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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ефективність виробництва електричної енергії,
яка ще тривалий час буде генеруватися в основному на теплових (ТЕС) і
атомних електростанціях (АЕС), в значній мірі залежить від ефективної
роботи паророзподілу турбоустановки.
Для сучасних конструкцій потужних парових турбін (ПТ) ТЕС і АЕС
зниження тиску при течії робочого тіла в проточному тракті паророзподілу
досягає 5,0 % від початкового тиску перед стопорним клапаном, що значно
впливає на значення теплового перепаду, який спрацьовується в турбіні.
Зменшення втрати тиску в проточному тракті паророзподілу веде до
збільшення спрацьованого теплового перепаду в турбіні та супроводжується
збільшенням виробленої електроенергії без додаткової витрати палива.
Також відзначається проблема зниження ефективної роботи
паротурбінної установки в процесі експлуатації через абразивний знос.
В результаті абразивного зносу елементів проточного тракту
паророзподілу та проточної частини лопаточного апарата турбіни
скорочується їх міжремонтний період експлуатації в 2-3 рази, а також
відбувається зниження коефіцієнта корисної дії паротурбінної установки, яке
в середньому за кожні 5 років може досягати 0,4 %.
Таким чином, пошук шляхів підвищення газодинамічної ефективності
проточного тракту паророзподілу, а також зниження абразивного зносу
проточного тракту паротурбінної установки є актуальним та практично
значущим завданням, що визначило напрямок досліджень дисертаційної
роботи.
Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана у відділі математичного моделювання та ідентифікації
теплових
процесів
Інституту
проблем
машинобудування
ім. А. М. Підгорного НАН України в рамках комплексних науково-технічних
робіт згідно бюджетних тем «Моделювання, ідентифікація та оптимізація
теплових процесів в об'єктах енергетики з метою вирішення завдань
енергоресурсозбереження
та
підвищення
надійності
їх
роботи»
(№ ДР 0115U001091), «Розробка протиерозійних заходів з метою підвищення
ресурсу робочих лопаток влажнопарових ступенів турбін великої
потужності » (№ ДР 0116U005113) де здобувач був виконавцем окремих
розділів.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове
обґрунтування зменшення втрат енергії робочого тіла та підвищення
надійності ПТ за рахунок вдосконалення газодинамічних процесів, які
протікають в елементах паророзподілу ПТ.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі задачі:
1) Сформувати математичну модель та обрати чисельний метод
дослідження газодинамічних процесів в тракті паророзподілу ПТ.

