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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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» тощо. 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. 

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 і часткового заміщення в них природного газу 

альтернативними паливами на основі використання двопаливних схем. 

Для досягнення зазначеної мети вирішенню підлягали наступні завдання: 

- виконати аналіз закономірностей впливу відносної витрати водяної пари на 

техніко-економічні показники монарної газопарової установки при різних значеннях 

температури перед турбіною; 

- визначити граничні можливості форсування монарної газопарової технології 

на основі врахування максимально допустимої величини витрат водяної пари; 
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- розробити схемні рішення двопаливних МГПУ з частковим заміщенням 

витрати природного газу відносно дешевими альтернативними паливами; 

- виконати термодинамічне обґрунтування запропонованої двопаливної МГПУ 

з генеруванням пари у форкотлі при спалюванні в ньому палив низької калорійності; 

- 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; 

- 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 вирішення 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 наукових положень 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 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. 
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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 «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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульовано її 

мету та основні завдання, предмет, обєкт і методи дослідження, відзначено наукову 

новизну та практичне значення отриманих результатів, подано інформацію про 

особистий внесок здобувача, апробацію та публікації за результатами роботи. 

У першому розділі наводиться огляд досліджень, що стосуються основних 

напрямів підвищення енергетичної ефективності установок на основі ГТУ. Зокрема, 

розглядаються можливості термодинамічного форсування ГТУ шляхом підвищення 

початкової температури циклу. Відмічається, що перспективність зростання цієї 

температури до рівня 1600 С і вище для ГТУ наземного призначення  є вельми 

проблематичною. Вказується на «нівелювання» термодинамічного ефекту від такого 

зростання навіть за оптимальних умов його реалізації. 

Висвітлюються методи позациклової утилізації залишкового теплового 

потенціалу вихлопних газів як способу термодинамічного форсування ГТУ. 

Особлива увага приділяється аналізу ефективності застосування газопарових 

(бінарних) і газопарових (монарних) установок. Наводяться дані, що ілюструють 

загальні тенденції підвищення ККД бінарних ПГУ у порівнянні з відповідними 

показниками для базової ГТУ. Вказується на переспективність застосувння 

монарних газопарових технологій, що мають такі переваги перед  бінарними 

парогазовими установками, як відносна простота теплової схеми, суттєво нижчі 

масогабарритні показники, менші капітальні витрати на будівництво установки та  

рівні емісії оксидів азоту тощо. 

За результатами огляду сучасного стану проблеми зроблено висновок про те, 

що подальший розвиток газопарових технологій вимагає вирішення низки науково-

технічних завдань. Зокрема, важливими є дослідження з оцінки граничних 

можливостей форсування відповідних установок, створення двопаливних схем з 

метою скорочення витрат природного газу тощо. 

На основі виконаного огляду літературних джерел сформульовано основні 

завдання досліджень. 

Другий розділ дисертації присвячено висвітленню особливостей методики 

проведення досліджень. 

В роботі запропоновано ентальпійно-ентропійну методику термодинамічного 

аналізу газотурбінних і комбінованих на їх основі енергоустановок. Застосування 

традиційної методики термодинамічного моделювання ГТУ, що базується на 

використанні S діаграм, є вельми утрудненим при розгляді комбінованих на основі 

ГТУ енергоустановок у разі виробництва гарячої води чи пари. За цих умов 

доцільно застосовування h-S діаграми, які в певному сенсі є універсальними, 

оскільки дозволяють виконувати зіставлення процесів у циклі ГТУ з суміщеними 

процесами в теплофікаційних схемах. 

До основних особливостей розробленої ентальпійно-ентропійної методики, 

зокрема, належать такі: побудова послідовного (безітераційного) алгоритму 

розрахункової діагностики термодинамічних параметрів циклу ГТУ, включаючи 

блоки розрахунку компресора, камери згоряння та вихлопного патрубка; спрощення 

процедури оцінки термодинамічних параметрів компонент робочого тіла у вузлових 
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точках циклу на основі побудови і використання відповідних рівнянь регресії, 

одержаних за результатами статистичної обробки наявних у літературі табличних 

даних для двох діапазонів зміни  визначальних параметрів (зони І і ІІ), що 

забезпечує досягнення низької похибки розрахунку шуканих величин. 

