший рух парогазового потоку: після конденсації охолоджуюча 

вода разом з виділеним з парогазової суміші конденсатом зливається в бак-

накопичувач з температурою 60-70 °С, потім проходить систему 

охолодження конденсату і повертається в цикл для подачі в контактний 

конденсатор, утворюючи замкнуту систему - контур охолодження 

конденсатора. Так як з цього замкнутого контуру здійснюється живлення 

котла-утилізатора, то він практично заповнений конденсатом з якістю, що 

відповідає вимогам до живильної води котельних агрегатів з тиском 25-

40 кгс/см2. Підживлення контуру (при необхідності) здійснюється 

обробленою живильною водою. 

Тиск на вході в контактний конденсатор менше або дорівнює 

3,5 кгс/см2, злив здійснюється самопливом. 

Організовано дві точки підведення в камеру згоряння. 

Перша точка – екологічна пара, яка нейтралізує домішки в продуктах 

згоряння (NOx, CO та ін.) в зоні горіння газоподібного палива. Пара 

подається через паливні форсунки в кількості 20...25 % від загальної 

кількості пари, яку виробляє котел-утилізатор. Співвідношення витрат 

екологічної пари і газоподібного палива вибирається оптимально, щоб не 

погасити факел. 

Екологічна пара відбирається із загальної кількості перегрітої пари, що 

генерується котлом-утилізатором. Температура перегрітої пари 300 ... 350 °С. 

Робота з екологічним паром дозволяє знизити шкідливі викиди NOх <25 ррm, 

CO <25 ррm. При цьому, конструкція жарових труб і сама камера згоряння 

залишаються практично однаковими з вихідною серійної камерою. 
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Друга точка – енергетична пара подається в зону змішування 

первинного і вторинного повітря кожної жарової труби камери згоряння. 

Енергетична пара потрібна для ефективного збільшення потужності 

газотурбінного двигуна. Кількість енергетичної пари – приблизно 80 % від 

усієї кількості виробленої перегрітої пари. Відносна кількість генерованої 

перегрітої пари до витрати повітря через двигун не більше 0,18. Температура 

перегрітої пари 300...350 °С. 

У 2003 році на газокомпресорній станції ГКС-35 "Ставищенського" ДК 

"Укртрансгаз" (м. Київ, Україна), зданий в дослідно-промислову 

експлуатацію головний зразок нової контактної газопаротурбінної установки 

КГПУ-16К, для газоперекачувального агрегату ГПУ-16К, де в промисловому 

варіанті в реальних умовах був реалізований цикл "ВОДОЛІЙ". 

Для установки КГІІУ-16К "ВОДОЛІЙ" використано серійний 

газотурбінний двигун ДН-70Л потужністю 10 МВт із відповідним 

доопрацюванням для вприскування пари в проточну частину двигуна (індекс 

доопрацьованого двигуна – ДУ-7ІЛ) [48]. 

ГПУ «ВОДОЛІЙ» не має світових аналогів і побудована на нових 

наукових принципах і технічних рішеннях. Найближчим прототипом 

розробленої технології є відомий газопаровий цикл STIG з вприскуванням в 

газову турбіну води і водяної пари з зовнішнього джерела, але такі установки 

потребують спеціальної комплексної водопідготовки для компенсації втрат 

води з відпрацьованими газами. 

Але ГПУ «ВОДОЛІЙ» має і свої недоліки, які обумовлені недостатньо 

високим приростом її ККД і одиничною потужністю в порівнянні з 

потенційними можливостями такої технології. У зв'язку з цим становить 

інтерес проведення спеціальних досліджень, спрямованих на оцінку 

граничних можливостей форсування МГПУ «ВОДОЛІЙ». 

Недоліком даної технології є також, використання при її реалізації 

дефіцитних висококалорійних енергетичних палив (природний газ і 

спеціальні марки рідких газотурбінних палив), хоча їх витрати скорочуються. 
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Дана обставина зумовлює необхідність розробки різних двопаливних схем, в 

яких має місце часткове заміщення природного газу відносно дешевими 

альтернативними паливами. 

Слід також зазначити, що одним із важливих завдань, пов'язаних з 

проведенням термодинамічного аналізу розглянутих схемних рішень МГПУ, 

є вдосконалення методик такого аналізу з метою підвищення їх ефективності. 

 

1.5. Постановка завдань досліджень 

 

На підставі проведеного аналізу стану досліджень з даної проблеми 

може бути сформована мета роботи. 

Метою роботи є обґрунтування методів термодинамічного форсування 

монарних газопарових установок і часткового заміщення в них природного 

газу альтернативними паливами на основі використання двопаливних схем. 

Для досягнення зазначеної мети вирішенню підлягали наступні завдання: 

1. Виконати аналіз закономірностей впливу відносної витрати водяної пари 

на техніко-економічні показники монарної газопарової установки при 

різних значеннях температури перед турбіною. 

2. Визначити граничні можливості форсування монарної газопарової 

технології на основі врахування максимально допустимої величини 

витрат водяної пари. 

3. Розробити схемні рішення двопаливних МГПУ з частковим заміщенням 

витрати природного газу відносно дешевими альтернативними паливами. 

4. Виконати термодинамічне обґрунтування запропонованої двопаливної 

МГПУ з генеруванням пари у форкотлі при спалюванні в ньому палив 

низької калорійності. 

5.  Дослідити основні характеристики та виконати оцінку енергетичної 

ефективності двопаливної МГПУ при реалізації в її теплоутилізаційному 

контурі режиму підігріву живильної води та режиму її підігріву і 

випаровування. 



54 

 

6. Розробити універсальну методику ентальпійно-ентропійного 

термодинамічного моделювання процесів в газотурбінних і комбінованих 

на їх основі установках. 

 

1.6. Висновки за розділом 

 

Виконаний огляд стану досліджень з даної проблеми дозволяє 

констатувати таке. 

Досить перспективним є застосування монарних газопарових 

технологій (цикли STIG, ISTIG і, особливо, «ВОДОЛІЙ»), які мають в 

порівнянні з БПГУ такі переваги, як відносна простота теплової схеми, 

суттєво нижчі масогабаритні показники, капітальні витрати на будівництво 

установки, рівні емісії оксидів азоту тощо. 

Подальший розвиток монарних газопарових технологій на основі циклу 

«ВОДОЛІЙ» вимагає вирішення низки складних науково-технічних завдань, 

і зокрема, оцінки граничних можливостей форсування відповідних 

установок. Важливим є також створення на базі даного циклу двопаливних 

схем з метою скорочення витрат природного газу. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ГАЗОТУРБІННИХ І 

КОМБІНОВАНИХ НА ЇХ ОСНОВІ ЕНЕРГОУСТАНОВКАХ 

  

В даному розділі висвітлюються основні положення запропонованої 

ентальпійно-ентропійній методики термодинамічного аналізу 

енергоустановок. Ілюструються особливості реалізації цієї методики на 

прикладі циклу ГТУ простої схеми. Наводяться дані тестування ентальпійно-

ентропійної методики, що підтверджують її високу ефективність. 

 

2.1 Основні положення ентальпійно-ентропійної методики 

термодинамічного аналізу 

 

Багатоваріантність вирішення проблем підвищення енергетичної 

ефективності та одиничної потужності газотурбінних і комбінованих на їх 

основі енергоустановок, необхідність отримання достовірної оцінки 

конкурентоспроможності їх різних варіантів і розробки відповідних 

рекомендацій вимагає створення науково обґрунтованих методик 

термодинамічного моделювання процесів, що протікають в таких установках.  

Застосування традиційної методики наближеного термодинамічного аналізу 

ГТУ, що базується на використанні Т-ΔS діаграм [49-52], є вельми тяжким 

при розгляді комбінованих на основі ГТУ енергоустановок у разі 

виробництва гарячої води або пари.  

За цих умов доцільно використовувати h-ΔS діаграми, які є 

універсальними, оскільки дозволяють проводити зіставлення циклу ГТУ з 

суміщеними з ним процесами в теплофікаційних схемах. Іншими словами, 

застосування h-ΔS діаграм дає можливість використовувати єдину форму 

аналізу енергетичних характеристик ГТУ і комбінованих на їх основі 

енергоустановок [35, 53-56]. 
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Розроблена ентальпійно-ентропійна методика термодинамічного 

моделювання ГТУ і комбінованих на її основі установок базується на 

дотриманні таких вимог і умов:  

1) Розгляд робочого тіла як однокомпонентного газу (повітря) в 

компресорі і двокомпонентного газу (повітря + паливо) або 

трикомпонентного газу (повітря + паливо + пара) в трактах камери згоряння, 

турбіни і на вихлопі установки.  

2) Облік втрат тиску в трактах установки при оцінці її техніко-

економічних показників і термодинамічних параметрів в вузлових точках 

циклу. 

3) Побудова послідовного (без ітерацій) алгоритму розрахункової 

діагностики термодинамічних параметрів циклу ГТУ, включаючи блоки 

розрахунку компресора, камери згоряння, турбіни і вихлопного патрубка 

ГТУ.  

4) Забезпечення можливості реалізації термічно-ентропійного і 

ентальпійно-ентропійного варіантів термодинамічного аналізу ГТУ і 

можливості побудови циклів в T-ΔS і h-ΔS координатах.  

5) Спрощення процедури оцінки термодинамічних параметрів 

компонент в вузлових точках циклу на основі побудови і використання 

відповідних рівнянь регресії та визначені за результатами статистичної 

обробки наявних в літературі табличних даних [57-59] для двох діапазонів 

зміни визначальних параметрів (зона І і ІІ), що забезпечує досягнення 

мінімальної похибки обчислень шуканих параметрів. 

В рамках запропонованої методики при виконанні процедури 

термодинамічного моделювання характеристик установки [22, 60-62], окрім 

рівнянь регресії, які наведено в табл.2.1, 2.2 та 2.3, використовуються також 

рівняння, що стосуються визначення ентропії в різних вузлових точках 

циклів, а також рівняння теплового та енергетичного балансу [40, 51, 53, 57-59].  
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Таблиця 2.1 

Структура рівнянь регресії для повітря по табличних даних С.Л. 

Ривкіна [57] 

 

З
о
н

а 

Рівняння регресії  

 

Диспер

сія, 

 2.σ 

Н
о
м

ер
  
  
 

 р
-н

я 

Діапазон зміни 

термодинамічних 

параметрів 

І 

h = exp[5,67 +0,282ln(к)] 2,56 (1) 1,49 125,6к   

3 6 25,9 3,15 10 1,12 10s h h         0,015 (2) 
  323  –  1130,  h   

кДж/кг 

3 7 2θ 0,039 3,69 10 3,2 10h h        

 
1,210-3 (3) 

  323  –  1130,  h   

кДж/кг 

216,36 263,8 θ 9,58 θh       0,56 (4) θ  1,12  –  3,72  

exp[ 0,887 0,984 ]h s     2,3 (5) 
s = 6,78-8,052 

кДж/(кг·К) 

І

І 

25,5 276 θ+7,1 θh      2,63 
(

(6) 
θ  3,72   6,15   

3 7 26,78 1,36 10 2,1 10s h h         0,001 (7) 
  1130  –  1970,h  

кДж/кг 

3 7 2θ=0,0715 3,42 10 1,7 10h h        0,0083 
(

(8) 

  1130  –  1970,h  

кДж/кг 

exp[ 9,08 7,724 ln( )]h s   
 0,73 (9) 

s = 8,052-8,653 

кДж/(кг·К) 

 

Пропонована ентальпійно-ентропійна методика термодинамічного 

моделювання процесів в газотурбінних і комбінованих на їх основі теплових 

енергоустановках характеризується, в порівнянні з традиційно 

використовуваною для ГТУ методикою наближеного розрахунку, що 

базується на застосуванні Т-S діаграм наступними  перевагами: 
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1. Універсальністю в плані можливості використання єдиної форми 

аналізу енергетичних характеристик ГТУ і комбінованих на їх основі 

енергоустановок. 

 

Таблиця 2.2 

Рівнянь регресії для розрахункового палива (метан) за табличними 

даними В.П. Глушко [59] 

 

З
о
н

а Рівняння регресії 

 

Диспе

рсія, 

 2.σ Н
о
м

ер
  
  
  
  
  
  
  
  
  

р
-н

я 

Діапазон зміни 

термодинамічних 

параметрів 

І 

exp[1,29 0,18 ln( )]s h  
 0,019 (2а) 

  603  –  3006,h  

кДж/кг 

3 7 2θ=0,123 1,57 10 1,5 10h h        0,018 (3а) 
  603  –  3006,h  

кДж/кг 

2114,2 347,7 θ+140,3 θh      2,4 (4а) θ  1,0  –  3,47  

exp[ 7,18 5,55 ln( )]h s   
 16,6 (5а) 

s = 11,54-15,436 

кДж/(кг·К) 

ІІ 

2844,9 890,5 θ+62,9 θh       4,35 (6а) θ 3,47  –  6,246  

3 8 212,21 1,2 10 5,0 10s h h         0,009 (7а) 
  3006  –  7170,h  

кДж/кг 

4 8 2θ=1,079 8,53 10 2,0 10h h        0,0043 (8а) 
  3006  –  7170,h  

кДж/кг 

exp[13,3 81,83 / ]h s   16,0 (9а) 
s = 15,436-18,46 

кДж/(кг·К) 
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Таблиця 2.3 

Форма рівнянь регресії для водяної пари за даними С.Л. Ривкіна  [58] 

 

З
о
н

а 

Рівняння регресії  

 

Д
и

сп
ер

сі
я
, 


 2

.σ
 

Н
о
м

ер
  

р
-н

я 

Діапазон зміни 

термодинамічних 

параметрів 

І 

3 7 28,976 3,08 10 5,4 10s h h       

 
0,005 (2б) 

532  –  2466, h   

кДж/кг 

3 7 2θ 0,0246 1,99 10 1,2 10 hh        

 
0,0017 (3б) 

532  –  2466,  

/

h

кДж кг



 

234,4 470 θ+27,19 θh      1,31 (4б)  θ 1,0  –  4,17  

exp[0,79 0,527 ]sh     12,6 (5б) 
10,41  –  13,34,  s   

кДж/кг 

І

І 

273,24 515 θ 22,74 θh        0,45 (6б) θ  3,125  –  5,2  

3 8 210,77 1,268 10 9 10s h h         0,002 (7б) 
  2400  –  3957, h  

кДж/кг 

3 8 2θ 0,336 1,69 10 6,0 10 hh         0,001 (8б) 
  2400  –  3957, h  

кДж/кг 

exp[ 8,94 6,46 ln( )]h s   
 0,85 (9б) 

  13,288  –  14,35,  s

 кДж/кг 

 

2. Вищою точністю визначення основних енергетичних характеристик 

установок (питомих робіт їх елементів, ККД установки тощо) через 

використання у традиційній методиці ряду спрощуючих передумов, таких як 

сталість теплоємності робочих тіл та ін. 

3.  Більш високою ефективністю обчислювального алгоритму і 

відповідного програмного продукту завдяки:  

а) відсутністі інтераційної процедури визначення термодинамічних 

параметрів, характерної для традиційної методики;  
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б) спрощенню визначення термодинамічних характеристик компонент 

робочого тіла у вузлових точках циклу завдяки використанню вказаних вище 

рівнянь регресії. 

В даному розділі алгоритм реалізації запропонованої ентальпійно-

ентропійної методики розглядається на прикладі ГТУ простої схеми. 

 

2.2. Алгоритм реалізації методики 

 

На рис. 2.1 наведено структурну схему ГТУ (простої схеми) і 

відповідну їй конфігурацію циклу Брайтона в термічно-ентропійних 

координатах (рис. 2.1, б). 

Як видно, ГТУ простої схеми складається з трьох основних елементів: 

компресора (К), камери згоряння (к.сг) і турбіни (Т), а відповідний такій 

установці цикл, який визначає термодинамічні процеси в трактах ГТУ, 

описується послідовністю вузлових точок 1–2´–2к–2–3´–3–4´–4–4–1вих і 

відрізків між ними.  