2
2) Провести чисельне дослідження газодинамічних процесів в
проточному тракті паророзподілу ПТ та оцінити вплив на рівень
економічності та надійності ПТ наступних параметрів:
– структури потоку, сформованого в проточному тракті клапана на
ефективну роботу послідуючих елементів проточної частини турбіни;
– вплив конструкції клапана на нестаціонарність течії робочого тіла в
його проточному тракті;
– вплив геометричних характеристик клапанного каналу на структуру
потоку в проточному тракті клапана та рівень втрат енергії робочого тіла.
3) Провести дослідження, щодо пошуком раціональних конструкцій СК
та РК ПТ, що забезпечують високі показники ефективності та надійності.
4) Запропонувати підхід до проектування пристрою для захисту
проточного тракту паротурбінної установки від абразивного зносу.
Об'єкт дослідження – газодинамічні процеси в проточному тракті
паророзподілу ПТ.
Предмет дослідження – вплив газодинамічних процесів на
енергетичну ефективність та динамічну надійність елементів паророзподілу
ПТ.
Методи дослідження – математичне моделювання тривимірної
стаціонарної та нестаціонарної течії в’язкої перегрітої пари та повітря.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:
– вперше визначено вплив структури течії в тракті РК на рівень втрат
енергії робочого тіла у вхідному патрубку (ВП) та сопловому апараті (СА)
першого ступеня циліндра турбіни;
– вперше визначено вплив одностороннього бічного підведення пари в
клапанну коробку для різних форм профільної поверхні основної запірної
чаші клапану на рівень втрат енергії робочого тіла та рівень динамічних
навантажень на робочу поверхню основної запірної чаші;
– вперше визначено вплив зміщення осі підвідного патрубка в сторону
віддалення від верхньої кромки сідла клапана для різних геометричних
параметрів клапанної коробки на структуру парового потоку та рівень втрат
енергії робочого тіла в проточному тракті клапана;
– на основі чисельних досліджень набула подальшого розвитку
методика проектування СК та РК, яка враховує вплив геометричних
співвідношень вхідного відсіку проточного тракту клапанів на їх показники
ефективності та надійності.
Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати
дозволяють підвищити ефективність ПТ за рахунок зниження рівня втрат
енергії робочого тіла та підвищення рівня надійності паророзподілу
турбоустановки шляхом як виконання малозатратних модернізацій
обладнання, що знаходиться в експлуатації, так і при розробці нових проектів
конструкцій ПТ.
Результати роботи використані при розробці проектів модернізації
паророзподілу ПТ К-200-130 та К-800-240 «Турбоатом» (м. Харків).
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Запропоновано новий пристрій для захисту проточного тракту ПТ від
абразивного зносу. Розробка захищена патентом.
Особистий внесок здобувача. Опубліковані матеріали повністю
відповідають змісту дисертаційної роботи. У роботах, написаних у
співавторстві, особистий внесок здобувача полягає в наступному: здобувач
брав безпосередню участь в постановці завдання дослідження, виконав огляд
джерел літератури та аналіз результатів [1, 2]; в роботах [3, 5-7] здобувачеві
належить постановка задачі, формулювання математичної моделі об'єкта
дослідження, рішення задачі й аналіз отриманих результатів; в роботі [8]
автором виконано чисельне дослідження та отримані основні висновки; в
роботі [9, 10] здобувач брав безпосередню участь в постановці завдання
дослідження, в підході до вирішення завдання, сформулював математичну
модель об'єкта дослідження, виконав чисельне дослідження та аналіз
результатів; роботи [4, 11, 12] написані здобувачем самостійно.
Апробація результатів дисертації. Результати досліджень за темою
дисертації доповідалися та обговорювалися на: ХV та ХVI міжнародній
науково-технічній конференції «Удосконалення енергоустановок методами
математичного і фізичного моделювання» (2015 і 2017 рр., с. Задонецьке,
Зміївський р-н, Харківська обл.), XI, XII і XIII Міжнародної науковотехнічної конференції «Енергетичні та теплотехнічні процеси й
устаткування» (2015, 2016 і 2017 рр., м. Харків); Конференції молодих
вчених та фахівців «Сучасні проблеми машинобудування» в ІПМаш НАНУ
(2015 і 2016 рр., м. Харків).
Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 12
друкованих робіт, з яких 5 статей у спеціалізованих фахових виданнях
України, які входять до переліку рекомендованих МОН та міжнародну
реферативну базу Ulrich's Periodicals Directory, 1 патент України, 2 статті у
наукових журналах України, 4 роботи – матеріали конференції.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу,
основної частини, що складається з 5 розділів, висновків, списку
використаних джерел з 89 найменувань та 4 додатків. Матеріал викладено на
187 сторінках машинописного тексту, основного тексту – 127 сторінок, має
84 рисунків та 17 таблиць.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи,
сформульовано мету та задачі дослідження, показано наукову новизну та
практичне значення результатів, наведено інформацію про публікації,
апробацію результатів дослідження на наукових форумах, зв’язок роботи з
проектними розробками по створенню турбоагрегатів, та власний внесок
здобувача.
У першому розділі наведено огляд науково-технічних публікацій
стосовно дослідження газодинамічних процесів в проточному тракті
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паророзподілу потужних ПТ, зокрема, проточному тракті СК та РК, а також
розробці конструкції пристрою, призначеного для зниження абразивного
зносу проточного тракту ПТ. Приведено оцінку впливу значення втрат
енергії робочого тіла в проточному тракті паророзподілу та абразивного
зносу на показники економічності ПТ. Проаналізовано особливості відомих
конструкцій пристроїв для зниження абразивного зносу ПТ, а також
конструкцій та режимів експлуатації елементів паророзподілу сучасних ПТ.
В результаті проведеного аналізу визначено, що дослідження
газодинамічних процесів в проточному тракті паророзподілу ПТ доцільно
проводити чисельними методами для типової конструкції СК та РК кутового
типу з одностороннім бічним підведенням парового потоку в клапанну
коробку з урахуванням ймовірних режимів експлуатації клапанів.
Аналіз досліджень, спрямованих на боротьбу з абразивним зносом
тракту паророзподілу та проточної частини турбіни, показав, що для
збереження ефективності ПТ доцільно використання пристрою для зниження
абразивного зносу шляхом видалення з тракту підведення пари твердих
частинок окалини і грата, що забезпечує низький рівень втрат енергії
робочого тіла.
На основі аналізу стану проблем підвищення рівня газодинамічної
ефективності елементів паророзподілу ПТ сформульовано основні завдання
для їх вирішення.
У другому розділі наведено математична модель течії газу та
чисельний метод дослідження газодинамічних процесів в проточному тракті
елементів паровпуску ПТ та верифікація методу з даними експериментів.
В якості основного методу дослідження використано чисельний метод
математичного моделювання тривимірної стаціонарної та нестаціонарної
течії в’язкої перегрітої пари й повітря, що базується на використанні
усереднених по Рейнольдсу рівнянь Нав'є-Стокса в поєднанні з
напівемпіричною моделлю турбулентності κ-ω SST та методу розв’язання на
базі контрольного об’єму. Достовірність отриманих результатів
підтверджується
результатами
верифікації
використаного
методу
дослідження з даними експериментів РК циліндру високого тиску ПТ К-300240 та стопорно-регулюючого (СРК) клапану циліндру високого тиску ПТ К1000-60/1500 «Турбоатом».
В якості основних величин для зіставлення прийнято розподіл
статичного тиску уздовж профільної поверхні сідла та запірної чаші клапана
та наведений коефіцієнт витрати клапана