Таблиця 1 ілюструє до прикладу структуру одержаних рівнянь регресії для 

метану. 

Таблиця 1. 

Рівняння регресії для розрахункового палива (метан) за табличними даними 

В.П. Глушко 

 

З
о
н

а Рівняння регресії 

 

Дисперсія, 

 2σ 

Діапазон зміни 

термодинамічних 

параметрів 

І 

exp[1,29 0,18 ln( )]s h  
 0,019 h = 603 – 3006, кДж/кг 

3 7 2θ 0,123 1,57 10 1,5 10h h         0,018 h = 603 – 3006, кДж/кг 
2114,2 347,7 θ 140,3 θh       2,4 θ  1,0 ,47   

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

s = 11,54 – 15,436, 

кДж/(кгK) 

ІІ 

2844,9 890,5 θ 62,9 θh        4,35 θ 3,47 - 6,246  
3 8 212,21 1,2 10 5,0 10s h h         0,009 h = 3006 – 7170, кДж/кг  
4 8 2θ 1,079 8,53 10 2,0 10h h         0,0043 h = 3006 – 7170, кДж/кг 

 sh /83,813,13exp   16,0 
s = 15,436 – 18,46, 

кДж/(кгK)  

 

Пропонована методика у порівнянні з традиційно застосовуваною 

характеризується такими перевагами: 

• універсальністю щодо можливості використання єдиної форми аналізу 

енергетичних характеристик ГТУ і комбінованих на їх основі енергоустановок; 

• вищою точністю визначення основних енергетичних характеристик 

установок (питомих робіт їхніх елементів, ККД установки тощо) через використання 

у традиційній методиці ряду спрощуючих передумов, таких як сталість 

теплоємності робочих тіл тощо; 

•  більш високою ефективністю обчислювального алгоритму і відповідного 

програмного продукту завдяки:  

а) відсутності інтераційної процедури визначення термодинамічних 

параметрів, характерної для традиційної методики;  

б) спрощенню визначення термодинамічних характеристик компонент 

робочого тіла у вузлових точках циклу завдяки використанню вказаних вище 

рівнянь регресії. 

В роботі алгоритм пропонованої методики ілюструється на прикладі ГТУ 

простої схеми (рис.1). 
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Рис. 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 до камери 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; зони 

циклу А і Б на рис. 1, б відображають області втрат працездатності ГТУ в результаті 

зниження тиску в камері згоряння та аеродинамічного опору у вихлопному патрубку 

ГТУ. 

 

При термодинамічному моделюванні окрім одержаних рівнянь регресії 

використовуються рівняння для визначення ентропії повітря і палива, а також 

рівняння енергетичних балансів. Рівняння питомої ентропії повітря в кінці 

адіабатного процесу стиснення s2ʹ та питомої ентропії повітря s4ʹ(ПОВ) і палива s4ʹ(П) в 

кінці адіабатого процесу розшиення мають вигляд  

2 1 П кln π ,s s R          (1) 

4 (ПОВ) 3(ПОВ) ПОВ lnπ ,Тs s R          (2) 

4 (П) 3(П) П lnπ .Тs s R          (3) 

 

До балансних рівнянь відносяться: 

 - рівняння коефіцієнта надлишку повітря в камері згоряння  

Н 3 (П) 1(П)1

0

3 (ПОВ) 2(ПОВ)

( )
α

Q h h
L

h h





  
   

  
,       (4) 

Р3 

б) 
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- рівняння питомої ентальпії суміші компресорного повітря і палива на вході 

до камери згоряння  

2 2К П 1П ,h h d h          (5) 

 та у вузлових точках (3) (4´), (4), (4) і (1вих)  

К П П ,i i ih h d h            (6) 

- рівняння осередненої температури суміші компонент у вузловій точці (2)    

   П1П1ПK2K222 /// ThdThhT  ,     (7) 

та у вузлових точках (4´), (4), (4) 

(ПОВ) (ПОВ) П (П) П/ ( / / ),і і і і і іТ h h T d h Т          (8) 

де і – індекс відповідної вузлової точки. 