Координати вузлових точок відображають температуру робочого тіла 

(Т, К) і різницю питомих ентропій ΔS(i-j) = Sj - Si кДж/(кгК), де Si и Sj - питомі 

ентропії в початковій і наступній вузлових точках. 

Конфігурація циклу (рис. 2.1 б) відображає локальні процеси, які 

описуються відрізками між суміжними вузловими точками циклу, в тому 

числі: 

 - відрізки (1 – 2´) і (1 – 2к) характеризують адіабатний і політропний 

процеси стиснення повітря в компресорі;  

- відрізок (2к – 2)  відповідає протіканню процесу змішування повітря з 

паливом; 

 - відрізки (2 – 3´) і (2 – 3) характеризують процес ізобарного і 

політропного тепловиділення в камері згоряння; 
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 - відрізки (3 – 4´) і (3 – 4) відповідають адіабатному і політропному 

процесам розширення продуктів згоряння в турбіні з урахуванням втрат 

тиску в трактах ГТУ;  

- відрізок (3 – 4) характеризує політропний процес розширення в 

турбіні без урахування втрат тиску в трактах ГТУ;  

- відрізки (4 – 1вг) и (4 – 1вг) відповідають політропному та 

ізобарному процесам на вихлопі ГТУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а)       б) 

Рис. 2.1.  Структурна схема (а) і конфігурація циклу (б) газотурбінного 

двигуна (цикл Брайтона): 1 - атмосферне повітря перед компресором;  

2к - компресорне повітря перед камерою згоряння; 2 - суміш компресорного 

повітря і палива; 3 і 3 - продукти згоряння перед турбіною при ізобарному і 

політропному процесі підведення теплоти в камеру згоряння; 4 і 4 - стан 

робочого тіла в кінці адіабатного і політропного процесів розширення за 

турбіною з урахуванням втрат тиску в трактах ГТУ; 4* і 1ВГ - стан газів при 

ізобарному процесі вихлопу. 
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- відрізок (1вг – 1) характеризує термодинамічний ефект 

«розмикання» циклу в результаті врахування подачі палива при побудові 

реального циклу газотурбінної установки.  

Зони циклу А і Б на рис. 2.1, б відображають область втрат 

працездатності ГТУ в результаті зниження тиску в камері згоряння та 

область втрат працездатності в результаті аеродинамічного опору у 

вихлопному патрубку ГТУ. 

Як наголошувалося вище, при реалізації запропонованої методики 

використовуються рівняння регресії для визначення параметрів робочих тіл 

за відомими таблицями. 

Рівняння регресії, необхідні при термодинамічному моделюванні ГТУ 

простої схеми, наведені в табл. 2.1 і 2.2. Форми даних рівнянь визначаються з 

умови досягнення мінімальної дисперсії 2min, де  – середньоквадратичне 

відхилення розрахункових значень шуканих термодинамічних параметрів від 

табличних даних в розглянутому діапазоні їх зміни. Величина дисперсії 2 

відповідає рівню довірчої ймовірності 0,96 при ступені кореляції R близької 

до 1. 

Кожне з представлених в табл. 2.1 і 2.2 рівнянь регресії має конкретне 

функціональне призначення при визначенні термодинамічних параметрів в 

вузлових точках циклу ГТУ на рис. 2.1. 

Так, рівняння (1) є початковим співвідношенням при розрахунку 

компресора і визначає зв'язок між заданим ступенем підвищення тиску 

повітря в компресорі К=р2-р1 (де р2 і р1 – тиск компресорного та 

атмосферного повітря) і шуканою ентальпією в кінці адіабатного процесу 

стиснення (h2ʹ).  

За величиною h2ʹ за допомогою рівняння (2) визначається питома 

ентропія (s2ʹ), а рівняння (3) дозволяє визначити відносну температуру 

2ʹ = Т2ʹ/Т1 в даній вузловій точці.  

Можливі зворотні варіанти перерахунку, коли за величиною і  або sі у 

фіксованій вузловій точці визначається шукана ентальпія hі  (рівняння 4 і 5).  
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Рівняння (6) для повітря і (6а) для палива є початковими при оцінці в 

зоні ІІ шуканих питомих ентальпій в вузловій точці 3´ по заданій відносній 

величині початкової температури циклу 3ʹ = Т3ʹ/Т1, де Т3ʹ, К – початкова 

абсолютна температура циклу (рис. 2. 1 б).  

Крім рівняння регресії при реалізації запропонованої методики 

використовуються як уже зазначалося, залежності для визначення питомої 

ентропії і рівняння теплового та енергетичного балансу.  

До залежностей для визначення ентропії, відносяться: 

 - рівняння питомої ентропії повітря в кінці адіабатного процесу 

стиснення (S2ʹ )  

2 1 кln π ,ПS S R     

 де  RВ - технічна газова стала для повітря, кДж/кг;  

- рівняння питомої ентропії повітря в кінці адіабатного процесу 

розширення (S4ʹ(ПОВ))  

4 ( ) 3( ) ln ,ПОВ ПОВ ПОВ ТS S R      

де кзгπ π (1 ) (1 )Т К вих      ступінь зниження тиску в турбіні; 

2 3
кзг

2

P P

P


  і 4 1

1

вих
вих

вих

P P

P
     коефіцієнти втрат тиску в камері згоряння і в 

вихлопному тракті ГТУ; 

- рівняння питомої ентропії палива в кінці адіабатного процесу 

розширення (S4ʹ(П))  

4 ( ) 3( ) ln ,П П П ТS S R      

де RТ – технічна газова постійна палива, кДж /кг.  

До балансних рівнянь відносяться: 

- рівняння коефіцієнта надлишку повітря в камері згоряння  

 

3 ( ) 1( )1

0

3 ( ) 2( )

( )
α

Н П П

ПОВ ПОВ

Q h h
L

h h





  
   

  
, 
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де L0 і QН – стехіометричний коефіцієнт (кг/кг) і нижча теплота 

згоряння розрахункового палива (кДж/кг); h3'(T) і h1(T) – питомі ентальпії 

палива на виході і на вході в камеру згоряння; h3'(В) і h2(В) – питомі ентальпії 

повітря на виході і на вході до камери згоряння, кДж/кг;  

- рівняння питомої ентальпії суміші компресорного повітря і палива на 

вході до камери згоряння  

2 2 1 ,К Т Тh h d h    

де П
Т

ПОВ

m
d

m
  и h1T – питома (віднесена до 1 кг повітря) подача палива в 

камеру згоряння і питома ентальпія палива на вході в камеру згоряння; 

- рівняння питомої ентальпії суміші повітря і палива у вузлових точках 

(3) (4´), (4), (4) і (1вих)  

 

,i iК Т iТh h d h    

 

де «і»-індекс відповідної вузлової точки;  

- рівняння осередненої температури суміші компонент у вузловій 

точці (2)    

 

2 2 2 2 1( ) 1/ ( / / ),К к Т Т ТТ h h T d h T    

 

- рівняння осередненої температури суміші компонент у вузлових 

точках (4´), (4), (4) 

( ) ( ) ( )/ ( / / ),і і і В і В Т і Т іТТ h h T d h Т    

де «і»-індекс відповідної вузловий точки. 

Розглянемо далі алгоритм реалізації ентальпійно-ентропійної методики 

стосовно ГТУ простої схеми дещо докладніше. 

Оцінка техніко-економічних показників і термодинамічних параметрів 

циклу ГТУ проводилося з урахуванням таких даних: 
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1. Параметри атмосферного повітря:  

- абсолютна температура Т1(пов)= 288 K; 

- ентальпія атмосферного повітря h1(пов) = 288,37 кДж/кг; 

- ентропія атмосферного повітря s1(пов) = 6,664 кДж/(кг·K);  

- технічна газова стала для повітря R(пов) = 0,287 кДж/(кг·K); 

2. Техніко-економічні показники ГТУ: 

- ступінь підвищення тиску компресорного повітря πК; 

- ККД компресора ηК = 0,87, 

- ККД турбіни ηТ = 0,89, 

- коефіцієнт втрат повного тиску в трактах ГТУ Т = Т/K = 0,93, де Т 

– ступінь розширення газів в турбіні за наявності втрат повного тиску в 

трактах ГТУ.  

3. Параметри розрахункового палива перед ГТУ: 

- температура t1(П) = 15 °С;  

- температура Т1(П) = 288,15 °С; 

- ентальпія h1(П) = 603,78 кДж/кг; 

- ентропія s1(П) = 11,54 кДж/(кг·K); 

- технічна газова постійна палива RП = 0,518 кДж/(кг·K); 

- теплота згоряння розрахункового палива QH = 50000 кДж/кг; 

- стехіометричний коефіцієнт L0 = 17 кг/кг. 

Мета аудиту визначення температури, питомої ентальпії і ентропії в 

вузлових точках циклу (2´, 2k, 2, 3, 4´, 4, 1´), а також техніко-економічних 

показників: питомої роботи компресора і турбін, коефіцієнта надлишку 

повітря в камері згоряння, питомої підведеної теплоти, внутрішньої роботи і 

ККД ГТУ.  

Форма запису термодинамічних показників у вузлових точках наведено 

в табл. 2.4. 
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Таблиця 2.4.  

Форма запису термодинамічних показників у вузлових точках циклу 

ГТУ простої схем 

Параметр 
Індексація вузлових точек 

1 2´ 2k 2 3´ 3 4´ 4 4´´ 4 1´ 

h, кДж/кг 288,37           

s, кДж/(кгК) 6,664           

s, кДж/(кгК) 0           

T, K 288,15           

t, ºC 15           

 

Розрахунки здійснюються в такій послідовності:  

Для точки 2´ ентальпія при адіабатичному стисненні компресорного 

повітря визначається за рівнянням регресії  

2 ( ) kexp[5,67  0,282 ln(π )] ПОВh     ,    (2.1) 

де К – задана ступінь підвищення тиску компресорного повітря. 

За величиною ентальпії h2ʹ(пов) розраховується теоретична робота (при 

адіабатичному стисканні в компресорі) 

 

0 2 ( ) 1 ( )– , К ПОВ ПОВl h h  

 

реальна робота компресора при політропному стисненні записується 

таким чином 

 

0 k/ η ,К Кl l  

 

відносна температура 
2 ( )

2 ( )

1

θ
ПОВ

ПОВ

Т

Т



  в кінці адіабатного процесу 

стиснення повітря визначається з рівнянь регресії 
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3 7 2

2 (́ ) 2 (́ ) 2 (́ )θ 0,039 3,69 10 – 3,2 10 ,ПОВ ПОВ ПОВh h            (2.2) 

 

абсолютна температура компресорного повітря в вузловій точці (2´) 

знаходиться з співвідношення 2 ( ) 2 ( ) 1θ .ПОВ ПОВТ Т     

При цьому ентропія в точці (2´) визначається за формулою  

 

2 ( ) 1( ) ln( ),ПОВ ПОВ КS S R     

 

де s1(пов) = 6,664 кДж/(кгК) – ентропія атмосферного повітря, 

Rпов = 0,287 кДж/кг – технічна газова стала для повітря, K = 19,5 – ступінь 

підвищення тиску компресорного повітря.  

Для точки 2к при політропному стисненні компресорного повітря його 

ентальпія розраховується за рівнянням 

 

 2к( ) 2 1( ) 1( )( – ) / ηПОВ ПОВ к ПОВПОВ
h h h h  . 

 

Відповідно, відносна температура 
2( )

2 ( )

1

θ
ПОВ

К ПОВ

Т

Т
  в кінці 

політропного процесу стиснення повітря визначається за рівнянням регресії 

(3) (див. табл. 2.1) і абсолютна температура повітря у вузловій точці (2К) із 

співвідношення 

 2 ( ) 2
288,15 θк ПОВ к ПОВ

Т   . 

 

Далі визначається ентропія в цій точці за рівнянням регресії 

 

3 6 2

2 ( ) 2 ( ) 2 ( )S 5,9  3,15 10 h –1,12 10 hк ПОВ к ПОВ к ПОВ

       .    (2.3) 
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 Для точки 3 при температурі продуктів згоряння Т3 = 1 473 К, відносній 

температурі 3
3

1

θ
Т

Т
  та  ізобарному процесі підведення теплоти до продуктів 

згоряння визначається ентальпія повітря за рівнянням регресії 

 

2

3 ( ) 3 35,5 276 θ 7,1 θПОВh        ,    (2.4) 

 

і палива за рівнянням регресії 

 

2

3 ( ) 3 3844,9 890,5 θ 62,9 θПh         ,   (2.5) 

 

що дозволяє розрахувати коефіцієнт надлишку повітря з використанням 

рівняння теплового балансу камери згоряння:  

 

3 ( ) 1( )1

0

3 ( ) 2 ( )

( )
α

Н П П

ПОВ К ПОВ

Q h h
L

h h





  
   

  
 ,                                  (2.6) 

 

де L0 = 17 кг/кг - стехіометричний коефіцієнт; QH = 50 ∙ 103 кДж/кг – теплота 

згоряння розрахункового палива (метан - СН4); 1( )Пh = 603,78 кДж/кг – 

ентальпія палива на вході в камеру згоряння; 2 ( )к ПОВh = 727,0 кДж/кг – 

ентальпія компресорного повітря.  

Отримане значення  відповідає питомій (віднесеній до 1 кг повітря) 

витраті палива 

0 1 / α ,Пd L   

Ентальпія продуктів згоряння знаходимо з балансного співвідношення 

     3 3 ( ) 3. Пп зг ПОВ П
h h d h     . 

Далі розраховується ентропія повітря і палива при політропному 

підведенні теплоти до продуктів згоряння за рівняннями регресії 
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3 7 2

3 3 36,78 1,36 10 – 2,1 10
ПОВ ПОВ ПОВ

s h h 

        ,   (2.7) 

 

   
3 8 2

3 3 3 ( )12,21 1,2 10 – 5,0.10 ПП П
S h h 

       .    (2.8) 

 

Сумарна ентропія продуктів згоряння знаходиться за балансним 

співвідношенням 

 3 3 ( ) 3 ( ).
.ПОВ П Пп зг

s s d s      

 

Для точки 2, суміші компресорного повітря і палива відповідно 

ентропія і ентальпія визначаються по балансним рівнянням 

 

2( ) 2 ( ) ( ) 1( ) ,Ксум ПОВ П Пh h d h    

 

2( ) 2 ( ) 1( )сум к ПОВ П ПS S d S   , 

 

а температура цієї суміші 2Т знаходиться за рівнянням 

 

 2 2(сум) 2 ( ) 2 ( ) 1( ) 1 / / / .к ПОВ к П ПТ h h Т d h Т      (2.9) 

 

Для вузлової точки 3 при температурі продуктів згоряння Т3, відносній 

температурі 3 = Т3/Т1 та ізотермічному процесі втрати тиску в камері 

згоряння зміна ентропії повітря в цій точці визначається 

 

2
(3 3 )

3

ln ,ПОВ ПОВ

p
s R

p


 
    

 
    (2.10) 

де 
12

.

3

(1 ν )к сг

p

p

  . 
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 Далі визначається питоме значення ентропії в вузловій точці 3 за 

формулою 

3(ПОВ) 3 (3 3 ) ,ПОВS S S     

 

а також величина ентальпії в цій точці за рівнянням (2.13) 

 

 2 3 3
.

2 2

–
ν 1    ,к сг

р р р

р р
    

3

2

1 νКЗГ

р

р
  . 

 

За такою ж схемою визначаються відповідні параметри в вузловій точці 

3 для палива за допомогою рівняння 

 

2
(3 3 )

1

ln ,П П

p
s R

p


 
    

 
 

де 
12

кз

1

(1 ν )
p

p

  . 

 Далі знаходиться значення питомої ентропії в вузловій точці 3 за 

формулою 

3 3 (3 3 ) ,П П ПS S S     

 

а також величина ентальпії в цій точці за рівнянням (2.13).  