q

G
 f (h,  ) ,
G*

(1)

де G* – витрата робочого тіла через клапан при критичному режимі
течії; G – дійсна витрата через клапан; h  h d п – відносне відкриття
клапана, що визначається як відношення величини підйому основної запірної
чаші до діаметру її посадки на сідло;   P2 P0* – відносний тиск, що
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визначається як відношення статичного тиску за дифузорною частиною сідла
до повного тиску на вході в клапанну коробку.
Витрати робочого тіла при критичному режимі течії визначаються за
формулою
k 1

*
 2  k 1 P0
G*  Fп k 
,
(2)

*
k

1
V


0
де Fп – площа, визначена по діаметру посадки; k – показник
ізоентропи; V0* – питомий об'єм на вході в клапан.
Проведено математичне моделювання газодинамічних процесів в
проточному тракті РК ПТ К-300-240 для відносного підйому клапана
h  0,0536 , h  0,1342 та h  0,224 . Для кожного відносного підйому клапана
досліджено 4 режими, які визначаються значенням відносного тиску на
клапан   0,5; 0,8; 0,9; 0,95 . Встановлено, що максимальна відносна похибка
у визначенні наведеного коефіцієнту витрати для моделі РК не перевищує
10,2 %. Відносна похибка по розподілу тиску уздовж обводів чаші клапана не
перевищує 5,2 % та 12,7 % для поверхні сідла. Максимальна відносна
похибка у визначенні наведеного коефіцієнта витрати для моделі СРК ПТ К1000-60/1500 для 4-х досліджених режимів не перевищує 10,7 %.
В результаті верифікації використаного методу дослідження
встановлено, що для отримання основних інтегральних характеристик
клапана найбільш ефективним рішенням є вирішення задачі в осісиметричній
постановці при використанні тетраедричної сітки з призматичним підслоєм.
У третьому розділі наведено результати газодинамічних досліджень
структури потоку в проточному тракті паровпуску циліндра ПТ та результати
дослідження впливу елементів конструкції клапана на рівень втрат енергії
робочого тіла та нестаціонарні характеристики парового потоку.
Для визначення впливу структури парового потоку, сформованого в
проточному тракті РК, на ефективність подальших елементів проточної
частини ПТ виконано чисельне дослідження газодинамічних процесів у
паровпускному тракті ПТ К-200-130 для моделей ізольованих відсіків
проточного тракту (рис. 1): відсік РК-ВП-СА, відсік ВП-СА і відсік СА.
Вибір розрахункових режимів визначався на підставі припущення про
значний вплив відносного відкриття РК на формування структури парового
потоку у відсіку. Вихідні дані для досліджених режимів наведено в табл. 1.
В якості основних величин для аналізу прийнято:
– коефіцієнт втрат кінетичної енергії в соплах

 с  1

1  P1с P
1с

*
0

k 1
k


1  P P 
*
1с

*
0

k 1
k

,

(3)

де P – повний тиск на вході в сопла; P1* – повний тиск за соплами; P1с –
статичний тиск за соплами;

6
– коефііцієнта неерівноміррності поввного тиску в обрааному пер
рерізі
*
*
P P
 P*  max min ,
(
(4)
P*
*
д
де Pmax(minn) – макси
имальне ((мінімалььне) локал
льне значчення повного тискку;

P* – осередн
нене по ви
итраті знаачення по
овного тисску;
– коефіц
цієнт внуттрішніх ввтрат енер
ргії
 ввн 

P0*  P2*
0,5  ( P0*  P0  P2*  P2 )

,

(
(5)

де P0* – повний тиск на ввході в ел
лемент; P0 – статиичний тисск на вході;

P2* – повний тиск на виході
в
; P2 – статичн
ний тиск на виходіі.
Р
Результатти дослідж
жень преддставлено
о на рис. 2-4.