Згідно з розробленою методикою за розрахунковими значеннями питомих 

ентальпій у вузлових точках циклу визначаються техніко-економічні 

характеристики установки, в тому числі: 

• питома теоретична lK0 та реальна lK робота компресора   

К0 2' 1( )l h h  ,   (9)   К К К0ηl l  ;   (10) 

• питома теоретична lТ0 і реальна lТ робота турбіни 

Т0 3 4'l h h  ,   (11)   Т T Т0ηl l  ;   (12) 

• питома підведена в камері згоряння теплота q1, питома внутрішня робота 

турбіни lВ і її внутрішній ККД В 

1 3' 2q h h  , (13)   В Т Кl h h  ,  (14)    В В 1/l q . (15) 

В роботі виконано тестування пропонованої ентальпійно-ентропійної методики. 

Як об’єкт тестування був прийнятий газотурбінний двигун ДН-70 виробництва ДП 

НВК «Зоря»-«Машпроект». Даний двигун 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 у базовому режимі роботи.  

Характерні результати розрахунків із використанням запропонованої 

ентальпійно-ентропійної методики наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2. 

Техніко-економічні показники двигуна ДН-70 в автономному режимі його 

роботи, розраховані за пропонованою методикою 

 

Параметр Позначення Величина 

Питома робота компресора, кДж/кг lК 447,04 

Коефіцієнт надлишку повітря в камері згоряння α 3,07 

Питома підведена теплота в камері згоряння, кДж/кг q1 957,64 

Питома робота газової турбіни, кДж/кг lТ 809,89 

Питома внутрішня робота ГТУ, кДж/кг lВ 362,85 

Внутрішній ККД ГТУ, % ηВ 37,9 

 



8 

З використанням одержаного значення внутрішнього ККД двигуна ДН-70 із 

співвідношення  

ел В М Г кз ТВη =η η η η η ,         (16) 

 

отримано величину його електричного ККД, яка дорівнює 35,5 % (при значенні 

механічного ККД установки М = 0,97; ККД електрогенератора та камери згоряння 

Г = 0,99; кз = 0,995 та коефіцієнта теплових втрат ГТУ ТВ = 0,98). За даними ДП 

НВК «Зоря»-«Машпроект» електричний ККД цього двигуна становить 36,0 %. 

Тобто небаланс ККД, що зіставляються, дорівнює 1,39 % ( = /ел ·100%,  де  

 = (ел - ел (ауд))). 

Відповідні зіставлення виконано також при проведенні енергетичного аудиту 

ГТД MW701FG фірми Mitsubishi. (Параметри циклу двигуна: t3 = 1410 C,  

τ = Т1/Т3 ≈ 0,17 і πк = 21). За результатами аудиту електричний ККД установки 

дорівнює38,8 % при ККД за даними фірми 39,5 %. Тобто небаланс порівнюваних 

ККД становить 1,77 %. 

За даними виконаних досліджень зроблено висновок про високу ефективність 

пропонованої методики. 

Третій розділ дисертації присвячено термодинамічному моделюванню 

процесів у МГПУ «ВОДОЛІЙ» та аналізу можливостей форсування даних установок 

шляхом підвищення відносної витрати водяної пари. 

Характерною особливістю МГПУ «ВОДОЛІЙ» є, як відомо, наявність 

контактного конденсатора (КК), у якому в процесі змішування холодної 

циркуляційної води з газопаровою сумішшю відбувається конденсація вологи 

газопарової суміші і повернення конденсату в систему підготовки живильної води, 

що дозволяє суттєво знизити експлуатаційні витрати на її хімічну підготовку 

(рис. 2). Крім того в циклі «ВОДОЛІЙ» перегріта пара після котла-утилізатора 

розділяється на два потоки: екологічну (ІІІ) та енергетичну (ІV), що сприяє 

зниженню емісії токсичних оксидів азоту. 