Після чого визначається ентальпія і ентропія продуктів згоряння в 

вузловій точці 3 за допомогою рівнянь 

 

3( ) 3( )

3( ) 3( )

exp[ 9,08 7,724 ln( )],

     exp[13,3 81,83 / ],

ПОВ ПОВ

П П

h S

h S
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сумарна ентропія і ентальпія продуктів згоряння в точці 3, 

 

3( . ) 3( ) 3( )

3( . ) 3( ) 3( )

S ,

,

п зг ПОВ П П

п зг ПОВ П П

S d s

h h d h

  

  

 

 

після чого може бути визначена питома теплота, яка підводитися до 1 

кілограму газів в камері згоряння з балансного співвідношення 

 

 1 3 2( )пкз
.сумq h h   

 

Для вузлової точки 4' в кінці адіабатичного процесу розширення 

продуктів згоряння в газовій турбіні при степені розширення  

1

Т к вπ π .(1 ) (1 ν )КЗ

    визначається ентропія повітря і палива 

 

   

4 ( ) 3( ) Т

4 Т3

ln(π ),

ln(π ),

ПОВ ПОВ ПОВ

ПП П

s s R

s s R





  

  

 

 

де 3( )S ПОВ  – ентропія повітря на вході в турбіну, 

( )ПОВR = 0,287 кДж/(кгК) - технічна газова стала повітря і 3( )ПS  – ентропія 

палива перед турбіною, ПR = 0,518 кДж/(кгК) – технічна газова постійна 

палива. 

Далі визначається сумарна питома ентропія вихлопних газів при 

адіабатному розширенні за балансним рівнянням 

 

4´ 4 (́ ) 4 (́ )ПОВ П ПS S d S   . 
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Потім визначається питома ентальпія повітря і палива відповідно в 

кінці адіабатичного процесу розширення з рівнянь регресій. 

Для повітря 

 

4 ( ) 4 ( )exp[ 0,887 0,984 ]ПОВ ПОВh s     ,   (2.12) 

 

при умові 4 ( )ПОВS   8,052 кДж/(кг К) або 

 

4 ( ) 4 ( )exp[ 9,08 7,724 ln( )],ПОВ ПОВh S         (2.13) 

 

при умові 4 ( )ПОВS  > 8,052 кДж/(кг·К).  

Для палива  

 

4 ( ) 4 ( )exp[ 7,18 5,55 ln( )]П Пh S     ,    (2.16) 

 

при умові 4 ( )S П  15,436 кДж/кгК, та 

 

 4 ( ) 4  exp[13,3 –81,83 / ] П П
h s  ,    (2.17) 

 

при умові 4 ( )S П > 15,436 кДж/(кгК). 

Потім визначається сумарна питома ентальпія вихлопних газів при 

адіабатному розширенні за рівнянням 

 

4´ 4 (́ ) 4 (́ )ПОВ П Пh h d h   . 

 

Далі визначається теоретична робота повітря в турбіні із балансного 

рівняння 
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0 ( ) 3( ) 4 ( ) ,Т ПОВ ПОВ ПОВl h h    

 

і теоретична робота палива в турбіні із балансного рівняння 

 

0 ( ) 3( ) 4 ( ) ,Т П П Пl h h    

відносна температура із рівняння регресії (2) 

 

3 7 2

4 ( ) 4 (́ ) 4 (́ )θ 0,039 3,69 10 – 3,2 10 ,ПОВ ПОВ ПОВh h 

          (2.14) 

 

при умові 4 ( )ПОВh    1130 кДж/кг або із рівняння регресії (2.15) 

 

3 7 2

4 ( ) 4 (́ ) 4 (́ )θ 0,0715 3,42 10 –  1,7 10ПОВ ПОВ ПОВh h 

        ,  (2.15) 

 

при умові 4 ( )ПОВh  > 1130 кДж/кг, 

а також абсолютна температура 

 

 4 (́ ) 14´
θПОВ ПОВ

Т Т  . 

 

Далі визначається відповідна температура палива із рівняння регресії  

 

 
3 7 2

4 (́ ) 4 (́ )4´
θ 0,123 1,57 10 –1,5.10П ПП

h h      ,   (2.18) 

 

при умові 4 ( )Пh    3006 кДж/(кгК) та 

 

 
3 8 2

4 (́ ) 4 (́ )4´
θ 1,079 8,53 10 – 5,0 10П ПП

h h       ,   (2.19) 

 

при умові 4 ( )Пh  > 3006 кДж/кгК,  
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а також абсолютна температура палива в даній вузловій точці  

 

 4 ( ) 14´
θП П

Т Т   . 

 

У цьому випадку температура вихлопних газів знаходиться за рівнянням 

 

 4´ 4´ 4 (́ ) 4 (́ ) 4 (́ ) 4 (́ )/ / / .ПОВ ПОВ П П ПТ h h Т d h Т     (2.20) 

 

Для вузлової точки 4 в кінці політропного процесу розширення продуктів 

згоряння в газовій турбіні визначається реальна робота повітря і палива в 

турбіні за співвідношенням: 

 

0

0

( ) ( )

( ) ( )

,

.

Т ПОВ T Т ПОВ

Т П T Т П

l h l

l h l

 

 

 

 

Реальна робота газової турбіни  

 

( ) ( )Т Т ПОВ т Т Пl l d l   .    (2.21) 

 

Внутрішня робота ГТУ 

 

– ,В Т Кl l l       (2.22) 

 

а також внутрішній та електричний ККД ГТУ відповідно  

 

1

ел В Г М КЗ ТВ

η   / ,

η =η η η η η .

п Вl q

   
    (2.23) 

 



75 

 

Далі визначається ентальпія повітря і палива при роздільному 

політропному розширенні даних компонентів за балансними рівняннями 

 

4( ) 3( ) ( )

4( ) 3( ) ( )

,

,

ПОВ ПОВ T ПОВ

П П T П

h h l

h h l

 

 

 

 

а також сумарна питома ентальпія вихлопних газів при адіабатному 

розширенні за балансним рівнянням (2.24)  

 

4( ) 4( ) 4( )ВГ ПОВ т Пh h d h   .      (2.24) 

 

Далі обчислюється ентропія повітря і палива при політропному підводі 

теплоти до продуктів згоряння за відомою вищерозглянутою схемою з 

таблиці регресії (2.1 - 2.3)  4S
ПОВ

 та  4S
П

. 

Сумарна ентропія продуктів згоряння визначається за балансовим 

співвідношенням  

 

4 4( ) 4( )ПОВ П ПS S d S   , 

 

та відносна температура повітря 4( )θ ПОВ  при роздільному політропному 

розширенні даних компонентів розраховується за рівняннями (3) і (8), (див. 

табл. 2.1), відповідно при 4( )ПОВh   1130 та 4( )ПОВh  > 1130 кДж/кг. 

Температура палива визначається з рівнянь регресії (3а) і (8а) (див. 

табл. 2.2) за умови 4( )тh   3006 та 4( )тh  > 3006 кДж/кг відповідно.  

Відповідно до отриманих значень відносних температур 

визначаються абсолютні температури повітря та палива: 
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4( ) 14

4( ) 14´

θ ,

θ .

ПОВ ПОВ

П П

Т Т

Т Т

 

 

 

 

У цьому випадку температура вихлопних газів знаходиться за 

рівнянням 

 

 4 4 4( ) 4( ) ( ) 4( ) 4( )/ / /ПОВ ПОВ П П ПТ h h Т d h Т  .  (2.26) 

 

Для вузлової точки 1в ентальпія і ентропія вихлопних газів знаходиться 

з рівняння 

 

1 1( ) 1( )

1 1( ) 1( )

,

.

В ПОВ П П

В ПОВ П П

h h d h

S S d S

  

  

 

 

Далі визначається теплота вихлопних газів 

 

2 4 1 .q h h    

 

Потім з метою перевірки результатів розрахунку проводиться 

розрахунок внутрішнього ККД 

 

2

1

η 1  в

q

q
  . 

 

Результати розрахунку техніко-економічних показників і параметрів 

простого циклу ГТУ можуть бути представлені таким чином:  
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1. Початкові параметри ГТУ 

- початкова температура циклу – Т3 = 1473 К; 

- ступінь підвищення тиску атмосферного повітря – Кπ = 19,5; 

- ККД компресора – ηК = 0,87;  

- ККД турбіни – ηТ = 0,89; 

- коефіцієнт втрат повного тиску в трактах ГТУ – Тν = 0,93. 

2. Техніко-економічні показники  

- питома робота компресора – Кl  = 438,95 кДж/кг;  

- коефіцієнт надлишку повітря в камері згоряння – α = 3,032; 

- питома підведена теплота в камері згоряння – q1 = 969,6 кДж/кг; 

- питома робота газової турбіни – Тl  = 821,04 кДж/кг; 

- питома внутрішня робота ГТУ – Вl  = 382,09 кДж/кг; 

- внутрішній ККД ГТУ – ηВ= 0,394. 

 

Для проведення розрахунків за описаною методикою розроблено 

відповідне програмне забезпечення в пакеті Microsoft Еxcel. 

 

2.3. Результати тестування розробленої методики 

 

Як реальний об'єкт тестування розробленої ентальпійно-ентропійної 

методики термодинамічного моделювання був прийнятий газотурбінний 

двигун ДН-70 виробництва Державного підприємства Науково-виробничого 

комплексу газотурбобудування (ДП НВК) «Зоря» - «Машпроект» [54]. Даний 

двигун (рис. 2.2) в автономному режимі роботи за простою схемою має 

номінальну потужність 10500 кВт, електричний ККД ел = 36,0 % при 

початковій температурі циклу Т3 = 1473 К (t3 = 1200 ºC) і ступені підвищення 

тиску компресорного повітря К = 19,5 в базовому режимі роботи. 
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Рис. 2.2. Загальний вигляд газотурбінного двигуна ДН-70 виробництва 

ДП НВК «Зоря» - «Машпроект». 

 

Характерні результати розрахунків термодинамічного моделювання 

даного двигуна з використанням запропонованої ентальпійно-ентропійної 

методики наведено на рис. 2.3 і в табл. 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Техніко-економічні показники двигуна ДН-70 в автономному режимі 

його роботи, розраховані за пропонованою методикою 

 

Параметр Позначення Величина 

Питома робота компресора, кДж/кг lК 447,0365 

Коефіцієнт надлишку повітря в камері згоряння α 3,0713 

Питома підведена теплота в камері згоряння, 

кДж/кг 
q1 957,6371 

Питома робота газової турбіни, кДж/кг lТ 809,8853 

Питома внутрішня робота ГТУ, кДж/кг lВ 362,8488 

Внутрішній ККД ГТУ ηВ 0,3789 
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б) 

Рис. 2.3. Конфігурація циклу двигуна ГТУ ДН-70 в а) ентальпійно-

ентропійній h-s і б) термічно-ентропійній T-s діаграмах (позначення 

вузлових точок наведено на рис. 2.1.). 

 

Використовуючи отримані значення внутрішнього ККД двигуна ДН-70, 

можна оцінити величину його електричного ККД зі співвідношення 
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ел В М Г кз ТВη =η η η η η ,     

 

де м – механічний ККД ГТУ; Г и кз – ККД електрогенератора та камери 

згоряння; ТВ – коефіцієнт теплових втрат ГТУ в навколишнє середовище. 

При заданих значеннях величин, що входять у дане співвідношення ККД 

(М = 0,97; Г = 0,99; кз = 0,995; ТВ = 0,98), отримаємо величину 

електричного ККД установки ел(ауд) = 0,355 (або 35,5%). 

Таким чином, знайдене із застосуванням запропонованої ентальпійно- 

ентропійної методики значення електричного ККД двигуна ГТУ ДН-70 добре 

узгоджується з даними ДП НВК «Зоря» - «Машпроект», у співвідношенні з 

втратами ел = 0,36 %. Небаланс ККД, що зіставляються,  відповідає 1,39% 

( =  / ел ·100%, де  = (ел - ел (ауд)). 

Аналогічний результат отримано при проведенні енергетичного аудиту 

ГТД MW701FG фірми Mitsubishi при t3 = 1410 ºC, τ = Т1/Т3 ≈ 0,17 і πК = 21, в 

цьому випадку ККД установки за результатами аудиту склав ел (ауд) = 0,388 

(або 38,8%) при реальному ККД ел = 39,5. Тут баланс ККД установки  

дорівнює 1,77%.  

Резюмуючи викладене, слід відзначити, що наведені дані свідчать про 

високу ефективність запропонованої ентальпійно-ентропійної методики 

термодинамічного моделювання процесів в енергоустановках. 

 

2.4 Висновки за розділом 

 

За наведеними в цьому розділі матеріалами можна зробити наступні 

висновки: 

Розроблено ентальпійно-ентропійну методику термодинамічного 

моделювання процесів в газотурбінних і комбінованих на їх основі 

енергоустановках і створено відповідне програмне забезпечення. Сформовано 
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умовні положення цієї методики і вказано її переваги в порівнянні з 

традиційною термічно-ентропійною методикою.  

Розглянуто алгоритм методики стосовно ГТУ простої схеми.  

Виконано тестування запропонованої ентальпійно-ентропійної методики 

на прикладі ГТУ ДН-70 і ГТД MW701FG. Показано, що небаланс 

розрахункових і експериментальних значень електричної потужності не 

перевищує 1,77%. Отримані результати тестування свідчать про високу 

ефективність розробленої методики. 
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РОЗДІЛ 3 

 

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ФОРСУВАННЯ 

МОНАРНИХ ГАЗОПАРОВИХ УСТАНОВОК ШЛЯХОМ 

ПІДВИЩЕННЯ ВІДНОСНОЇ ВИТРАТИ ПАРИ 

 

3.1. Термодинамічне моделювання процесів в МГПУ ‹‹ВОДОЛІЙ›› 

 

У цьому підрозділі висвітлюються результати термодинамічного 

аналізу циклу МГПУ ‹‹ВОДОЛІЙ›› на основі запропонованої ентальпійно-

ентропійної методики. При цьому детально розглядається алгоритм реалізації 

зазначеної методики і наводяться дані енергетичного аудиту стосовно 

досліджуваної ситуації. 

Як уже зазначалося, особливістю  МГПУ «ВОДОЛІЙ» (див. рис. 3.1) є 

наявність контактного конденсатора (КК), в якому в процесі змішування 

холодної циркуляційної води (ц.в) з газопаровою сумішшю здійснюється 

конденсація вологи газопарової суміші і повернення конденсату в систему 

підготовки живильної води, що дозволяє істотно знизити експлуатаційні 

витрати на її хімічну підготовку. Крім того, в циклі «ВОДОЛІЙ» перегріта 

пара після котла-утилізатора розділяється на два потоки: екологічну (ІІІ) та 

енергетичну (IV), що сприяє зниженню емісії токсичних оксидів азоту (див., 

наприклад, [61 – 84]). 

Алгоритм термодинамічного аналізу монарної газопарової турбіни 

складається з чотирьох блоків: компресора, камери згоряння, турбіни, а 

також котла-утилізатора.  

Робочим тілом блоку компресора є повітря, а в інших блоках – 

трикомпонентна суміш, що складається з повітря, палива і водяної пари. 

Наявність додаткового робочого компонента – водяної пари – визначає 

необхідність використання відповідних рівнянь регресії, які наведені в 

табл. 2.3. 



83 

 

 

 

Рис. 3.1. Структурна схема і основні вузлові точки циклу МГПУ 

«ВОДОЛІЙ»: 1 - і 2к - атмосферне і компресорне повітря; 2 - суміш 

компресорного повітря, палива і екологічної пари перед камерою згоряння; 

3В, 3ГПС і 4ГПС - газопарова суміш перед змішувачем (зм) та на вході і на 

виході з турбіни; 5 і 1В - газопарова суміш на виході з котла-утилізатора (КУ) 

та за контактним конденсатором (I - повітря, II - паливо, III і IV - екологічна 

та енергетична пара, V - живильна вода, VI - газопарова суміш,  

VIІ - «підсушені» вихлопні гази). 