Рисс. 1 – Мод
дель протточного
ттракту доосліджувааного
ввідсіку: а – РК-ВП
П-СА;
б – ВП--СА; в – СА
С

Табли
иця 1 – Вихідні даані для розрахункуу
Режим
мh
Параметр
П
р
0,0644
0,137
7
0,1922
Витратта пари наа
33,3
62,60
0
51,300
вході, кг/с
к
Енталььпія повнаа
3447, 8 3447,8 3447,,8
на вход
ді, кДж/кгг
Степін
нь
турбул
лентності
5
5
5
на вхо
оді, %
Повний тиск наа
3,6433
7,992
2
9,8966
вході, MПa
M
Робочее тіло
В’яззка перегріта пара

В резуультаті чисельних
ч
х дослідж
жень визначено, що сумаарні втраати
енерргії робоч
чого тіла при спілььній робо
оті цих ел
лементів пперевищу
ують втраати
при їх ізолььованій роботі.
р
О
Основною
ю причиною підвиищення рівня
р
втррат
енерргії, значеення яких
х для соп
плового ап
парату мо
оже зростти на 25%
% (рис. 2)), є
наяввність неррівномірн
ності парааметрів вх
хідного потоку
п
(риис. 3), сфо
ормованоого
у пеередуючому РК. Ан
налогічніі результаати отрим
мані для В
ВП (рис. 4).
4
Для ви
изначенняя впливу елементів констр
рукції клаапана на показни
ики
екон
номічностті та надійності
н
і на пеершому етапі ппроведено
о чиселььне
досллідження нестаціо
онарної теечії пари для модеелей ізолььованого проточноого
траккту безди
ифузорно
ого клап
панного каналу
к
при
п
рівноомірному
у розпод
ділі
газоодинамічн
них парам
метрів на вході.
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0,2
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Р
Рис. 2 –Кооефіцієнт
втрат в соплах
с
прри роботі у відсіках
х

Р
Рис. 3 –Ко
оефіцієнт
нерівном
мірності
перед со
оплами

0,20
00,05

0,1

0,15

0,2
2

ВП-СА
РК-В
ВП-СА

оефіцієнт
Риис. 4 –Ко
внуутрішніх втрат
в
у ВП
П
прри роботі у відсікахх

их чаш д осліджен
них модел
лей показзано на рис.
р 5. Вони
Профіллі запірни
відп
повідаютьь реальни
им констррукціям СК
С та РК, що експл
плуатуютьься у склааді
ПТ ТЕС України.

№1

№2

№3

№4
№

Рис. 5 – Форм
ми профіліів запірниих чаш
дження н
нестаціон
нарної теч
чії пари ппроведен
но для дввох
Чиселььне дослід
жимів роб
боти клап
пана: реж
жим макксимально
ого підйоому (умо
овно), кооли
реж
мініімальна площа
п
мііж сідлом
м та запіірною чаашею доррівнює площі горрла
сідлла, а відноосний тисск складаає 0,98 та режим частковогоо відкритття клапан
на,
коли
и мінімалльна площ
ща між сіддлом та чашею
ч
до
орівнює 225 % від площі
п
горрла
сідлла, а відноосний тисск – 0,8. В
Вихідні дані
д
відпо
овідають режимам
м роботи РК
Р
ПТ К
К-200-130 і предсттавлені в табл. 2.
В якостті основн
них величчин для ан
налізу прийнято нааведений
й коефіцієєнт
витррати та аб
бсолютнее значенняя виштоввхуючого паровогоо зусилля на робоч
чій
повеерхні чаш
ші
2 Rk

Q

2 0

  P  R  d R  d    P  R  dr  d
0 0

(
(6)

0 Rk

де P – локальн
ний тиск н
на поверх
хні чаші; R – радіуус від осі клапанноого
канаалу до роозташуван
ння точки
и вимірювваного ти
иску; φ – кут орієн
нтації точ
чки
вим
міру тискуу в окружн
ному нап
прямку.
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Приклаад моделіі досліджууваного проточног
п
го тракту показано
о на рис. 6.
6

Ри
ис. 6 – Геоометричнаа
м
модель прооточного
траккта

Табли
иця 2 – Ви
ихідні данні для роззрахунку
Реежим
Параметтр
М
Макс.
Частковее
відккриття відкриттяя
Повн
ний тискк на вході,
122,481
12,481
МПа
Повн
на темпеература на
8111,15
811,15
входіі, К
Степ
пінь турбу
улентностті
0
0
на вхході, %
Статтичний
тиск
на
122,231
9,985
виходді, MПa
Робооче тіло
В’яязка переггріта параа