 

 

Рис. 2. 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). 
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В таблиці 3 і на рис. 3 для МГПУ «ВОДОЛІЙ» наводяться дані, отримані з 

використанням пропонованої ентальпійно-ентропійної методики при таких 

значеннях вихідних параметрів:  

- початкова температура циклу – Т3 = 1358,15 К (t3 = 1085 ºС);  

- ступінь підвищення тиску в компресорі – πК = 20;  

- параметри перегрітої пари: тиск – 2,2 МПа; температура – 305 °С; 

- відносна подача водяної пари dВП = 0,141 кг/кг с.г., в тому числі: екологічної 

пари dВП(ек) = 0,1 кг/кг с.г.; 

- температура навколишнього середовища перед компресором – Т1 = 288,15 К; 

- коефіцієнти корисної дії компресора і турбіни відповідно – ηК = 0,87, ηТ = 0,89. 

 

Таблиця 3. 

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 3в 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 1,49 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 

 

 
 

Рис. 3. Конфігурація циклу МГПУ «ВОДОЛІЙ» (суцільні лінії) і ГТУ простої 

схеми (штрихпунктирні лінії) при Т3 = Т3гпс = 1358,15 К, πк = 20 і dВП= 0,141 кг/кг с.г. 

(позначення вузлових точок наведені на рис. 2). 

 

Дані в табл. 4 ілюструють результати термодинамічного моделювання МГПУ 

«ВОДОЛІЙ» і ГТУ простої схеми. 

Як видно з табл. 4, за однакових значень температури перед турбіною і 

ступеня підвищення тиску в компресорі основні технічні характеристики МГПУ 
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«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. Щодо внутрішньої роботи монарної установки, то 

вона в 1,56 рази більша, ніж відповідна робота ГТУ простої схеми. 

 

Таблиця 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 

 

За результатами виконаних досліджень показано також, 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 розрахункового та експериментального значень цього ККД 

дорівнює 0,7%. 

В роботі розглянуто можливості ефективного використання МГПУ, які наразі 

не розкриті повною мірою, про що свідчить відносно невисокий приріст їхнього 

ККД і одиничної потужності у порівнянні з потенціалом даної технології. До 

важливих причин, що зумовлюють обмеження можливостей МГПУ, можна 

віднести, по-перше, диспропорцію між рівнем подачі водяної пари в турбіну і 

можливостями її генерації в теплоутилізаційному контурі, по-друге, недостатньо 

ефективне використання термічного потенціалу камери згоряння через реалізацію в 

ній нестехіометричного процесу спалювання палива. 

Стосовно рівня подачі водяної пари в турбіну МГПУ «ВОДОЛІЙ», то 

виконані дослідження показали, що завдяки його збільшенню можливе суттєве 

зростання як ККД установки, так і її внутрішньої роботи у порівнянні з показниками 

ГТУ за відсутності подачі пари (рис. 4, табл. 5). До прикладу, результати, наведені в 

табл. 5 свідчать, що при t3 = 1093 ºС за рахунок подачі водяної пари з вологістю  

dВП = 1,1 кг/кг с.г. ККД установки ηВ підвищується в 1,55 рази, а внутрішня робота в 

5,6 рази. Тобто підвищення витрати водяної пари дозволяє здійснювати ефективне 

термодинамічне форсування досліджуваної МГПУ. Однак вказане форсування має 

граничні можливості, які пов’язані з потенціалом теплових викидів газопарової 

установки. Умови, що визначають ці граничні можливості, полягають у рівності 

питомої теплоти max

ВПq , необхідної для генерування максимальної кількості водяної 

пари, і питомої теплопродуктивності qгпс теплоутилізаційного контуру 

 
max

ВП ГПС ,q q       (17) 

  max max

ВП ВП 0ВП ЖВ( ),q d h h        (18) 

ГПС ТУК 4ГПС 5( )q h h   ,      (19)  

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 
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де h0вп, hжв – питома ентальпія водяної пари після теплоутилізаційного контуру та 

живильної води на вході в теплоутилізаційний контур. 

 

Рис. 4. 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). 