 

 

При виконанні процедури термодинамічного моделювання МГПУ 

параметри водяної пари у вузлових точках циклу визначаються відповідно 

до алгоритму, викладеного для ГТУ простої схеми. Це ж відноситься  до 

визначення величини питомої теоретичної і реальної роботи водяної пари і 
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ентальпії. Осереднена температура у вузлових точках (4ГПС і 5ГПС) 

змішування трьох робочих компонентів (повітря, палива і пари), оцінюється 

відповідно до рівняння: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )/ ( / / / )і і ГПС і В і ПОВ П і П іП i ВП i ВП i ВПТ h h T d h Т d h T     , (3.1) 

 

де «і» – індекс відповідної вузлової точки; /ВП ВП ПОВd m m  – відносна подача 

водяної пари в камеру згоряння МГПУ (на 1 кг компресорного повітря). 

При визначенні коефіцієнта надлишку повітря в камері згоряння 

МГПУ використовується балансне рівняння у вигляді співвідношення 

 

1

0 3'( ) 1( ) 3'( ) 2 3( ) 0( )α [ ( ) / ( ) ( )]МГПУ н П П ПОВ ВП ВП ВПL Q h h h h d h h       , (3.2) 

 

де 3( )ВПh  – питома ентальпія перегрітої водяної пари кДж/(кгК) при 3'( ) 3'ВПТ Т ; 

0( )ВПh  – питома ентальпія «свіжої» водяної пари кДж/(кг·К) після 

теплоутилізаційного контуру при фіксованій температурі 0( )( )ВПТ  та тиску p0. 

У завдання енергетичного аудиту входить визначення техніко-

економічних показників МГПУ і параметрів циклу: температури (К), питомої 

ентальпії (кДж/кг) і ентропії (кДж/(кг·К)) у вузлових точках циклу. Оцінка 

техніко-економічних показників і термодинамічних параметрів реалізується 

послідовно за основними блоками МГПУ (див.табл.3.1). 
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Таблиця 3.1 

Характер термодинамічних процесів за основними балансам МГПУ 

 

БЛОК 

МГПУ 

Відрізок 

діаграми 
Характер термодинамічного процесу 

К
О

М
П

Р
Е

С
О

Р
 1-2´ адіабатний процес стиснення в компресорі  

1-2к 
політропний процес стиснення в 

компресорі 

2к-2 

політропний (близький до ізотермічного) 

процес змішування повітря і палива перед 

камерою згоряння 

К
А

М
Е

Р
А

 

З
Г

О
Р

Я
Н

Н
Я

 

2-3´
зв 

ізобарний процес «зволоженого горіння» 

при подачі екологічної пари в камеру 

згоряння і відсутності втрат тиску 

2-3зв 

(близький до ізобарного) процес 

«зволоженого» горіння з урахуванням втрат 

тиску 

З
М

ІШ
У

В
А

Ч
 

3´
зв-3

´
гпс 

процес змішування «енергетичної» пари з 

газопаровою сумішшю після камери 

згоряння в змішувачі за відсутності в ньому 

втрат тиску 

3зв-3гпс 

процес змішування «енергетичної» пари з 

газопаровою сумішшю після камери 

згоряння в змішувачі за відсутності в ньому 

втрат тиску 

Т
У

Р
Б

ІН
А

 3гпс-4
´
гпс 

адіабатний процес розширення в турбіні за 

відсутності втрат тиску 

3гпс-4гпс 
політропний процес розширення в турбіні з 

урахуванням втрат тиску 

К
О

Т
Е

Л
-

У
Т

И
Л

ІЗ
А

Т
О

Р
 

4гпс-5 

політропний (близький до ізобарного) 

процес передачі теплоти від газопарової 

суміші до вторинного теплоносія в котлі-

утилізаторі 

5-1пов вихлоп МГПУ (після котла-утилізатора) 
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3.1.1 Поелементний аналіз термодинамічних параметрів 

енергоустановки 

 

Алгоритм розрахунку блоку компресора є таким як у разі  ГТУ простої 

схеми (див. підрозділ 2.2). 

 

Блок камери згоряння 

 

Розрахунок при «зволоженому» горінні з подачею «екологічної» пари в 

камеру згоряння за відсутності втрат тиску. 

Для умов «зволоженого» горіння в камері згоряння та ізобарному 

процесі підводу теплоти до продуктів згоряння визначається перше 

наближення коефіцієнта надлишку повітря з рівняння теплового балансу 

камери згоряння, записаного для умов її роботи з подачею «екологічної» 

пари перед камерою і «енергетичної» пари до продуктів згоряння. 

 

       0 H 3 1( ) 3ГПС( ) 2 ( ) 3ГПС( ) 0( )α   1 / [ –  ( –   )] /    П ПОВ к ПОВ ВП ВП ВПГПС П
L Q h h h h d h h     .  (3.3) 

 

Тут величини ентальпій h3ГПС(ПОВ), h3ГПС(П) и h3ГПС(ВП) визначаються за  

заданою температурою Т3ГПС 

   
2

3 3 ( )5,5 276 θ 7,1 θ ГПСП ГПС
h      ,      (3.4) 

   
2

3 3 3( )h 844,9 890,5 θ 62,9 θ ГПСПОВ ГПС
      ,    (3.5) 

   
2

3 3 3( )73,24 515 22,74 θ ГПСВП ГПС
h       .   (3.6) 

Після цього визначається питома (віднесена до 1 кг компресорного 

повітря) подача палива в камеру згоряння МГПУ 

1

0(α ) .Пd L    
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Далі оцінюється температура зволожених «екологічною» парою 

продуктів згоряння (Т3'зв) при ізобарному процесі підводу теплоти на основі 

використання рівняння теплового балансу для камери згоряння 

H 1( ) 2( ) ( ) 0( ) ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( )( +  )П П K ВГ ек ВП ВП ек зв ВП П зв П зв ПОВd Q h h d h d h d h h  
        . (3.7) 

 

Підставивши в (3.1) вирази для зазначених ентальпій, що відповідають 

рівнянням регресії (6), (6а) і (6б), з табл. 2.1, 2.2 і 2.3 при 3( )

3( )

1

θ=θ
ЗВ

ЗВ

Т

Т
 , 

остаточно отримаємо залежність для знаходження 3θ ЗВ , яка може бути 

представлена у вигляді 

2

3 ( ) 3 ( )θ θ 0ЗВ ЗВА В С    ,     (3.8) 

де ( )(7,1 62,9 22,74)П ВП екА d d      ,  
( )(276 890,5 515)П ВП екB d d      , 

1( ) 2( ) ( ) 0( )( 844,9) 5,5 ( 73,24П Н П К ВП ек ВПС d Q h h d h          . 

 

За результатами виконаних розрахунків визначаються: 

- абсолютна температура «зволожених» продуктів згоряння з рівняння 

3
3

1

θ ЗВ
ЗВТ

Т


  , 

- значення ентальпій h3´зв(в.п), h3´зв(т) та h3´зв(пов) із рівнянь регресії (6), (6а) 

та (6б) з табл. 2.1, 2.2 и 2.3; 

- ентропій S3´зв(в.п), S3´зв(т) та S3´зв(пов) з рівняння регресії (7), (7а) и (7б) з 

табл. 2.1, 2.2 и 2.3; 

- сумарна ентальпія і ентропія зволожених продуктів згоряння у 

вузловій точці (3), віднесені до (1+dТ+dВП) кг продуктів згоряння з балансних 

співвідношень 

 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) ( ) 3 ( ) ,зв сум зв ПОВ П зв П ВП ек зв ВПh h d h d h   
    

 
  (3.9) 
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 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) ( ) 3 ( )зв сум зв ПОВ П зв П ВП ек зв ВПS S d S d S   
     .

 
  (3.10) 

При побудові циклу МГПУ в h-Δs і Т-Δs координатах термодинамічні 

параметри в вузловій точці (3') відносяться до 1 кг «зволожених» продуктів 

згоряння, тобто, 

 

 3 3 ( ) ( )1 ,зв зв сум П ВП екh h d d 
       (3.11) 

та 

 3 3 ( ) ( )1 ,зв зв сум П ВП екS S d d 
      (3.12) 

 

розрахунок при «зволоженому» горінні з подачею «екологічної» пари перед 

камерою згоряння з урахуванням втрат тиску. 

У вузловій точці (3зв) при «зволоженому» горінні з подачею 

«екологічної» пари перед камерою згоряння при температурі продуктів 

згоряння Т3зв, відносній температурі та ізотермічному процесі зниження 

тиску в камері згоряння зміна ентропії повітря визначається з рівняння 

 

 (3 3 ) 2 3ln ,зв зв ПОВ ПОВS R p p       (3.13)  

де 
1

2 3 (1 ) .КЗГp p    

Далі обчислюється питоме значення ентропії повітря у вузловій точці 

3зв за формулою 

3(зв) 3 (зв) (3зв 3 зв) ,ПОВ ПОВ ПОВS S S        (3.14) 

 

а також величина ентальпії в цій точці з рівняння 

 

3зв( ) 3зв( )h exp 9,08 7,724 ln( )ПОВ ПОВS          (3.15) 

За такою ж схемою визначаються відповідні параметри у вузловій 

точці 3зв для палива за допомогою рівняння: 
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 (3зв 3 зв) 2 3lnП ПS R p p  .    (3.16) 

 

Далі обчислюється питоме значення ентропії палива у вузловій точці 3 

за формулою 

(3зв) (3 зв) (3зв 3 зв) ,П П ПS S S        (3.17) 

 

а також величина ентальпії в цій точці з рівняння 

 

(3зв) (3зв)exp 13,3 81,83П Пh S        (3.18) 

 

Таким же чином визначаються відповідні параметри у вузловій точці 

3зв для «екологічної» водяної пари за допомогою рівняння: 

 

 (3зв 3 зв) 2 3lnВП ВПS R p p  .   (3.19) 

 

Далі розраховується питоме значення ентропії палива у вузловій точці 

3зв за формулою 

 

(3зв) (3 зв) (3зв 3 зв) ,ВП ВП ВПS S S        (3.20) 

 

а також величина ентальпії в цій точці з рівняння 

 

(3зв) (3зв)exp 13,3 81,83ВП ВПh S                   (3.21) 

 

Після цього визначається ентальпія і ентропія «зволожених» продуктів 

згоряння, віднесених до ( )(1 )П ВП екd d  кг суміші повітря, палива і водяної 

пари, в точці 3зв 

3зв( ) 3зв( ) 3зв( ) ( ) 3зв( ) ,сум ПОВ П П ВП ек ВПh h d h d h        (3.22) 



90 

 

та 

3зв( ) 3зв( ) 3зв( ) ( ) 3зв( )сум ПОВ П П ВП ек ВПS S d S d S     .
 

 (3.23) 

При побудові циклу МГТУ в h-Δs та Т-Δs діаграмах термодинамічні 

параметри у вузловій точці (3) відносяться до 1 кг робочого тіла (газопарової 

суміші), тобто, 

3зв( )

3зв

( )

,
1

сум

П ВП ек

h
h

d d


 
    (3.24) 

та 

3зв( )

3зв

( )1

сум

П ВП ек

S
S

d d


   
.    (3.25) 

 

Блок змішувача перед турбіною 

 

Розрахунок при подачі «енергетичної» пари в газопаровий змішувач 

після камери згоряння за відсутності в ньому втрат тиску. 

У вузловій точці (3гпс) при заданій відносній температурі продуктів 

згоряння 3
3 зв

1

θ ГПСТ

Т


  , на виході з газопарового змішувача визначається за 

допомогою рівнянні регресії: 

 

   
2

3 3 3 ( )844,9 890,5 θ 62,9 θГПС ГПСПОВ ГПС
h          ,  (3.26) 

   
2

3 3 3 ( )5,5 276 θ 7,1 θ ГПСГПС П ГПС
h        ,    (3.27) 

   
2

3 3 3 ( )73,24 515 θ 22,74 θ ГПСГПС ВП ГПС
h         ,   (3.28) 

 

а також ентропія для цих же компонентів визначається з рівнянь регресії 

 

 
3 7 2

3 ГПС 3 ( ) 3 ( )6,78 1,36 10 2,1 10 ,ГПС ПОВ ГПС ПОВПОВ
S h h 

        
  

 (3.29) 
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3 8 2

3 3 ( ) 3 ( )12,21 1,2 10 5,0 10ГПС ГПС П ГПС ПП
S h h 

         ,   (3.30) 

 
2

3 3 373,24 515 θ 22,74 θГПС ГПС ГПСВП
S         .   (3.31) 

 

Далі визначаються питомі ентальпія і ентропія газопарової суміші, 

віднесені до (1 )П ВПd d   кг робочого тіла, відповідно до балансних рівнянь: 

 

     3 3 ( ) 3 ГПС 3 ГПСГПС ГПС ПОВ П ВПсум П ВП
h h d h d h   

     ,  (3.32) 

     3 ГПС 3 ( ) 3 ГПС 3 ГПСГПС ПОВ П ВПСУМ П ВП
S S d S d S   

     .  (3.33) 

 

При побудові циклу ГТУ в h-Δs і Т-Δs координатах термодинамічні 

параметри у вузловій точці (3') відносяться до 1 кг робочого тіла (газопарової 

суміші) повітря, тобто, 

3 ( )

3 ГПС
1

ГПС СУМ

П ВП

h
h

d d



 
 

,    (3.34) 

та 

3 ( )

3 ГПС
1

ГПС СУМ

П ВП

S
S

d d



 
 

,    (3.35) 

розрахунок при подачі «енергетичної» пари в газопаровому змішувачі після 

камери згоряння і ізотермічним процесом зниження тиску в тракті «камера 

згоряння – газопаровий змішувач». 

У вузловій точці (3гпс) при температурі продуктів згоряння Т3гпс, 

відносній температурі 3
3

1

θ ГПС
ГПСТ

Т
  та ізотермічному процесі зниження 

тиску в змішувачі зміна ентропії повітря, палива і водяної пари 

розраховується з рівнянь 

 

(3 3 ) 3 3ln ( ),ГПС ГПС ПОВ ПОВS R P P        (3.36) 

(3 3 ) 3 3ln ( ),ГПС ГПС П ПS R P P        (3.37) 
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(3 3 ) 3 3ln ( )ГПС ГПС ВП ВПS R P P    .    (3.38) 

Далі визначаються питомі значення ентропії повітря, палива і водяної 

пари у вузловій точці 3гпс на основі балансних рівнянь: 

 

(3ГПС) (3 ) (3ГПС-3 ГПС)S ПОВ ГПС ПОВ ПОВS S    ,   (3.39) 

(3ГПС) (3 ) (3ГПС-3 ГПС)S П ГПС П ПS S    ,      (3.40) 

(3ГПС) (3 ) (3ГПС-3 ГПС)S ВП ГПС ВП ВПS S    .    (3.41) 

 

Після чого визначаються у вузловій точці (3гпс) величини ентальпій, 

віднесених до (1 )П ВПd d   кг компонентів газопарової суміші з рівнянь 

регресії:  

 

(3 ) (3 )exp 9,08 7,724 ln( )ГПС ПОВ ГПС ПОВh S      ,   (3.42) 

(3 ) (3 )exp 13,3 81,83 ln( )ГПС П ГПС Пh S     ,    (3.43) 

(3 ) (3 )exp 8,94 6,46 ln( )ГПС ВП ГПС ВПh S      .   (3.44) 

 

Далі визначається віднесена до (1 )П ВПd d   кг робочого тіла ентальпія 

і ентропія газопарової суміші у вузловій точці 3гпс 

 

(3 ) (3 ) (3 ) (3 )ГПС сум ГПС ПОВ П ГПС П ВП ГПС ВПh h d h d h     ,   (3.45) 

(3 ) (3 ) (3 ) (3 )ГПС сум ГПС ПОВ П ГПС П ВП ГПС ВПS S d S d S     .   (3.46) 

 

При побудові циклу ГТУ в h-Δs і Т-Δs координатах термодинамічні 

параметри у вузловій точці (3) відносяться до 1 кг, тобто, 

(3 )

3
1

ГПС сум

ГПС

П ВП

h
h

d d


 
,    (3.47) 
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(3 )

3 .
1

ГПС сум

ГПС

П ВП

S
S

d d


 
    (3.48) 

 

Потім обчисленню підлягає питома теплота, віднесена до 1 П ВПd d   

робочого тіла, яка підводиться до камери згоряння за наступним балансним 

співвідношенням 

 

1 (3 ) 2 1 0( ).ГПС сум П П ВП ВПq h h d h d h         (3.49) 

 

Блок газопарової турбіни 

 

При побудові методики енергетичного аудиту МГПУ «ВОДОЛІЙ» 

газопарова турбіна розглядається у вигляді потрійного турбоблоку, який 

складається з трьох умовних паралельно працюючих турбін, робочим тілом 

яких є повітря, паливний газ і водяна пара. Потрійний турбоблок або 

газопарова турбіна (ГПТ) має загальні вузлові точки, в яких фіксуються 

параметри газопарової суміші: 3гпс – перед ГПТ і 4´
гпс та 4гпс – за ГПТ, 

відповідно, при адіабатному і політропному розширенні компонентів 

робочого тіла та з урахуванням втрат тиску в камері згоряння. 