В резуультаті чисельноого досл
лідження нестаціоонарної течії паари
встаановлено,, що при рівноміррному роззподілі гаазодинаміічних пар
раметрів на
вход
ді й реж
жимі частк
кового віідкриття клапана форма ппрофільно
ої поверххні
чаш
ші незначн
ним чино
ом впливває на пр
ропускну здатністьь клапана (в меж
жах
1,0 %
%), для вссіх модел
лей значен
ння пульссацій парового зуссилля є неезначним (в
меж
жах 8 Н з частотою
ч
ю порядку 200 Гц).
На реж
жимах мааксимальн
ного відккриття кл
лапана наайбільшу пропусккну
здаттність та найменш
ше значен
ння пульсацій паро
ового зуссилля маю
ють профілі
№3 маєє на 5,0 % менш
запіірних чаш
ш №1 таа №2. Ч
Чаша з профілем
п
ший
навеедений кооефіцієнтт витрати та більш
ший рівеньь пульсаццій парово
ого зусиллля
(1566 Н з часттотою порядку 18 Гц) порівняно з чашею
ч
№
№1. Торцева виїмкаа у
проф
філя №4 дозволяє збільшитти пропусскну здатність клаапана з пр
рофілем №3
№
на 33,2 % та зн
низити мааксимальне значен
ння пульссацій до 1 ,1 Н.
На друугому етапі проведдено досл
лідження з врахуваанням оссобливосттей
Р
таки
их як одн
носторонній бокоовий підввід пари у
консструкції СК та РК,
клап
панну корробку, тр
ракт систееми розвантаженн
ня, дифуззорну часстину сідлла.
Дослідженняя виконан
но для мооделей кл
лапана з профільн
п
ною повер
рхнею чааші
№2 та №4. Приклад
на
П
моделі доосліджуваного про
оточного тракту наведено
н
рис.. 7. Вихід
дні дані дл
ля розрахуунку пред
дставлено
о в табл. 22.
В резулльтаті чиссельного досліджеення нестаціонарноої течії всстановлен
но,
що п
при максимальном
му відкри
итті клапаана найбіл
льш ефекктивним виявляєть
в
ься
консструкція з запір
рною чаашею №2
№ профіільованогго типу (Вентуррі).
Наведений коефіцієнт
к
т витрати
и для кл
лапана з чашею
ч
№
№2 склав 0,265, для
д
клап
пана з чаашею №4 – 0,22 8. Значен
ння пулььсацій пар
арового зусилля для
д
клап
пана з чашею №2 сягає 7 Н з частотою 129 Гц
Г (рис. 8 а), що є наслідкоом
незн
начного відриву
в
по
отоку на ввихідній частині дифузора.
д
. Значення пульсац
цій
пароового зуссилля дляя клапанаа з чашею
ю №4 сяггає 29 Н з частото
ою поряд
дку
91 Г
Гц, що є наслідком
н
м несталоого асимеетричного
о обтіканння поверх
хні запірн
ної
чаш
ші.
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При
и частковому відкрритті клаапана білььш
еефективно
ою є конструкція клапана з глибоки
им
тторцевим підрізан
нням. Нааведений коефіцієєнт
ввитрати для
д клапаана з чаш
шею №2 склав
с
0,2227,
ддля клапаана з чаш
шею №44 – 0,250
0. Значен
ння
п
пульсацій
й парового зусиллля для клапана з
ччашею №2
№ сягає 1142 Н з часто
отою 20 Гц
є
насслідком
несталоого
((рис. 8 б),
що
аасиметрич
чного об
бтікання робочоїї поверххні
ззапірної чаші та дифузоррної часттини сідлла.
ЗЗначення пульсац
цій пароового зу
усилля для
д
Рис. 7 – Модель
кклапану з чашею №4 сягаає 16 Н з частотоою
прооточного тракта
т
клапана п
порядку 112 Гц. Обтіканння про
офілю цієї
ц
запіірної чаші має сим
метричний
й відривни
ий характтер.
Наявність одно
осторонньього біч
чного під
дведення пари в клапан
нну
корообку при
изводить до неррівномірно
ого розп
поділу паараметрівв паровоого
потооку на вхході в клаапанний канал, уттворений сідлом і запірною
ю чашею, в
резуультаті чого
ч
пор
рушуєтьсяя осьоваа симетр
рія течіїї, виникаає нестаале
обтіікання заапірної чаші
ч
та, як наслідок, зб
більшуютться втраати енерргії
пароового поттоку в клаапані.
Q
Q, Н