 

 

Таблиця 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 

 

Виходячи з умови (17), вираз для максимально можливої подачі водяної пари, 

може бути представлено у вигляді  

ЖВ0

54ТУКmax

ВП

ВП

ГПС
)(η

hh

hh
d




 .      (20) 

На рисунку 5 наведено характерні результати виконаних досліджень щодо 

оцінки граничних можливостей МГПУ «ВОДОЛІЙ». Точка max

ВПd  на рис. 5 а, б 

відповідає верхній межі сумісної роботи теплоутилізаційного контуру і МГПУ. 

Причому зліва від цієї точки теплова продуктивність контура вища, ніж необхідна 
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для роботи МГПУ. Згідно з одержаними даними значення максимально можливої 

подачі водяної пари становить 0,294 і 0,437 кг/кг с.г. при t3 = 1093 ºC і 1200 ºC. Тобто 

ця величина зростає зі збільшенням температури t3. При цьому, як видно з табл. 5, 

дещо збільшується електричний ККД установки і суттєво (приблизно у 1,5 рази) 

зростає внутрішня робота. З підвищенням початкової температури цикла 

t3 зменшується значення коефіцієнта надлишку повітря , що відповідає граничній 

величині подачі водяної пари max

ВПd  так, що при певних рівнях даної температури 

значення  стають нижчими одиниці, а відтак горіння – нестійким. У цій ситуації 

максимальна подача пари визначається з умови реалізації в камері згоряння процесу 

спалювання палива в режимах близьких до стехіометричного. До прикладу 

відповідні дані наведено в табл. 6. 

 

Рис. 5. Залежність qгпс = f(dВП) і 

qВП = (dВП) при різних режимах роботи 

МГПУ «ВОДОЛІЙ»: а) t3 = 1093 ºC,  

К = 20; б) t3 = 1200 ºC, К = 20; 

в) t3 = 1410 ºC,  К = 21. 

 

 

Таблиця 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 



13 

У четвертому розділі наводяться матеріали щодо розроблення та аналізу 

енергетичної ефективності двопаливних монарних газопарових установок з 

форкотлом, що працює на паливах-замінниках природного газу низької або 

середньої калорійності. Розглядаються особливості схем даних установок (рис. 6). В 

пропонованих схемах важливу роль у генеруванні перегрітої екологічної та 

енергетичної водяної пари, що подається в камеру згоряння, відіграє форкотел.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)       б) 

Рис. 6. Принципова схема двопаливної монарної газопарової установки при 

роботі теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву живильної води (а) і в 

режимі її підігріву та випаровування (б): 1 – компресор; 2 – камера згоряння;  

3 – газопарова турбіна; 4 – теплоутилізаційний контур; 5 – форкотел; 6 – насос;  

І – атмосферне повітря; ІІ – газове паливо; ІІІ – паливо-замінник природного газу;  

ІV – відхідні гази форкотла; V – відпрацьована газопарова суміш;  

VІ, VІІ – екологічна та енергетична пара; VІІІ – живильна вода. 

 

При цьому у разі застосування палив-замінників низької калорійності форкотел 

працює в режимі випарника та пароперегрівача, а палив-замінників середньої 

калорійності – в режимі лише пароперегрівача. В обох варіантах екологічна та 

енергетична пара генерується в обсягах mП, еквівалентних витраті компресорного 

повітря mК. Екологічна пара подається в зону горіння, яке відбувається в режимі, 

близькому до стехіометричного (при коефіцієнті надлишку повітря α = 1,05…1,25), з 

утворенням первинної газопарової суміші з паровмістом dЕК = 5…10 %. Подачу 

енергетичної пари здійснюють в зону змішування, яка розташована між зоною 

горіння та газозбірником газопарової турбіни, де відбувається її додатковий перегрів 

від початкового рівня температури Т0 після форкотла до номінальної температури 

циклу Т3. В результаті використання теплового потенціалу отриманих в зоні горіння 

стехіометричних продуктів згоряння утворюється робоча газопарова суміш з 

паровмістом dГПС, який може перевищувати 50 %. Залишковий тепловий потенціал 

цієї суміші після газопарової турбіни використовується в утилізаційному контурі, 

що розташований у її вихлопному тракті. В даному контурі відповідно до вказаних 

вище функцій форкотла реалізується режим підігрівача живильної води (варіант 
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ПЖВ, рис. 6, а) при спалюванні у форкотлі палив замінників природного газу 

низької калорійності, або режим підігрівача живильної води та випарника (варіант 

ПЖВВ, рис. 6, б) за умов спалювання палив - замінників середньої калорійності з 

подальшою подачею живильної води або насиченої водяної пари до парового тракту 

форкотла. 