Техніко-економічні показники та термодинамічні параметри 

газопарової турбіни в складі МГПУ «ВОДОЛІЙ» визначаються за 

результатами розрахунків для трьох умовних турбін, «повітряної», 

«паливної» і «парової». 

 

Техніко-економічні показники і термодинамічні параметри 

«повітряної» турбіни в складі МГПУ «ВОДОЛІЙ» 

 

За величиною коефіцієнта зниження тиску в турбо-групі (повітряна, 

паливна і парова турбіни) 
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    .1

1

К ЗГ СМ
Т

В КУ

 


 

 


 
,                     (3.50) 

 

визначається ступінь зниження тиску в газопаровій турбіні на основі 

співвідношення Т Т Кπ =ν π  і зміна ентропії в результаті адіабатного процесу 

розширення повітря в турбіні за допомогою рівняння 

 

(3 4 ) Тln(π )ГПС ГПС ПОВ ПОВR   ,    (3.51) 

 

після чого розраховується абсолютна ентропія повітря в кінці процесу 

адіабатного розширення  

 

(4 ) (3 ) (3 4 ) .ГПС ПОВ ГПС ПОВ ГПС ГПС ПОВS S S      (3.52) 

 

Далі знаходиться ентальпія повітря в кінці адіабатного процесу 

розширення з рівняння  

 

(4 ) (4 )exp 0,887 0,983 ) ,ГПС ПОВ ГПС ПОВh S 
         (3.53) 

 

за умови s4гпс(пов) 8,052 кДж/(кгК) або із рівняння регресії 

 

(4 ) (4 )exp 9,08 7,724 ln( )ГПС ПОВ ГПС ПОВh S 
      ,   (3.54) 

 

за умови S4гпс(пов) > 8,052. 

Потім визначається теоретична і реальна робота «повітряної» турбіни: 

 

(0) (3 ) (4 )ПОВ ГПС ПОВ ГПС ПОВl h h   ,    (3.55) 

(0) ,ПОВ Т ПОВl l        (3.56) 
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а також ентальпія повітря за турбіною:  

 

(4 ) (3 ) .ГПС ПОВ ГПС ПОВ ПОВh h l    (3.57) 

 

Обчислюється також відносна температура в кінці адіабатного процесу 

розширення повітря з рівняння регресії: 

3 7 2

(4 ) (4 ) (4 )θ 0,039 3,69 10 3,2 10ГПС ПОВ ГПС ПОВ ГПС ПОВh h 

          , (3.58) 

 

за умови (4 )ГПС ПОВh   1130,311, 

 

3 7 2

(4 ) (4 ) (4 )θ 0,0715 3,42 10 1,7 10ГПС ПОВ ГПС ПОВ ГПС ПОВh h 

         ,  (3.59) 

 

при 
(4 )ГПС ПОВh  > 1130,311. 

Розраховується абсолютна температура повітря за «повітряною» 

турбіною по формулі 

(4 ) (4 ) 1
θ

ГПС ПОВ ГПС ПОВ
Т Т   ,    (3.60)  

 

після чого визначається відносна температура в кінці політропного процесу 

розширення повітря з рівняння регресії: 

 

3 7 2

(4 ) (4 ) (4 )θ 0,039 3,69 10 3,2 10ГПС ПОВ ГПС ПОВ ГПС ПОВh h         , (3.61) 

за умови (4 )ГПС ПОВh  1130,311, 

3 7 2

(4 ) (4 ) (4 )θ 0,0715 3,42 10 1,7 10ГПС ПОВ ГПС ПОВ ГПС ПОВh h        , (3.62) 

при (4 )ГПС ПОВh > 1130,311 далі вираховується абсолютна температура повітря 

за «повітряною» турбіною за формулою 

(4 ) (4 ) 1θГПС ПОВ ГПС ПОВТ Т  .    (3.63) 
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Техніко-економічні показники та термодинамічні параметри «паливної» 

турбіни в складі МГПУ «ВОДОЛІЙ» 

 

За відомим значенням ступеня зниження тиску в турбіні Т 

визначаються зміни ентропії в результаті адіабатного процесу розширення 

паливного газу в турбіні на основі рівняння 

 

(3 4 ) Тln (π ),ГПС ГПС П ПS R       (3.64) 

 

де ПR = 0,518 - технічна газова стала палива (метану). 

Потім розраховується абсолютне значення ентропії палива в кінці 

процесу адіабатного розширення в турбіні: 

(4 ) (3 ) (3 4 ) ,ГПС П ГПС П ГПС ГПС ПS S S       (3.65) 

а також еквівалентне значення ентальпій палива за турбіною при адіабатному 

процесі розширення палива за допомогою рівняння регресії: 

 

(4 ) (4 )exp 7,18 5,55 ln( )ГПС П ГПС Пh S 
      ,   (3.66) 

 

- за умови (4 )ГПС ПS   15,436, 

           (4 ) (4 )exp 5,25 4,85 ln( )ГПС П ГПС Пh S 
      .

   
  (3.67) 

 

Далі визначається теоретична і реальна робота «паливної» турбіни: 

(0) (3 ) (4 ) ,П ГПС П ГПС Пl h h       (3.68) 

         ( ) Т (3 ) (4 )η ( ),Т ГПС П ГПС Пl h h                          (3.69) 

а також ентальпія палива в кінці політропного процесу розширення: 

(4 )ГПС Пh  h4гпс(т) = h3гпс(т) - l(т).    (3.70) 
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За умови 
(4 )ГПС Пh  3006. Обчислюється відносна температура палива 

(4 )

(4 )θ
288,15

ГПС П

ГПС П

Т
  в кінці політропного процесу розширення з рівняння 

регресії 

(4 )

3 7 2

(4 ) (4 )θ 0,123 1,57 10 1,5 10
ГПС ПГПС П ГПС Пh h        ,  (3.71) 

при (4 )ГПС Пh > 3006 – з рівняння 

4 8 2

(4 ) (4 ) (4 )θ 1,079 8,53 10 2,0 10ГПС П ГПС П ГПС Пh h        ,  (3.72) 

 

та абсолютна температура палива  за турбіною 

(4 ) 1 (4 )θГПС П ГПС ПТ Т       (3.73) 

 

Техніко-економічні показники та термодинамічні параметри 

«парової» турбіни в складі МГПУ «ВОДОЛІЙ» 

 

Використовуючи значення ступеня зниження тиску в турбіні Т 

визначається зміна ентропії в результаті адіабатного процесу розширення 

повітря в турбіні на основі рівняння  

(3 4 ) ln( ),ГПС ГПС ВП ВП ТS R        (3.74) 

 

де 0,461ВПR   кДж/(кг·К) – технічна газова стала водяної пари.  

Далі визначенню підлягає ентропія водяної пари в кінці процесу 

адіабатного розширення в турбіні: 

 

(4 ) (3 ) (3 4 ) ,ГПС ВП ГПС ВП ГПС ГПС ВПS S S      (3.75) 

 

а також еквівалентне значення ентальпій водяної пари за турбіною за умови 

(4 )ГПС ВПS    13,35 за допомогою рівняння регресії:  
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(4 ) (4 )exp 0,805 0,526ГПС ВП ГПС ВПh S 
     ,    (3.76) 

при 
(4 )ГПС ВПS    13,35 – з рівняння  

(4 ) (4 )exp 8,96 6,472 ln( ) ,ГПС ВП ГПС ВПh S 
         (3.77) 

 

після чого визначається теоретична і реальна робота «парової» турбіни   

 

                              (0) (3 ) (4 ) ,ВП ГПС ВП ГПС ВПl h h                  (3.78) 

                (3) (4 )( ,ВП Т ВП ВПl h h                      (3.79) 

 

а також ентальпія водяної пари в кінці політропічного процесу розширення: 

 

(4 ) (3 )( .ГПС ВП ГПС ВП ВПh h l      (3.80) 

 

Визначається відносна температура водяної пари ( 4 ( )

4 ( )

1

θ
ГПС П

ГПС П

Т

Т
 ) в 

кінці політропного процесу розширення з рівнянні регресії  

 

3 7 2

4 ( ) (4 ) (4 )θ 0024 1,99 10 1,2 10ГПС ВП ГПС ВП ГПС ВПh h         ,  (3.81) 

 

за умови 4 ( )ГПС ВПh  2470 чи при (4 )ГПС ВПh ≥  2470 – з рівняння 

 

3 8 2

4 ( ) (4 ) (4 )θ 0,348 1,79 10 6,0 10ГПС ВП ГПС ВП ГПС ВПh h        , (3.82) 

 

та абсолютна температура за «паровою» турбіною рівняння 

 

(4 ) 1 (4 ).θГПС ВП ГПС ВПТ Т .
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Параметри газопарової турбіни і техніко-економічні показники 

МГПУ «ВОДОЛІЙ» 

 

На початку обчислюється сумарна питома ентальпія робочого тіла 

віднесена до 1 П ВПd d   кг суміші повітря, палива і водяної пари у вузлових 

точках циклу МГПУ 4´
ГПС, 4ГПС на основі використання балансних рівнянь: 

 

4 ( ) (4 ) (4 ) (4 ) ,ГПС сум ГПС ПОВ П ГПС П ВП ГПС ВПh h d h d h          (3.83) 

4 ( ) (4 ) (4 ) (4 )ГПС сум ГПС ПОВ П ГПС П ВП ГПС ВПh h d h d h     ,  (3.84) 

 

а також питома робота газопарової турбіни, віднесеної до 1 П ВПd d  кг 

суміші повітря, палива і водяної пари за допомогою балансних рівнянь: 

 

( ) ( ) ( )ГПС Т ПОВ П Т П ВП Т ВПl l d l d l     ,   (3.85) 

 

після цього визначається внутрішня робота МГПУ з рівняння 

 

В ГПС Кl l l  ,    (3.86) 

 

внутрішній, ефективний і електричний ККД МГПУ 

1η ,В Вl q

 
еф В М Т КЗГη =η η η η ,  

 
ел В М Г ТП КЗГη =η η η η η ,   

 
ел В М Г ТП КЗη η η η η η ,      

 

де  ηМ = 0,97  – механічний ККД; ηГ = 0,99 – ККД електрогенератора; 

ηТП = 0,98 – коефіцієнт теплових втрат в зовнішнє середовище; ηКЗ = 0,995 – 

ККД камери згоряння. 
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З використанням локальних значень абсолютних температур і питомих 

ентальпій компонентів робочого тіла у вузлових точках 4'гпс, 4гпс при 

розширенні компонентів робочого тіла в газопаровій турбіні визначаються 

температури газопарової суміші з рівнянь: 

4
4

(4 ) (4 ) (4 )

(4 ) (4 ) (4 )

,ГПС
ГПС

ГПС ПОВ П ГПС П ВП ГПС ВП

ГПС ПОВ ГПС П ГПС ВП

h
Т

h d h d h

Т Т Т




  

  


 

 

                 (3.87) 

 

4
4

(4 ) (4 ) (4 )

(4 ) (4 ) (4 )

.ГПС
ГПС

ГПС ПОВ П ГПС П ВП ГПС ВП

ГПС ПОВ ГПС П ГПС ВП

h
Т

h d h d h

Т Т Т


 

 

                           (3.88) 

За отриманими значеннями питомих ентропій компонентів робочого 

тіла у вузлових точках 3ГПС, 4'ГПС, 4ГПС визначаються ентропії газопарової 

суміші з балансних рівнянь: 

 

3 (3 ) (3 ) (3 ) ,ГПС ГПС ПОВ П ГПС П ВП ГПС ВПS S d S d h        (3.89) 

 

4 (4 ) (4 ) (4 ) .ГПС ГПС ПОВ П ГПС П ВП ГПС ВПS S d S d h           (3.100) 

 

При побудові циклу ГТУ в h-Δs та Т-Δs координатах термодинамічні 

параметри в вузлових точках 3гпс, 4'гпс, 4гпс відносяться до 1 кг повітря, 

тобто, 

                 
( )

,
1

i сум

i

П ВП

h
h

d d


 
        (3.101) 

та 

                                                
( )

.
1

i сум

i

П ВП

S
S

d d


 
       (3.102) 

 

де і – індекс у вузлових точках: 3гпс, 4'гпс, 4гпс. 
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Тракт котла - утилізатора МГПУ «ВОДОЛІЙ» 

 

Метою аудиту є оцінка границь сумісності енергетичних параметрів 

котла-утилізатора і вихлопного тракту МГПУ «ВОДОЛІЙ» за таких умов: 

- зміна подачі водяної пари в діапазоні від dВП = 0,01 до 1,1 кг/кг; 

 - тиск водяної пари рВП  = 2,2 МПа; 

 - температура живильної води tЖВ = 30 0С; 

 - питома ентальпія живильної води на вході в ТУК hЖВ = 127,7 кДж/кг; 

 - температура перегрітої водяної пари t0(ВП)  = 305 0С;  

 - питома ентальпія перегрітої водяної пари на вході в ТУК (при рВП= 

2,2 МПа і t0(ВП) = 305 0С) h0(ВП) = 3030 кДж/кг;   

- температура газопарової суміші на виході з ТУК t5 = 160 0C; 

 - коефіцієнт теплових втрат ТУК тук= 0,96. 

Визначається необхідна для генерування заданої кількості перегрітої 

водяної пари (dВП) величина (віднесена до 1 кг повітря) питомої теплової 

енергії  

(0)( )ВП ВП ВП ВПq d h h   .    (3.103) 

Для заданої температури газопарової суміші у вузловій точці (5) 

визначається відносна температура 5
5

1

( 288,15)
θ

t

Т


  і, відповідно до 

значення цієї температури, відбувається оцінка питомих ентальпій складових 

компонент газопарової суміші на основі використання рівнянь регресії 

для повітря 

2

(5) (5) (5)16,36 263,8 θ 9,58 θ ,ПОВ ПОВ ПОВh         (3.104) 

для палива 

2

(5) (5) (5)114,2 347,7 θ 140,3 θ ,П П Пh         (3.105) 

для водяної пари 

2

(5) (5) (5)34,4 470 θ 27,19 θВП ВП ВПh      .   (3.106) 
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Далі визначається віднесена до 1 П ВПd d   кг рабочого тіла 

(газопарової суміші) питома ентальпія в вузловій точці (5) на основне 

балансне рівняння 

(5) (5) (5) (5) ,сум ПОВ П П ВП ВПh h d h d h        (3.107) 

де - питома подача палива dП визначається відповідно до  заданого значення 

питомої подачі водяної пари (dВП) . 

Потім розраховується питома теплова енергія (віднесена до 

1 П ВПd d   кг робочого тіла), яка витрачається в теплоутилізаційному 

контурі на генерування перегретої водяної пари  

(4 ) (5)η ( )ГПТ ТУК ГПТ сум сумq h h   ,    (3.108) 

де η 0,96ТУК   – коэффицієнт теплових втрат ТУК; (4 )ГПТ сумh  – ентальпія 

робочого тіла в вузловій точці (4), віднесена до  1 П ВПd d   кг газопарової 

суміші. 