Q, Н

320600

265000

320500

264000
263000

320400

262000

чаша № 4

320300

чаша № 2

261000

320200

260000
259000

320100

чаша № 2

320000

t, c

319900
0

0,1

0,2

0,3

0,4

чаша № 4

258000

0,5

257000

t, c

256000
0

0,02 0,004 0,06 0,0
08 0,1

а
б
Рис. 8 – Нестац
ціонарна зміна виш
штовхуюч
чого пароового зуси
илля
на робоччій поверх
хні запірн
ної чаші
а – режи
им максим
мального відкриттяя; б – реж
жим частккового від
дкриття
Для ви
изначенняя впливу геометри
ичних спііввідношеень вхідн
ного відсііку
протточного тракту клапана
к
з односто
ороннім бічним ппідведенн
ням пари
и в
клап
панну корробку (ри
ис. 9) провведено до
ослідженн
ня стаціоннарної теч
чії пари для
д
16-тти моделеей клапанів на реж
жимі макси
имальногго відкритття (див. табл.
т
2).
Результтати розр
рахунку н аведено на
н рис. 10
0 та рис. 111.
В резуультаті до
ослідженн
ня встано
овлено, що
щ при ф іксованом
му діаметтрі
горлла сідла Dг збільш
шення діааметра піідвідного патрубкаа Dпп при
изводить до

10
0
збілльшення пропуск
кної зддатності клапанаа. При цьому, значен
ння
опти
имальногго діаметр
ра клапан
нної коро
обки Dк зменшуєтться при зменшен
нні
діам
метра під
двідного патрубкаа Dпп. Зсув підвідного ппатрубка в стороону
відд
далення від вер
рхньої кромки сідла призводиить до знижен
ння
неріівномірноого розпо
оділу парраметрів парового
о потоку перед заазором між
м
запіірною чаш
шею та сіідлом в п
певному діапазоні
д
значень
з
ввідношенн
ня діаметтра
клап
панної кооробки до діаметраа горла сід
дла Dк/ Dг.
При
П
обмеежених ггабаритах клапанн
ної
є
коробки
и більш
ш ефектиивним засобом
з
збільшеення пл
лощі проохідного перети
ину
ніж
підвідн
ного
паатрубка,
зміщен
ння
підвідн
ного патрубка, щоо має мен
ншу площ
щу
прохідн
ного переетину, в сторону віддален
ння
від верх
хньої кромки сідлаа.
На
Н підстааві резул
ультатів чисельноого
дослідж
ження дл
ля розгляянутих ти
ипорозміррів
моделей
й клапаана мож
жна реко
омендуваати
Рис. 9 – Геометри
ичні
наступн
ний
діапазонн
гео
ометричн
них
характтеристики
и
співвідн
ношень, що заб езпечуютть низьккий
вххідного відсіку
в
клапана
рівень втрат
в
енер
ргії:
– беез віддалеення підвіідного паттрубка – підвідн
ний патруубок віддаалений
рек
рек
Dк Dг  = 2,8-3,2 – длля Dпп Dг =1,7; Dк Dг  к = 2,4-3,00 – для Dппп Dг =1,7;;

Dк

Dг  рек = 2,,0-2,4 – дл
ля Dпп Dг =1,2;

q

Dк
вн

Dг  рекк =2,2-2,0 – для Dппп Dг =1,2.
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Рисс. 10 – Наведений коеефіцієнт виитрати
клапанаа

0,20
к

0,15
2,0

2,4

22,8

3,2

3,6

г

Рис.
Р 11 – Ко
оефіцієнт ввнутрішніх
х втрат для
клаппана

У чеетвертом
му роздділі преедставлен
но варіаант мал
лозатратн
ної
рекоонструкціії РК ПТ К-200-122,7 ПАО «Турбоат
«
том», а таакож сфор
рмульоваано
метоодичні рекоменда
р
ації щодоо проекттування СК
С та Р
РК й реззультати їх
апрообації.
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1
Розроб
блена кон
нструкціяя направл
ляючого стакану з екрано
ом, що має
м
непрроникний
й сектор, звернени
з
й до підвідного паатрубка таа силовим
ми стійкам
ми
для зменшен
ння втрат енергії рообочого тіла
т при його течії в проточн
ному траккті
СК та РК кутового
к
типу з одностор
роннім бо
оковим ппідведенн
ням пари
и в
клап
панну корробку (ри
ис. 12).