В роботі виконано аналіз особливостей термодинамічних процесів, що 

відбуваються в основних елементах та трактах пропонованих монарних газопарових 

установок. Як приклад на рис. 7 у TS координатах подаються результати розрахунків 

для процесів, що відбуваються у топковому просторі та парогенеруючому контурі 

форкотла, який працює на вугіллі марки АШ при твердому шлаковидаленні. 

Наведені дані відповідають двом режимам роботи теплоутилізаційного контуру – 

ПЖВ (рис. 7, а) і ПЖВВ (рис. 7, б) при температурі дуттьового повітря Т2 = 600 К та 

коефіцієнті надлишку повітря у топці котла αТ = 1,25. 

 
   а)       б) 

Рис. 7. Діаграма робочих процесів у топці і теплогенеруючому контурі 

форкотла при роботі теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву живильної 

води (а) і в режимі її підігріву та випаровування (б). 

 

Процеси згоряння палива у топці форкотла визначаються лінією 2–zФК і 

характеризуються для двох вказаних режимів однаковою 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 – ККД форкотла). 

Процеси у парогенеруючому контурі форкотла зображуються лінією c– d–e в 

режимі роботи теплоутилізаційного контуру ПЖВ (рис. 7, а), та лінією d–e  в режимі 

його роботи ПЖВВ (рис. 7, б). 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 у 5,8 рази. 

Рисунок 8 ілюструє TS – діаграму робочого процесу у газотурбінному та 

теплоутилізаційному контурі пропонованої установки для двох режимів роботи 

даного контуру (ПЖВ і ПЖВВ). Термодинамічні параметри газопарової турбіни 

визначені при початковій температурі циклу Т3 = 1366 К, степені підвищення тиску 
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у компресорі πК = Р2/Р1 = 19,5, спалюванні у камері згоряння природного газу з 

коефіцієнтом надлишку повітря  αКЗГ = 1,1 і температурі повітря Т2 = 727 К. Даним 

параметрам відповідає температура «сухих» продуктів згоряння ТZКЗГ = 2366 К для 

двох режимів роботи теплоутилізаційного контуру. Власне процес спалювання газу 

в атмосфері повітря, що зображується в T-S – діаграмі ізобарою 2–3–zКЗГ, має дві 

складові: процес 2–3, який характеризує теплоту, що підводиться до суміші 

компресорного повітря та палива і визначається співвідношенням 1 3 2q h h    (де h3, 

h2 – ентальпії паливо-повітряної суміші, кДж/кг), та процес 3–zКЗГ, що відповідає 

кількості теплоти 1 3ZКЗГq h h  , яка витрачається на додатковий перегрів екологічної 

та енергетичної пари в камері згоряння. Зважаючи на викладене, для оцінки 

величини відносної подачі водяної пари на 1кг компресорного повітря можна 

скористатися співвідношенням 

,n ZКЗГ з

к ЗП O

m h h

m h h





       (21) 

де hЗП  - ентальпія водяної пари при номінальній температурі циклу. Для умов, які 

розглядаються, mп/mк 1,0, що відповідає паровмісту газопарової суміші, підведеної 

до турбіни, dГПС ≈ 50 %. 

 

 
 

 

   а)       б) 

Рис. 8. Діаграма робочих процесів у газотурбінному і теплоутилізаційному 

контурі двопаливної монарної газопарової установки при роботі 

теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву живильної води (а) і в режимі її 

підігріву та випаровування (б). 