 

Визначення термодинамічних параметрів на вихлопі 

МГПУ ВОДОЛІЙ» 

 

Для вузлової точки (1В) на вихлопі МГПУ "ВОДОЛІЙ" при 

атмосферному тиску і температурі газопарові суміші (1В) 15t   ºС (288,15 К) 

ентальпія газопарові суміші (h1В(сум))), віднесена до 1 П ВПd d   кг робочого 

тіла визначається зі співвідношення 

 

(1 ) (1 ) (1 ) (1 ) ,В сум В ПОВ П В П ВП В ВПh h d h d h        (3.109) 

 

де (1 ) (1)В ПОВ ПОВh h h и (1 ) (1)В П Пh h  – питома ентальпія повітря і палива 

(визначаються за вихідними даними); (1 )В ВПh  – питома ентальпія водяної 

пари, яка знаходиться з рівняння регресії  

2

(1 ) (1 ) (1 )34,4 470 θ 27,19 θВ ВП В ВП В ВПh      .   (3.110) 
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Далі розраховується ентальпія газопарової суміші у вузловій точці (1В) 

на основі співвідношення 

   
1 ( )

1 .
(1 )

В сум

В

П ВП

h
h

d d


 
              (3.111) 

За аналогічною схемою визначається питома ентропія, компонентів 

робочого тіла, віднесена до 1 П ВПd d   кг даного тіла, у вузловій точці (1в) з 

рівняння.  

(1 ) (1 ) (1) (0) ,В сум В ПОВ П П ВП ВПS S d S d S        (3.112) 

де S1(ПОВ), S1(ВП) та S1(П) – знаходяться з рівняння регресії 

 

3 6 2

1 ( ) 1 ( ) 1 ( )5,9 3,15 10 1,12 10В ПОВ В ПОВ В ПОВS h h        ,  (3.113) 

1 ( ) 1 ( )exp[1,29 0,18 ln( )]В П В ПS h   ,   (3.114) 

3 7 2

1 ( ) 1 ( ) 1 ( )8,976 3,08 10 5,4 10В ВП В ВП В ВПS h h        .  (3.115) 

 

Потім визначається зміна ентропії при переході від вузлової точки (1) 

до точки (1В) за допомогою співвідношення  

(1 1 ) ( ) 1 ( ) ,В сум В сум В ПОВS S S      (3.116) 

а також визначається зміна ентропії на основі залежності 

 

  1 1 )

( 1 1 )  .
1  d  d

В сум

В

П ВП

s
s






 

 
    (3.117) 

 

3.1.2 Результати енергетичного аудиту МГПУ«ВОДОЛІЙ» 

 

В цьому підрозділі наводяться дані енергетичного аудиту МГПУ 

«ВОДОЛІЙ», який був виконаний на основі застосування алгоритму, 

наведеного в 3.1.1. 
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Термодинамічне моделювання МГПУ«ВОДОЛІЙ» проводилося при 

наступних значеннях параметрів:  

1) початкова температура циклу – Т3 = 1358,15 К (t3 = 1085 °С);  

2) ступінь підвищення тиску в компресорі - K = 20;  

3) параметри перегрітої пари: 

- тиск – 2,2 МПа; 

- температура – 305 °С; 

4) термодинамічні властивості водяної пари: 

- ентальпія на вході в камеру згоряння – 0( )ВПh = 1088,34 кДж/кг; 

- ентропія на вході в камеру згоряння – 0( )ВПS = 11,74 кДж/(кг·К); 

- технічна газова стала – ВПR  = 0,461 кДж/(кг·К); 

5) відносна подача водяної пари 0,141ВПd   кг/кг с.г., в тому числі;  

- екологічної пари 
( )ВП ек ек ВПd d 

 
кг/кг с.г. (де ( )

( )

ВП ек

ек

ВП

d

d
  << 1,0 –

 частка екологічної пари), 
( ) 0,1ВП екd   кг/кг с.г. – вп/пов. 

- енергетична пара 
( ) (1 )ВП ен ек ВПd d    кг/кг с.г. – частка 

енергетичної пари; 

6) температура атмосферного повітря перед компресором – Т1 =288,15 К; 

7) технічна газова стала повітря R (ПОВ) = 0,287 кДж/(кг·К); 

8) параметри атмосферного повітря при t1 = 15 °С: 

- ентальпія h1(ПОВ) = 288,37 кДж/кг; 

- ентропія s1(ПОВ) = 6,664 кДж/(кг·К); 

- ступінь підвищення тиску компресорного повітря – К = 20,0; 

9) коефіцієнти корисної дії компресора і турбіни відповідно дорівнюють 

К = 0,87, Т = 0,89; 
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10) коефіцієнти втрат тиску в тракті камери згоряння 

2 3

2

νКЗГ

Р Р

Р


  = 0,05; у газопаровому змішувачі 2 3

2

νЗМ

Р Р

Р


  = 0,02; 

на вихлопі монарної газопарової установки 4 5

5

νВ

Р Р

Р


  = 0,02; 

11) коефіцієнт втрат тиску в тракті «ТУК - контактний конденсатор»  

5 1

1

ν В
ТУК КК

В

Р Р

Р



  = 0,06; 

12) розрахункове паливо – метан: теплота згоряння Qн = 50000 кДж/кг, 

стехіометричний коефіцієнт L0 = 17 кг/кг;+ 

13) теплофізичні властивості палива: 

- технічна газова стала палива (метану) Rп= 0,518 кДж/(кг·К);  

- ентальпія на вході в камеру згоряння – h1п = 603,78 кДж/кг  

(при t1 =  15 °С);  

- ентропія на вході в камеру згоряння – s1п = 11,54 кДж/(кг·К). 

Процедура аудиту здійснюється відповідно до параметрів базової ГТУ 

ДН-70 в складі МГПУ «ВОДОЛІЙ».  

На рис. 3.2 і в табл. 3.2-3.4, як приклад, наведено результати 

термодинамічного моделювання в МГПУ «ВОДОЛІЙ» та ГТУ простої схеми. 

 

Таблиця 3.2 

Термодинамічні показники у вузлових точках МГПУ «ВОДОЛІЙ» при  

Т3гпс = 1358,15 К; πк = 20 і dВП=0,141 кг/кг с.г. 

Параметри 
Параметри вузлових точок циклу 

1 2k 2 3ув 3гпс 4гпс 5 1в 

h, кДж/кг 288,37 732,84 730,13 1721,80 1717,70 918,19 391,86 323,96 

s, 

 кДж/(кг·К) 
6,66 7,61 7,69 9,02 9,15 8,41 7,65 7,38 

Δs, 

кДж/(кг·К) 
0 0,08 0,17 1,494 1,62 1,74 0,99 0,72 

Т, К 288,15 718,45 700,30 1406,50 1358,20 782,09 433,15 288,15 
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Таблиця 3.3 

Термодинамічні показники в вузлових точках ГТУ простої схеми при 

Т3 = 1358,15 К і πК = 20 

Параметри 
Параметри вузлових точок циклу 

1 2k 2 3 4 1в 

h, кДж/кг 288,4 732,84 730,8 1527,9 784,22 293,3 

s, кДж/(кг·К) 6,664 7,6069 7,669 8,4688 7,7519 6,741 

Δs, кДж/(кг·К) 0 0,0832 0,145 0,945 1,07 0,077 

Т,К 288,2 718,45 704,8 1358,2 745,04 288,2 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.2. Конфігурація циклу МГПУ «ВОДОЛІЙ» (суцільні лінії) і 

ГТУ простої схеми (штрихпунктирні лінії) в ентальпійно-ентропійній)і 

термічно-ентропійній б) діаграмах при Т3 = Т3ГПС = 1358,15 К, πк = 20 і 

dВП= 0,141 кг/кг с.г. (позначення вузлових точок наведені на рис. 3.1 та 2.1).  
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Таблиця 3.4  

Значення внутрішнього ηв і електричного ηел ККД та внутрішньої 

роботи lв установки при Т3гпс = 1358,15 К  і πК = 20 для МГПУ «ВОДОЛІЙ» і 

ГТУ простої схеми 

 

 

 

 

 

 

 

Як видно з табл. 3.4, при однакових значеннях температури перед 

турбіною і ступеня підвищення тиску в компресорі основні технічні 

характеристики МГПУ «ВОДОЛІЙ» і ГТУ простої схеми значно 

відрізняються. Так, внутрішній ККД монарної установки підвищується на 

6,6 %, а її електричний ККД – на 6,2 % у порівнянні з ГТУ простої схеми. Що 

ж стосується внутрішньої роботи монарної установки, то вона виявляється в 

1,56 рази більше, ніж відповідна робота ГТУ простої схеми. 

Слід також відзначить, що отримані дані термодинамічного 

моделювання процесів МГПУ «ВОДОЛІЙ» добре узгоджуються з 

результатами натурних експериментів ДП НВК «Зоря» - «Машпроект». Так, 

електричний ККД установки за даними «Зоря» - «Машпроект» становить 

42,2 % і, відповідно, небаланс δ розрахункового та експериментального 

значень цього ККД дорівнює 0,7 %. 

 

3.2 Граничні можливості енергетичного форсування МГПУ 

 

Становить інтерес оцінити граничні можливості термодинамічного 

форсування монарної газопарової технології циклу «ВОДОЛІЙ». 

Підвищення відносної витрати водяної пари, є як очевидно, одним із засобів 

Тип установки  
Параметри 

ηв, % ηел, % lв, кДж/кг 

МГПУ 

«ВОДОЛІЙ» 
45,0 42,5 487,36 

ГТУ простої схеми 38,4 36,3 311,06 



108 

 

такого форсування. При цьому вказане підвищення лімітується умовами 

спільної роботи ТУК і МГПУ. А саме, максимально можлива величина 

подачі водяної пари обмежується потенціалом теплових викидів газопарової 

установки. Формально це виражається умовою рівності питомої теплоти 

max ,ВПq  необхідної для генерування максимальної кількості перегрітої пари, і 

питомої теплопродуктивності qГПС теплоутилізаційного контуру  

max ,ВП ГПСq q       (3.118) 

де 
max max

ВП ВП 0ВП ЖВ( ),q d h h    ГПС ТУК 4ГПС 5( )q h h   . 

 

Виходячи з умови (3.118) вираз для максимально можливої величини 

питомої подачі водяної пари, може бути представлено у вигляді.  

ЖВ0

54ТУКmax

ВП

ВП

ГПС
)(η

hh

hh
d




 .     (3.119) 

Слід також зазначити, що крім умови (3.119) має місце і додаткова 

вимога, суть якої полягає в наступному. Якщо при виконанні умови (3.119), 

коефіцієнт надлишку повітря в камері згоряння виявляється більше одиниці, 

то величина 
max

ВПd визначається з рівняння. У разі ж, коли виразу (3.119) 

відповідає значення α менше одиниці, то максимальна питома подача водяної 

пари 
max

ВПd  знаходиться з умови αКЗ = 1. 

Зазначена додаткова вимога означає, як очевидно, досягнення режимів 

так званого «стехіометричного» горіння в камері згоряння МГПУ. 

Слід зазначити, що рівень енергетичної ефективності МГПУ, дані про 

який представлені в підрозділі 3.1, не відповідає потенційним можливостям 

цієї технології, які демонструють результати, наведені на рис. 3.3, що 

отримані на основі реалізації алгоритму оцінки техніко-економічних 

показників МГПУ «ВОДОЛІЙ» при зміні відносної подачі водяної пари в 

тракт газопарової турбіни ВПd  від 0,01 до 1,1 кг/кг с.г. 
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Рис. 3.3. Залежність внутрішнього ηв ККД МГПУ «ВОДОЛІЙ» від 

відносної подачі водяної пари dВП при t3 = 1093 ºC і К = 20; (точка A 

відповідає внутрішньому ККД установки при dВП = 0,141 кг/кг с.г., точка B –

 його граничному значеню). 

 

Оцінка границь сумісності енергетичних параметрів котла-утилізатора 

та вихлопного тракту МГПУ «ВОДОЛІЙ» проводилася за таких умов: 

- зміна подачі водяної пари в діапазоні dВП  від 0,01 до 1,1 кг/кг с.г.; 

- тиск водяної пари рВП = 2,2 МПа;  

- температура живильної води tВП = 30 ºС;  

- питома ентальпія живильної води на вході в ТУК hЖВ = 127,7 кДж/кг;  

- температура перегрітої водяної пари t0(ВП) = 305 ºС;  

- питома ентальпія перегрітої водяної пари на вході в ТУК (при 

рВП = 2,2 МПа і t0(ВП) = 305 ºС), h0(ВП) = 3030 кДж/кг;  

- температура газопарової суміші на виході з ТУК t5 = 160 ºC; 

- коефіцієнт теплових втрат ТУК тук = 0,96. 

Результати оцінки впливу відносної подачі водяної пари dВП на техніко-

економічні показники МГПУ при різних значеннях початкових параметрів 

установки «ВОДОЛІЙ» при t3 = 1093 ºС; 1200 ºС та ступеня підвищення 

тиску К = 20 представлені в табл. 3.5, а при t3 = 1410 ºС і ступені підвищення 

тиску К = 21 – наведені в табл. 3.6. 
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Таблиця 3.5. 

Техніко-економічні показники МГПУ«ВОДОЛІЙ» при t3 = 1093 ºС і t3 = 1200 ºС для К = 20 

t3 1093 ºС 1200 ºС 

 

dВП,  

кг/кг с.г. 

α lв ηB ηел qвп qгпс α lв ηв ηел qвп qгпс 

0 3,59 312 38,7 35,9 0 – 3,02 380 39,7 36,8 0 – 

0,01 3,50 315 38 36 29,0 368,4 2,9 388,5 39 36 29 459,9 

0,1 2,89 433,5 44 40 290,2 518,8 2,4 518,6 43 40 290,2 630,3 

0,141 2,68 487,4 44,9 43 409,2 587,4 2,3 578 44,5 43 409,2 707,9 

0,2 2,42 564,9 45 44 580,5 686 2 663,2 46 43 580,5 819,6 

0,4 1,83 827,9 53 49 1161 1020,3 1,5 952,3 50 47 1160,9 1198,1 

0,6 1,47 1090,9 56 52 1741,4 1354,6 1,2 1241,5 53 49 1741,4 1576,1 

0,8 1,23 1353,8 58 54 2321,8 1688,9 1 1530,6 54 51 2321,8 1955,1 

0,9 1,13 1485,3 58 54 2612,1 1856 0,9 1675,2 55 51 2612,1 2144,4 

1 1,05 1616,8 59 55 2902,3 2023,2 0,8 1819,8 55 52 2902,3 2333,6 

1,1 0,98 1748,3 60 56 3192,5 2190,3 0,8 1964,4 56 52 3192,5 2522,9 

Точка 

рівноваги 

dВП, кг/кг с.г. 

0,294 0,437 

Параметри 

точки 

рівноваги 

α lв ηв ηел qвп qгпс α lв ηв ηел qвп qгпс 

2,07 678 49,8 46,6 829,3 829,3 1,47 1006 50,8 47 1267,7 1267,7 
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Таблиця 3.6  

Техніко-економічні показники МГПУ«ВОДОЛІЙ» при t3 = 1410 ºС для К = 21 

 

dВП, кг/кг с.г. α lв ηB ηел qвп qгпс 

0 2,3 513 40,8 37,9 0 – 

0,01 2,2 523 40 38 29 627,8 

0,1 1,84 676 43 40 290,2 836,4 

0,141 1,71 746 44 41 409,2 931,5 

0,2 1,55 847 45 42 580,5 1068,3 

0,4 1,17 1189 48 45 1160,9 1532 

0,6 0,94 1531 49 46 1741,4 1995,8 

0,8 0,79 1873 50 47 2321,8 2459,5 

0,9 0,73 2044 51 48 2612,1 2691,8 

1 0,68 2214 51 49 2902,3 2923,2 

1,1 0,63 2385 52 49 3192,5 3155 

Точка рівноваги 

dВП, кг/кг с.г. 
1,036 

Параметри точки 

рівноваги 

α lв ηB ηел qвп qгпс 

0,66 – – – нестійке горіння 
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Представлені на рис. 3.3 і в табл. 3.5, 3.6 результати підтверджують, що 

за рахунок збільшення подачі пари можливе суттєве підвищення ККД 

установки (в 1,55 рази) і внутрішньої роботи (в 5,6 разів) в порівнянні з 

показниками ГТУ при відносній подачі пари – dВП = 0. 