Рис. 12 – Консструкція Р
РК з напр
равляючим стаканоом з екран
ном
Основн
ною задачею неепроникного секттора екррану є зменшен
ння
неріівномірноого розпо
оділу парааметрів парового
п
потоку н а вході в клапанний
канаал за раххунок збільшення витрати пари на протилеж
ежній від підвідноого
патррубка стоороні клап
панної корробки.
Для ви
изначенняя ефекти
ивності запропоно
з
ованого рішення проведеено
чисеельне досслідженняя течії парри в протточному тракті
т
РК ПТ К-200
0-12,7 ПА
АО
«Туурбоатом»» та анал
логічної моделі РК,
Р
що має
м напрравляючий стакан
н з
екрааном. В процесі
п
до
ослідженн
ня також визначал
лась оптиимальна протяжніс
п
сть
непрроникногго сектору
у екрана.
Вихідн
ні дані дляя дослідж
жуваних режимів наведено в табл. 3.
В
результааті
Таблиц
ця 3 –Вих
хідні дані для розраахунку
чиселльного досліджен
д
ння
Режи
им
визнаачено,
щ
що
Парам
метри
Gh
Gmaax
Gnomm
ції
застоосування конструк
к
Поввний тискк на
12,4481 12,48
81 12,481 напраавляючогго стакануу з
вход
ді, МПа
екранном для моделі РК
Р
Поввна темперратура наа
АО
811,,15 811,1
15 811,15 ПТ К-200-12,7 ПА
вход
ді, К
«Турббоатом» приводи
ить
Степ
пінь турб
булентноссті
до
підвищен
п
ння
5
5
5
на ввході, %
газо
одинамічн
ної
Виттрата пари
и на
41,1
ефекттивності
клапан
на.
69,,1
85,6
6
вихооді, кг/с
Коеф
фіцієнт внутрішн
ніх
Відн
носне відкриття
втратт в кл
лапані на
0,0660 0,13
37 0,227
7
клап
пана
режим
мах
номінальн
н
ної
Gnom та мааксимальн
ної
и пари чеерез РК з направвляючим стаканом
м та екрааном різн
ної
Gmaxx витрати
проттяжності знижено приблизн
но на 50 % (рис. 13
3).
При ан
налізі результатівв чисельн
ного досл
лідженняя виявлен
но, що для
д
вихіідного вааріанта ко
онструкціії РК на всіх
в
досл
ліджуваниих режим
мах наявний
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2
відррив потоку від стінок
с
ди
ифузорно
ої частин
ни сідла. Для мо
оделі РК
К з
напрравляючи
им стакан
ном з екрааном на всіх режим
мах відриив визначеений тілььки
для моделі з екрано
ом, протяяжністю 30 градуссів та реежимі мааксимальн
ної
витррати пари
и Gmax. Нааявність ввідриву паарового потоку
п
прииводить до
д значноого
змен
ншення ефективно
е
ості клапаана за рах
хунок збіл
льшення рівня втр
рат енергіії в
диф
фузорі (ри
ис. 14), що
о характерризуєтьсяя коефіцієєнтом поввних втраат енергії
к

∗
к
∗

к

,

(
(7)

к

∗
де
– повн
ний тиск в горлі клапана;
– статтичний тиск в горрлі
клап
пана;
– статичн
ний тиск н
на виході дифузора.
Визнач
чено, що зниженняя сумарного значеення втраати енерггії робочоого
тілаа в клапан
ні з напраавляючим
м стакано
ом з екраном є нас
аслідком підвищен
п
ння
ефекктивної роботи
р
ди
ифузора, щ
що в знач
чній мірі компенсу
к
ує втрати енергії при
п
обтііканні неп
проникно
ого секторру екрану
у.
Для доосліджувааної модеелі РК наайбільш ефективн
е
ним є нап
правляюч
чий
стаккан з проттяжністю непрониккного секктору екраану 40-500 градусівв.
вн
д

α,
граадус

α,
градуус

Р
Рис. 13 – Зміна
З
коеефіцієнта
Рис.. 14 – Змііна коефіццієнта по
овних втраат
внутррішніх вттрат
в диф
фузорній ччастині сіідла
1 – реж
жим Gном ; 2 – режи
им Gмакс ; 3 – режим
м Gh .
На під
дставі чи
исельних результаатів, отр
риманих в роботі, а такоож
их іншим
ми автор
рами, бул
ли сформ
мульовані методич
чні
резуультатів, отримани
К та РК з низьки
рекоомендаціїї щодо проектува
п
ання протточного тракту
т
СК
им
рівн
нем втрат енергії робочого ттіла.
Схема основних
х геометрричних паараметрів клапана показанаа на рис. 15.
1
Поррядок виззначення геометр ії клапан
на та рек
комендоввані співввідношен
ння
геом
метрични
их параметтрів наведдені в таб
бл. 4.
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3