 

Відрізок 4с–5с на рис. 8 відповідає процесу утилізації надлишкового потенціалу 

газопарової суміші у теплоутилізаційному контурі установки. У даному контурі 

відбувається підігрів живильної води – відрізок b–с (рис. 8, а) при реалізації у 

форкотлі її випаровування та перегріву, або підігрів та випаровування – відрізок  

 b–с–d (рис. 8, б) при роботі форкотла в режимі пароперегрівача. Згідно з 

виконаними розрахунками у першому випадку ефективність використання 

надлишкового теплового потенціалу газопарової суміші у теплоутилізаційному 
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контурі становить близько 50% при температурі відпрацьованої суміші  

Тс = 420 … 430 К. У другому варіанті ця ефективність досягає приблизно 90% при  

Тс = 320…330 К. 

За результатами проведених розрахункових досліджень визначено техніко-

економічні показники пропонованих двопаливних монарних газопарових установок. 

В табл. 7 наводяться основні з цих показників у порівнянні з МГПУ типу 

«ВОДОЛІЙ» та ГТУ простої схеми. (Тут КN визначається як відношення потужності 

газопарової установки до потужності базової ГТУ, а КПГ як відношення витрат 

умовного палива у форкотлі та камері згоряння двопаливної МГПУ). 

 

Таблиця 7.  

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 
ПЖВ ПЖВВ 

Потужність, NЕ, МВт 16,0 25,0 ~ 70,0 ~ 70,0 
Відносна витрата 
водяної пари mп/mк 

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 
Абсолютна зміна  
ККД, 

ГТУУСТУСТ
 , % 

0 12,0 4,0 25,0 

Відносна зміна ККД, 

ГТУУСТ
/ , % 

0 ~ 39,0 ~ 13,0 ~ 81,0 

Коефіцієнт 
заміщення 
природного газу,  КПГ 

0 0 0,87 0,15 

 

Як свідчать виконані оцінки, пропоновані двопаливні МГПУ при відносній 

витраті водяної пари mп/mк 1,0 характеризуються у порівнянні з базовою ГТУ 

простого циклу збільшенням одиничної потужності установки у 4,4 рази і 

підвищенням її ККД на 4 % при роботі утилізаційного контуру в режимі ПЖВ та на 

25 % – при його роботі в режимі ПЖВВ. При цьому досягається заміщення витрат 

природного газу на 87 % для першого з вказаних варіантів і на 15 % - для другого. 

Отже, виконані дослідження показали, що приєднання до технологічної схеми 

монарної газопарової установки форкотла (який разом з теплоутилізаційним 

контуром  на вихлопі турбіни та камерою згоряння утворює послідовний ланцюг 

генерування водяної пари) дозволяє: 

- забезпечити заміщення частини витрат дефіцитного природного газу 

низькосортними паливами; 

- суттєво підвищити рівень використання теплового потенціалу камери 

згоряння та збільшити паровміст газопарового робочого тіла; 
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- досягти підвищення енергетичної ефективності та значного зростання 

одиничної потужності монарної газопарової установки. 

 

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 завдяки збільшенню 

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 монарної газопарової 

технології циклу «ВОДОЛІЙ», що відповідають максимально допустимій величині 

подачі водяної пари в тракт газопарової турбіни. Отримано залежність для 

визначення даної максимальної величини, виходячи з умови балансу між рівнем 

подачі пари і можливостями її генерування в теплоутилізаційному контурі. 

Показано, що максимально можливий обсяг подачі пари зростає зі збільшенням 

початкової температури циклу t3. Так, цей обсяг подачі 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 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 у форткотлі має місце істотно вищий приріст ентальпії на 1 кг 

генерованої пари. 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 вудвопаливній 

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 
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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. 