Граничні можливості роботи МГПУ при заданих початкових 

параметрах визначалися з урахуванням необхідності виконання рівності 

(3.118)  

На рис. 3.4-3.7 представлені отримані дані щодо оцінці граничних 

можливостей роботи МГПУ «ВОДОЛІЙ». Точка 
max

ВПd  на рисунках 

характеризує верхню межу діапазону спільної роботи ТУК і МГПУ, причому 

зліва від цієї точки продуктивність ТУК вище необхідної для роботи МГПУ. 

Однак, установка не працюватиме при максимальній подачі пари 

(
max

ВПd  = 1,036) через нестійкість горіння, коли значення коефіцієнту надлишку 

повітря (α = 0,66) нижче допустимого для процесу горіння (див. рис. 3.6). 

Проте, в цих умовах при t3 = 1410 ºС і К = 21 може бути знайдена точка 

граничної можливості установки при роботі камери згоряння в режимах 

стехіометричного процесу спалювання палива при низьких коефіцієнтах 

надлишку повітря близьких до одиниці: ( )ВП гранd = 0,432; α = 1,128; ηел = 0,453 

(див. рис. 3.7). 

 

Рис. 3.4. Граничні можливості роботи МГПУ «ВОДОЛІЙ» при 

t3 = 1093 ºС; К = 20 (
max

ВПd  = 0,294; ел = 0,466; α = 2,07). 
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Рис. 3.5. Граничні можливості роботи МГПУ «ВОДОЛІЙ» при 

 t3 = 1200 ºС; К = 20 (
max

ВПd  = 0,437; ел = 0,475; α = 1,46. 

 

Рис. 3.6. Граничні можливості роботи МГПУ «ВОДОЛІЙ» при  

t3 = 1410 ºС; К = 21 (
max

ВПd = 1,036; α = 0,66). 

 

Рис. 3.7. Граничні можливості роботи МГПУ «ВОДОЛІЙ» 

( ( )ВП гранd =0,432; ηел=0,453; α = 1,128); y = 1,4748·x2 - 2,9459·x + 2,1474; 

2  = 0,0572; R=0,995. 
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Відзначимо, що збільшення ККД МГПУ «ВОДОЛІЙ» можливо при 

зростанні подачі водяної пари до рівня 
max

ВПd   0,294, при цьому внутрішній 

ККД МГПУ зростає з рівня  45 % при 
( )ВП ГПТd = 0,141 до  50% при 

( )ВП ГПТd = 0,286. 

 

3.3 Висновки за розділом 

 

1. На основі виконаного термодинамічного моделювання процесів у 

двопаливних МГПУ визначені техніко-економічні показники цих цих 

установок у порівнянні з установкою «ВОДОЛІЙ» та ГТУ простої схеми.  

2. Показано, що запропоновані двопаливні МГПУ при відносній 

витраті водяної пари mп/mк  1,0 за розглянутих умов характеризуються у 

порівнянні з базовою ГТУ простого циклу збільшенням одиничної 

потужності установки в 4,4 рази і підвищенням її ККД на 4 % при роботі 

утилізаційного контуру в режимі підігріву живильної води і на 25 % – при 

його роботі в режимі підігріву і випаровування живильної води. При цьому 

досягається заміщення витрати природного газу на 87 % для першого із 

зазначених варіантів і на 15 % – для другого. 

3. Запропоновано новий ентальпійно-ентропійний підхід до 

термодинамічного моделювання процесів у газотурбінних і комбінованих на 

їх основі енергоустановках. 

4. Показано високу ефективність даного підходу в порівнянні з 

традиційно застосовуваними щодо універсальності, більш високої точності і 

простоти обчислювального алгоритму. 
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РОЗДІЛ 4  

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНАРНИХ 

ГАЗОПАРОВИХ УСТАНОВОК НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ 

ДВОПАЛИВНИХ СХЕМ 

 

4.1. Технологічна схема двопаливних МГПУ 

 

Принципові технологічні схеми пропонованої двопаливної МГПУ 

представлено на рис. 4.1 і 4.2. 

Технологічна схема двопаливної монарної газопарової установки 

складається з компресора 1, камери згоряння 2, газопарової турбіни 3, 

теплоутилізаційного контуру 4, форкотла 5 і живильного насосу 6. 

Дані схемні рішення забезпечують підвищення ефективності 

виробництва електричної енергії на основі використання монарної технології 

за рахунок включення в технологічну схему установки додаткового джерела 

генерації пари – форкотла 5. Таке нововведення надає можливість часткового 

заміщення витрати дефіцитного природного газу, оскільки у форкотлі 

генерація пари відбувається в результаті використання хімічної енергії 

низькосортних твердих або рідких палив – замінювачів природного газу 

природного або штучного походження. 

При цьому у разі застосування палив-замінювачів природного газу 

низької та середньої калорійності форкотел 5 працює в режимі випаровувача 

та пароперегрівача, а в разі застосування палив-замінювачів середньої 

калорійності форкотел працює в режимі тільки пароперегрівача. 

Технологічний процес виробництва електроенергії в двопаливній 

монарній газопаровій установці складається з таких етапів. Атмосферне 

повітря (І) при тиску Р1 і температурі навколишнього середовища Т1 = 288 К 

подають в компресор 1, де в процесі стиснення відбувається підвищення 

тиску до рівня Р2 = Р1K, (де K = Р2/Р1 – ступінь підвищення тиску в 
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компресорі). При цьому температура компресорного повітря підвищується 

до рівня, обумовленого термодинамічним співвідношенням  

Т2 = Т1[1 + (K
(к-1)/к – 1)],    (4.1) 

де к –показник адіабати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Принципова технологічна схема двопаливної монарної 

газопарової установки при роботі теплоутилізаційного контуру в режимі 

підігріву живильної води: 1 – компресор; 2 – камера згоряння; 3 –  газопарова 

турбіна; 4 – теплоутилізаційний контур; 5 – форкотел; 6 – насос; I – 

атмосферне повітря; II – газове паливо; III – паливо-замінник природного 

газу; IV – гази форкотла; V – відпрацьована газопарова суміш; VI і VII – 

екологічна та енергетична пара; VIII – живильна вода. 
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Після цього повітря (І) подається в камеру згоряння 2 

стехіометричного типу, куди також подається газове паливо (ІІ), екологічна 

(VI) і енергетична (VII) пара, причому екологічна пара подається 

безпосередньо в зону горіння, яке відбувається у режимі близькому до 

стехіометричного (при коефіцієнті надлишку повітря  = 1,05…1,2). А 

енергетична пара (VII) – в зону змішування, яка розташована перед 

газозбірником ГТУ. Далі суміш продуктів згоряння з перегрітою водяною 

парою надходить до газопарової турбіни 3, де її тепловий потенціал 

перетворюється в механічну енергію із подальшою передачею на силовий 

вал установки для виробництва електричної енергії. 

У теплоутилізаційному контурі 4, розташованому в вихлопному тракті 

установки, здійснюється внутрішньоциклова утилізація теплового 

потенціалу вихлопних газів після газопарової турбіни 3. 

Принципові технологічні схеми двопаливних монарних газопарових 

установок (рис. 4.1 і 4.2) відрізняються особливістю функціонування контуру 

4 і реалізацією відповідного режиму роботи. У випадку застосування 

варіанту підігріву живильної води (ПЖВ) (рис. 4.1) в контурі відбувається 

тільки його підігрів (VIII). При цьому подача води здійснюється живильним 

насосом 6 при температурі Тb = Т1 і тиску рЖВ, що перевищує в 2 ... 3 рази 

тиск компресорного повітря. При роботі контуру 4 в режимі ПЖВВ (рис. 4.2) 

в ньому відбувається не тільки підігрів живильної води, але і її 

випаровування. 

Після внутрішньоциклової утилізації надлишкового термічного 

потенціалу газопарової суміші нагріта вода або насичена водяна пара 

відводиться з контуру в паровий тракт форкотла 5 при температурі Тc  (в разі 

застосування варіанту ПЖВ) або при температурі Тd (в разі застосування 

варіанту ПЖВВ). 

В обох варіантах перегріта пара, отримана у форкотлі, подається в 

камеру згоряння двома роздільними потоками: у вигляді екологічної (VI) і 

енергетичної (VII) пари. А відпрацьовану газопарову суміш (IV) виводять в 
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атмосферу або подають в конденсаційну установку, де утворюється 

конденсат. Після додаткового хімводоочищення конденсат подають на вхід 

живильного насоса 6. 

 

Рис. 4.2. Принципова технологічна схема двопаливної монарної 

газопарової установки при роботі теплоутилізаційного контуру в режимі 

підігріву живильної води і її випаровування: 1 – компресор; 2 – камера 

згоряння; 3 – газопарова турбіна; 4 – теплоутилізаційних контур; 5 – 

форкотел; 6 – насос; I – атмосферне повітря; II – газове паливо; III – паливо-

замінник природного газу; IV – гази форкотла; V – відпрацьована газопарова 

суміш; VI і VII – екологічна та енергетична пара; VIII – живильна вода. 

 

4.2 Робочі процеси в топці та теплогенеруючому контурі форкотла 

 

У топковій камері форкотла 5 спалюється суміш повітря (I) і паливо- 

замінника природного газу (III) (рис. 4.1 і 4.2). Після завершення процесу 

горіння утворюються продукти згоряння, температура яких ТzФК (рис. 4.3, 



119 

 

рис. 4.4) визначається коефіцієнтом надлишку повітря в котельній камері 

форкотла, температурою дуттьового повітря Т2ФК і видом палива, яке 

спалюється в котельній камері і є замінником природного газу. 

Раціональне використання теплового потенціалу продуктів згоряння, 

що утворюються в котельній камері форкотла, пов'язане з економічно 

обґрунтованим вибором палива-замінника. Це, в свою чергу, залежить від 

режиму роботи теплоутилізаційного контуру, завдання якого полягає в 

підігріві живильної води і її випаровуванні з подальшою подачею живильної 

води або водяної пари в паровий тракт форкотла. 

 

Рис. 4.3. Діаграма робочих процесів в топці і теплогенеруючому 

контурі форкотла при роботі теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву 

живильної води. 

 

Для варіанту, коли в теплогенеруючому контурі двопаливної монарної 

газопарової установки реалізується режим підігріву живильної води (варіант 

ПЖВ, рис. 4.3), форкотел забезпечує генерування насиченої пари і її 

перегрів. При цьому, виходячи з умов економічної доцільності, у форкотлі 

спалюються замінники природного газу низької калорійності. 
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Для варіанту, коли в теплогенеруючому контурі реалізується режим 

підігрівача живильної води і її випаровування (варіант ПЖВВ, рис. 4.4), 

форкотел виконує функцію пароперегрівача, забезпечуючи тільки перегрів 

насиченої пари. В цьому випадку спалюються паливо-замінники середньої 

калорійності. 

Нижче розглядаються результати виконаного аналізу термодинамічних 

процесів, що відбуваються в основних елементах і трактах пропонованих 

двопаливних монарних газопарових установок. 

 

 

Рис. 4.4. Діаграма робочих процесів в топці і теплогенеруючому 

контурі форкотла при роботі теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву 

живильної води підігріву та її випаровування. 

 

Як приклад, на рис. 4.3 і рис. 4.4 в T-S координатах наводяться дані 

розрахунків для робочих процесів ДМГПУ. Показано процеси, що 

відбуваються в топковому просторі форкотла і парогенеруючому контурі 

установки. Розглядається робота форкотла на вугіллі марки АШ при 

твердому шлаковидаленні. Наведені результати відповідають двом режимам 

роботи теплоутилізаційного контуру - ПЖВ (рис. 4.3) і ПЖВВ (рис. 4.4) при 
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температурі дутьового повітря Т2 = 600 К і коефіцієнті надлишку повітря в 

топці котла αТ = 1,25. 

Процеси горіння палива в топці форкотла визначаються лінією 2 - zФК. 

Слід зазначити, що процеси характеризуються однаковою для двох 

зазначених режимів кількістю теплоти, підведеної до 1 кг дуттьового повітря 

q1ФК, а також до 1 кг генерованої водяної пари qкот (qкот = ηФК, q1ФК, де  

ηФК = 0,92 - прийнятий в розрахунках ККД форкотла). 

Процеси в парогенеруючому контурі форкотла зображуються лінією 

c-d-e в режимі роботи теплоутилізаційного контуру ПЖВ (рис. 4.3), і лінією 

d-e в режимі його роботи ПЖВВ (рис. 4.4). Зазначені режими відповідають 

різним величинам приросту ентальпії на 1 кг пари. Так, при тиску свіжої 

пари Р0 = 6 МПа і температурі її перегріву Т0 = 673 К вказаний приріст 

ентальпії для ПЖВ режиму роботи теплоутилізаційного контуру перевищує 

відповідне значення для режиму ПЖВВ приблизно в 5,8 рази. 

Температура перегріву пара Т0 = Тe визначається відповідно до чинних 

теплотехнічних норм оцінки рівня Т0 залежно від тиску живильної води РЖВ. 

  

4.3 Аналіз особливостей термодинамічних процесів двопаливних 

МГПУ 

 

T-S - діаграма робочого процесу в газотурбінному і 

теплоутилізаційному контурі двопаливної монарної газопарової установки 

для двох режимів роботи (ПЖВ і ПЖВВ) представлена на рис. 4.5 і рис. 4.6. 

Аналізуючи процеси в камері згоряння, слід зазначити, що первинна 

газопарова суміш з паровмістом dЕК.П = 5 ... 10%, яка утворюється в зоні 

горіння, має температуру ТZ(КЗ), що значно перевищує номінальну 

температуру циклу Т3. Такі низькі значення паровмісту dЕК.П обумовлені 

вимогами реалізації стабільного і ефективного горіння вуглецевоводнього 

палива. Первинна газопарова суміш складається з стехіометричних продуктів 

горіння і екологічної пари. У зону змішування до неї додається енергетична 
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пара, температура якої Т0 на вході в цю зону значно менше номінальної 

температури циклу Т3. Внаслідок цього в зоні змішування відбувається 

додатковий перегрів енергетичної пари до номінального рівня температури 

циклу Т3. А температура первинної газопарові суміші знижується до 

номінального рівня температури циклу. В результаті утворюється робоча 

газопарова суміш стехіометричних продуктів згоряння екологічної та 

енергетичної пари з високим паровмістом dГПУ, яке може перевищувати 50%. 

Температура цієї суміші Т3С дорівнює номінальній температурі циклу 

(Т3с = Т3). 

Далі ця суміш подається в газопарову турбіну 3, де в процесі 

розширення виробляється питома ефективна робота (le, кДж/кг). 

Температура робочої газопарові суміші знижується до рівня Т4с, який значно 

перевищує рівень температури навколишнього середовища (Т4с>Т1). 

В T-S - діаграмі рис. 4.5 і рис. 4.6. робочий процес в газотурбінній 

установки для двох режимів роботи (ПЖВ і ПЖВВ) зображується ламаною 

лінією 1-2-3-3с- 4с-5с-1с. Відрізок 1-2 характеризує політропний процес 

стиснення повітря в компресорі. При цьому ступінь підвищення тиску в 

компресорі πК = Р2/Р1 = 19,5. Відрізок 2-3 - ізобара, а відрізок 3-3с 

характеризує квазіізотермічний процес підведення теплової енергії до 

газопарові суміші; відрізок 3с-4c відповідає політропному процесу 

розширення газопарового робочого тіла в газопаровій турбіні. 

Термодинамічні параметри газопарової турбіни визначені при 

початковій температурі циклу Т3 = 1366К. У камері згоряння спалюється 

природний газ з коефіцієнтом надлишку повітря αКСГ = 1,1 і температурі 

повітря на вході Т2 = 727 К. Цим параметрам відповідає температура «сухих» 

продуктів згоряння ТZКЗГ = 2366К для двох режимів роботи 

теплоутилізаційного контуру. 