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». 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА ІНДЕКСИ 

dВП – відносна подача водяної пари; dП – питома подача палива; h – питома 

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; l  – питома робота;  

L0 – стехіометричний коефіцієнт; P – тиск; Р1, Р2 – тиск атмосферного та 

компресорного повітря; Qн – нижча теплота згоряння розрахункового палива; q – 

питома теплота; q2 – теплота вихлопних газів; R – газова стала; s – ентропія; s – 

зміна ентропії; t температура, Т – абсолютна температура; t4, Т4 - температура 

вихлопних газів та її абсолютне значення; х – мольний паровміст; α – коефіцієнт 

надлишку повітря;  – коефіцієнт корисної дії;  – зміна коефіцієнта корисної дії; 

 – відносна зміна коефіцієнта корисної дії; θ – відносна температура; К  – ступінь 

підвищення тиску атмосферного повітря; Т  – ступінь зниження тиску в турбіні; Т – 

коефіцієнт втрат повного тиску в трактах ГТУ;  – середньоквадратичне відхилення 

розрахункових значень від табличних даних. Скорочення: ГТД – газотурбінний 

двигун; ГТУ – газотурбінна установка; ДМГПУ – двопаливна монарна газопарова 

установка; МГПУ – монарна газопарова установка; ПГУ – парогазова установка; 

ПЖВ – підігрівач живильної води; ПЖВВ - підігрівач живильної води і 

випаровувач.  Індекси: max – максимальний; в – внутрішній; вп – водяна пара;  

гпс – газопарова суміш; ел – електричний; ек – екологічний; жв – живильна вода;  

к – компресор; кз – камера згоряння; опт – оптимальний; п – паливо; пов – повітря;  

с – суміш; т – турбіна; фк – форкотел; 0 – початковий. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Реграгі Абубакр. Підвищення ефективності монарних газопарових 

технологій. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.06 – «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика». – 

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено розробленню основних положень підвищення 

ефективності МГПУ шляхом їх термодинамічного форсування за рахунок 

збільшення відносної витрати водяної пари, що подається у газопаровий тракт 

установки, а також часткового заміщення природного газу альтернативними 

паливами на основі використання двопаливних схем. Виконано комплекс 

досліджень щодо ефектів впливу на характеристики МГПУ рівня подачі водяної 

пари. Визначено граничні можливості форсування монарної газопарової технології 

циклу «ВОДОЛІЙ», що відповідають максимально допустимій подачі водяної пари 

в тракт газопарової турбіни. 

Розроблено нові високоефективні схеми двопаливної МГПУ з форкотлом, який 

працює на альтернативних паливах низької і середньої калорійності. 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. Одержано 

дані термодинамічного моделювання процесів у вказаній установці при різних 

режимах роботи її теплоутилізаційного контуру та на цій основі визначено техніко-

економічні показники даної установки у порівнянні з установкою «ВОДОЛІЙ» та 

ГТУ простої схеми. Обгрунтовано високу ефективність нового ентальпійно-

ентропійного підходу до термодинамічного моделювання процесів у газотурбінних і 

комбінованих на їх основі енергоустановках. 

Ключові слова: монарні газопарові установки, термодинамічне форсування, 

двопаливні системи, форкотел. 
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The thesis is devoted to the development of the main prositions for increasing the 

efficiency of monary gas vapor plants by means of their thermodynamic forcing due to an 

increase in the relative flow rate of water vapor supplied to the gas-steam path of the plant, 

as well as partial replacement of natural gas with alternative fuels based on the use of dual-

fuel schemes. A complex of studies has been carried out for studying of the features of the 

influence of the water vapor supply level on the characteristics of the monary gas vapor 

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

"VODOLEI" cycle are determined, corresponding to the maximum allowable supply of 

water vapor into the gas-steam turbine path. 

New high-efficiency schemes of dual-fuel monary gas vapor plants with a preboiler 

have been developed, which operate on alternative fuels of low and medium calorific 

value. The analysis of thermodynamic processes in the furnace space and the steam-

generating circuit of the preboiler of a dual-fuel monary gas vapor plants is carried out 

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

heating and evaporation. The data of thermodynamic modeling of the processes of the 

specified plant under various operating modes of its heat recovery circuit were obtained 

and on this basis the technical and economic indicators of this plant were determined in 

comparison with the " VODOLEI" plant and a simple gas turbine unit. The high efficiency 

of the new enthalpy-entropy approach to thermodynamic modeling of processes in gas 

turbine and combined power plants on their basis has been substantiated. 

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

preboiler. 