Власне процес спалювання газу в атмосфері повітря, який зображується 

в T-S - діаграмі ізобарою 2-3- zКСГ, має дві складові. Перша складова - процес 
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2 - 3, що характеризує теплоту, підведену до суміші компресорного повітря і 

палива,  що визначається співвідношенням 

1 3 2 ,q h h       

де h3 і h2 - ентальпії паливно - повітряної суміші, кДж /кг. 

Друга складова - процес 3-zКЗГ, відповідає кількості теплоти, 

1 3ZКСГq h h  , яка витрачається на додатковий перегрів екологічної та 

енергетичної пари в камері згоряння.  

 

 

Рис. 4.5. Діаграма робочих процесів в газотурбінному і 

теплоутилізаційному контурі двопаливної монарної газопарової установки 

при роботі теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву живильної води. 

 

Виходячи з вищевикладеного, для оцінки величини відносної подачі 

водяної пари на 1 кг компресорного повітря можна скористатися 

співвідношенням 

,n ZКЗГ з

к ЗП O

m h h

m h h





 

де hЗП - ентальпія водяної пари при номінальній температурі циклу; 
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h0 - ентальпія перегрітої водяної пари, яка подається з форкотла в 

камеру згоряння при температурі Т0. 

При цьому слід зазначити, що в обох режимах роботи установки 

екологічна та енергетична перегріта водяна пара, яка подається в камеру 

згоряння, генерується в форкотлі в обсягах (mп, кг/с), еквівалентних витраті 

компресорного повітря mк. Тобто mп/mк ≈1,0, що відповідає паровмісту 

газопарової суміші, що підводиться до турбіни, dГПС ≈ 50%. 

Відрізок 4с-5с на рис. 4.5 і рис. 4.6 відповідає процесу утилізації 

надлишкового потенціалу газопарової суміші в теплоутилізаційному контурі 

установки. В даному контурі відбувається підігрів живильної води - відрізок 

b-с (рис. 4.5) при реалізації в форкотлі її випаровування і перегріву, або 

підігрів і випаровування - відрізок b-с-d (рис. 4.6) при роботі форкотла в 

режимі пароперегрівача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4.6. Діаграма робочих процесів в газотурбінному і 

теплоутилізаційному контурі двопаливної монарной газопарової установки 

при роботі теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву живильної води і 

її випаровування. 

Згідно з виконаними розрахунками в першому випадку ефективність 

використання надлишкового теплового потенціалу газопарової суміші в 

теплоутилізаційному контурі становить близько 50 % при температурі 
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відпрацьованої суміші ТС = 420...430 К (або ТС = 150...160 °С). У другому 

варіанті ця ефективність досягає приблизно 90 % при ТС = 320...330 К (або 

tC = 50...60 °C). 

На рис. 4.5 і рис. 4.6 показана також конфігурація циклу в 

газотурбінній установці простої схеми (контурна лінія 1 - 2 - 3 - 4 - 1). Як 

видно з рисунку, площа такого циклу, яка характеризує ефективну роботу 

установки, що припадає на 1 кг компресорного повітря, значно менше 

відповідної площі циклу монарної двопаливної ГПУ. Така відмінність для 

прийнятих умов ефективної роботи монарної установки обумовлена 

збільшенням у ній кількості робочого тіла і більш високою теплоємністю 

перегрітої пари в порівнянні з теплоємністю повітря. 

 

 4.4 Техніко-економічні показники двопаливної МГПУ. 

 

Можливість спалювання в форкотлі двопаливної МГГПУ 

низькосортного твердого палива, а також газоподібних палив низької або 

середньої калорійності – замінників природного газу штучного або 

природного походження дозволяє домогтися істотного заміщення витрат 

дорогого природного газу. 

Крім того, малі габарити установки, низькі показники металоємності і 

високий рівень екологічної безпеки суттєво перевищує відповідні показники 

існуючих типів ГТУ, БПГУ і МГПУ. 

Завдяки приєднанню до теплової схеми монарної газопарової 

установки котельного агрегату, який разом з теплоутилізаційним контуром 

на вихлопі і камерою згоряння утворює послідовний ланцюг генерування 

перегрітої водяної пари, досягається підвищення енергетичної ефективності і 

одиничної потужності МГПУ. Це підтвердили проведені розрахункові 

дослідження, за результатами яких було визначено основні техніко-

економічні показники запропонованих двопаливних монарних газопарових 

установок. У табл. 4.1 наводяться основні з цих показників у порівнянні з 
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МГПУ типу «ВОДОЛІЙ» і ГТУ простої схеми. Розрахунки проведено для 

реалізації монарних технологій на базі газотурбінної установки потужністю 

ГТУ-16 МВт НВК «Зоря - Машпроект». Дані в таблиці представляють 

результати розрахунків, при яких варіант ПЖВ відповідає роботі 

теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву живильної води, варіант 

ПЖВВ - роботі контуру в режимі підігріву живильної води і її 

випаровування. 

Таблиця 4.1.  

Основні техніко-економічні показники монарних газопарових 

енергоустановок на базі ГТУ – 16 

Техніко-економічні 

показники 

 

Базова ГТУ 

Монарні газопарові установки 

на базі ГТУ-16 

МГПУ 

«Водолій» 

ДМГПУ 

Варіант 

ППВ ППВВ 

Потужність, NЕ, МВт 16,0 25,0 ~ 70,0 ~ 70,0 

Відносна витрата 

водяної пари n кm m  
0 0,13 1,0 1,0 

Коефіцієнт 

зростання 

потужності, KN 

1,0 1,6 4,4 4,4 

ККД установки, % 

 
31,0 43,0 35,0 56,0 

Абсолютне 

підвищення  ККД, 

ГТУУСТУСТ
 , % 

0 12,0 4,0 25,0 

Відносне 

підвищення  ККД, 

ГТУУСТ
/ , % 

0 ~ 39,0 ~ 13,0 ~ 81,0 

Коефіцієнт 

заміщення 

природного газу,  

КПГ 

0 0 0,87 0,15 
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Необхідно також відзначити, що в табл. 4.1 коефіцієнт КN - 

визначається як відношення потужності газопарової установки до потужності 

базової ГТУ, а коефіцієнт КПГ - як відношення витрат умовного палива в 

форкотлі до витрати умовного палива в камері згоряння двопаливної МГПУ. 

Як свідчать виконані оцінки, запропоновані двопаливні монарні 

газопарові установки при відносній витраті водяної пари характеризуються в 

порівнянні з базовою ГТУ простого циклу збільшенням одиничної 

потужності установки в 4,4 рази. Крім того, досягається підвищення їх ККД 

на 4% при роботі утилізаційного контуру в режимі ПЖВ і на 25 % - при його 

роботі в режимі ПЖВВ. Економічна ефективність двопаливних газопарових 

установок при цьому полягає в заміщенні витрати природного газу на 87 % 

при реалізації першого із зазначених варіантів і на 15 % - для другого. 

Таким чином, виконані дослідження показали, що включення в 

технологічну схему монарної газопарової установки форкотла дозволяє: 

- забезпечити заміщення частини витрат дефіцитного природного газу  

низькосортними паливами; 

- істотно підвищити рівень використання теплового потенціалу камери 

згоряння; 

-  збільшити паровміст газопарового робочого тіла; 

- досягти підвищення енергетичної ефективності і значного зростання 

одиничної потужності монарної газопарової установки. 

На закінчення в плані зіставлення пропонованих двопаливних МГПУ і 

установки «ВОДОЛІЙ» необхідно зазначити наступне. Відносно невисока 

ефективність останньої пов'язана значною мірою з термічним 

перевантаженням теплоутилізаційного контуру. У пропонованих схемних 

рішеннях передбачається розблокування даного контуру за рахунок 

виконання деяких його функцій виносним теплогенератором. 
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4.5 Висновки за розділом 

 

Представлено принципові технологічні схеми пропонованої 

двопаливної МГПУ з описом основних елементів установки і їхніх функцій. 

Розглянуто мету та завдання введення в схему установки додаткового 

джерела перегрітої пари - форкотла. Описано і проаналізовано робочі 

процеси в топці і теплогенеруючому контурі форкотла. Зокрема, розглянуто 

режими роботи контуру як підігрівача живильної води (ПЖВ) і підігрівача та 

її випаровування (ПЖВВ). 

Показано особливості функціонування форкотла при кожному з 

режимів роботи утилізаційного контуру. Обґрунтовано доцільність 

використання для його роботи відповідного виду палива-замінника 

природного газу низької або середньої калорійності. 

Встановлено закономірності перебігу термодинамічних процесів 

двопаливного МГПУ з форкотлом. Зокрема, показано, що при включенні в 

технологічну схему форкотла знижується термічне перевантаження 

теплоутилізаційного контуру, суттєво підвищується паровміст робочого тіла, 

ККД установки і її одинична потужність. 

Виконано термодинамічний аналіз робочих процесів в топковому 

просторі і парогенеруючому контурі форкотла. Встановлено, що при роботі 

утилізаційного контуру установки в режимі підігріву живильної води приріст 

ентальпії на 1 кг водяної пари перевищує приблизно в 5,8 рази відповідний 

приріст при реалізації в даному контурі режиму підігріву і випаровування 

води. 

Проведено зіставлення основних техніко-економічних показників 

пропонованої двопаливної МГПУ, базової ГТУ і МГПУ типу «ВОДОЛІЙ». 

Зокрема, показано, що при паровмісті робочої суміші, що дорівнює 50 %, в 

пропонованих двопаливних установках порівняно з ГТУ базової схеми 

досягається збільшення одиничної потужності в 4,4 рази. При цьому 

відповідне підвищення ККД установки становить 4 % в разі роботи 
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теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву живильної води (ПЖВ) і 

25 % - в режимі її підігріву та випаровування (ПЖВВ). 

Показано, що економічна ефективність двопаливних газопарових 

монарних установок забезпечує заміщення витрати природного газу на 87 % 

при реалізації першого із зазначених режимів роботи і на 15 % - для другого. 



130 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Розроблено основні положення підвищення ефективності МГПУ 

шляхом їх термодинамічного форсування за рахунок збільшення відносної 

витрати водяної пари, що подається газопаровий тракт установки, а також 

часткового заміщення природного газу альтернативними паливами на основі 

використання двопаливних схем. 

2. Встановлено закономірності впливу на характеристики МГПУ 

«ВОДОЛІЙ» рівня подачі водяної пари в газопаровий тракт установки в 

широкому діапазоні зміни витрати пари - від 0,01 до 1,1 кг/кг с.г. Показано, 

що за рахунок збільшення подачі пари можливо істотне підвищення 

внутрішньої роботи і ККД установки в порівнянні з показниками ГТУ при 

відсутності даної подачі. Так, при подачі пари в обсязі 1,1 кг/кг с.г., і 

початковій температурі циклу t3 = 1093 °С ККД установки В зростає в 1,55 

рази, а внутрішня робота - в 5,6 рази. 

3. Визначено граничні можливості форсування монарной газопарової 

технології циклу «ВОДОЛІЙ», що відповідають максимально допустимій 

величині подачі водяної пари в тракт газопарової турбіни. Отримано 

залежність для знаходження даної максимальної величини, виходячи з умови 

балансу між рівнем подачі пари і можливостями її генерування в 

теплоутилізаційному контурі. Показано, що максимально можлива подача 

пари зростає зі збільшенням початкової температури циклу t3. Так, ця подача 

становить 0,294 і 0,437 кг/кг с.г. при початковій температурі циклу  

t3 = 1093 °С і 1200 °С. При цьому електричний ККД установки дорівнює 

46,6 % і 47,5 % відповідно. 

4. Розроблено нові високоефективні схеми двопаливної МГПУ з 

форкотлом, який працює на альтернативних паливах низької і середньої 

калорійності. Запропоновано модифікації даних схем, що відповідають 

роботі форкотла в режимі пароперегрівача при використанні палив середньої 
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калорійності або випарника і пароперегрівача живильної води для палив 

низької калорійності. 

5. Виконано аналіз термодинамічних процесів у топковому просторі і 

парогенеруючому контурі форкотла двопаливної МГПУ при експлуатації її 

теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву живильної води і в режимі її 

підігріву та випаровування. Встановлено, зокрема, що при реалізації першого 

із зазначених режимів в форткотлі має місце істотно вищий приріст ентальпії 

на 1 кг пари, що генерується. Так, для форкотла, що працює на вугіллі марки 

АШ, даний приріст виявляється більшим приблизно в 5,8 рази за умов 

експлуатації теплоутилізаційного контуру установки в режимі підігріву 

живильної води. 

6. Отримано дані термодинамічного моделювання процесів в 

двопаливній МГПУ при різних режимах роботи її теплоутилізаційного 

контуру. Показано, що ефективність використання надлишкового теплового 

потенціалу газопарової суміші в цьому контурі істотно залежить від режимів 

його експлуатації. До прикладу при  t3 = 1093 °С дана ефективність становить 

приблизно 50 % і 90 % (а температура відпрацьованої газопарової суміші  

tС = 150…160 °С і 50…60 °С) відповідно для режиму підігріву живильної 

води і режиму її підігріву та випаровування. 

7. На основі виконаного термодинамічного моделювання процесів у 

двопаливних МГПУ визначено техніко-економічні показники цих установок 

у порівнянні з установкою «ВОДОЛІЙ» та ГТУ простої схеми. Показано, що 

запропоновані двопаливні МГПУ при відносній витраті водяної пари  

mп/mк  1,0 за розглянутих умов характеризуються у порівнянні з базовою 

ГТУ простого циклу збільшенням одиничної потужності установки в 4,4 рази 

і підвищенням її ККД на 4 % при роботі утилізаційного контуру в режимі 

підігріву живильної води і на 25 % – при його роботі в режимі підігріву і 

випаровування живильної води. При цьому досягається заміщення витрати 

природного газу на 87 % для першого із зазначених варіантів і на 15 % – для 

другого. 
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8. Запропоновано новий ентальпійно-ентропійний підхід до 

термодинамічного моделювання процесів в газотурбінних і комбінованих на 

їх основі енергоустановках. Показано високу ефективність даного підходу в 

порівнянні з традиційно застосовуваними щодо універсальності, більш 

високої точності і простоти обчислювального алгоритму. 

9. Результати виконаних досліджень впроваджено в НТЦ «Флогістон» 

при розробці камер згоряння стехіометричного типу і в НТУУ «КПІ» у 

навчальному процесі за курсами «Нагнітачі та теплові двигуни» та 

«Газотурбінні установки». 
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Акт впровадження на НТЦ «Флогістон»
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АКТ 

 

об использовании результатов диссертационной работы Реграги 

Абубакра  

 «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНАРНЫХ ГАЗОПАРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

Настоящий акт составлен в том, что результаты теоретических 

исследований, проведенных в диссертационной  работе Реграги Абубакра 

«Повышение эффективности монарных газопаровых технологий», 

используются в НТЦ «ФЛОГИСТОН» при разработке камер сгорания 

стехиометрического типа с целью термодинамического форсирования 

энергоустановок, улучшения их технико-экономических показателей и 

повышения экологической безопасности. 
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ДОДАТОК Б 

Акт впровадження в НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»
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АКТ 

 

внедрения результатов диссертационной работы Реграги Абубакра  

на тему «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНАРНЫХ 

ГАЗОПАРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
Данным актом подтверждается, что результаты исследований, выполненных в 

диссертационной  работе Реграги Абубакра на тему «Повышение эффективности 

монарных газопаровых технологий», используются в учебных процессах по курсам 

«Нагнетатели и тепловые двигатели» и «Газотурбинные установки» в виде разработанной 

энтальпийно-энтропийной методики термодинамического моделирования процессов 

газотурбинных и комбинированных на их основе энергоустановок, а также данных о 

предельных возможностях форсирования монарных газопаровых установок типа 

«ВОДОЛЕЙ». 
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ДОДАТОК В 

Патент України на корисну модель  
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