Рис. 15 – Схема ггеометрич
чних парааметрів кллапана
Таблиц
ця 4 –Реко
омендації щодо виззначення геометриичних співвідношеень
СК та РК
Р ПТ
Геом
метричний
й
Знаачення ск
Най
йменуванн
ня
кладових
паараметр
Д
Діаметр гоорла сідлаа
80 100
1 м/с
г
вх , вх , Сг
г
Р
Радіус кон
нфузорноїї
=
=0,4-0,5
∙ г
ччастини сіідла
Д
Діаметр поосадки

п

,

Д
Діаметр тоорцевого
п
підрізанняя

т

т,

Г
Глибина торцевої
т
виїмки
в

торц

Д
Діаметр оттвору роззгрузки

ор

ор ,

кл

р,

В
Відкриття клапану
(п
підйом штоку)
ш
П
Прохідна площа
п
Д
Діаметр кллапанної
ккоробки
Д
Діаметр піідвідного
о
п
патрубка
Д
Діаметр наа виході з
д
дифузору

к

30

г

=0,4-0,95
т=

п
торц ,

к,

п

оч ,

,

0,06
тоорц =0,05-0
орр =0,2

п
п

г

вх , вх , Спп

пп

40
0 град

очч

0,03-0,0
04
0,15-0,3
⁄ г 1,0
1

к

2,2-3,0

р

40

ппп

8

1,3

50 м/с

10°°,
г

1,8

2,6

Апробаація мето
одичних рекомендацій дл
ля проекттування проточноого
траккту клапаана на пр
рикладі м
модернізації прото
очного трракту РК--2 цилінд
дра
висоокого тисску турбо
оустановкки К-200--130 і РК
К-3 цилінндра висо
окого тисску
турб
боустановвки К-325
5-23,5 покказала, що нова ко
онструкція
ія проточн
ного траккту
має більшу ефективні
е
істю за ррахунок зм
меншенняя втрат еенергії робочого тііла
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4
приблизно на
н 50 % в поріввнянні з вихідною
ю констррукцією на режи
имі
макссимальноого і чаасткового відкритття клапаана. Доддаткове вироблен
в
ння
потуужності за
з рахуно
ок вдоскон
налення РК
Р № 2 турбоуста
т
ановки К--200-130 на
реж
жимі макси
имальногго і частккового йогго відкриття можее скласти 176,7 кВ
Вт і
25655,9 кВт відповід
дно. Доддаткове вироблен
в
ння потуж
ужності за
з рахун
нок
вдоссконаленн
ня РК-3 турбоуста
т
ановки К-325-23,5
К
5 на режиимі макси
имальногоо і
о.
частткового відкриття клапана м
може склаасти 224,9
9 кВт і 3667,6 кВт відповідн
в
У п’яттому розділі покаазано ори
игінальну
у конструукцію при
истрою для
д
очисстки парри від інородни
их включ
чень (ри
ис. 16) (ррозробка захищеена
патеентом).

1 – Схем
ма пристррою для оч
чистки паари від іннородних включеньь
Рис. 16
Принци
ип роботти запроопоновано
ого присстрою поолягає у відділен
нні
тверрдих часстинок еродента
е
від основного потоку пари за
з рахун
нок
викоористанняя інерційних сил, що впливвають на тверду чаастинку при
п її течіії з
змін
ною напрравлення руху. П
При прох
ходженні пари, щ
що міститть інород
дні
вклю
ючення, на діл
лянці ди
ифузорно
ого розш
ширення 2 потік обтіккає
відоображуюч
чу поверхню екррана 3. При
П
цьом
му відбуувається зменшен
ння
шви
идкості рууху іноро
одних вкключень, що містяяться в ппотоці. В результааті
обтіікання екррана за раахунок си
ил інерції відбувається приттиснення рухливихх у
пари
и твердихх частинок до стіноок 4 з відо
ображенн
ням їх у ппристінні кутові зони
цилііндричної частини
и корпусуу. Залучеені до ви
ихрових ззон тверд
ді частин
нки
галььмуютьсяя, втрачаю
ють кінеттичну енеергію та переміщ
щаються по
п бокови
им
стін
нкам в при
иймальну
у камеру 5, з якої періодичн
п
но при прродувці виводятьсяя з
присстрою черрез дренаажне відвеедення 6.
Газоди
инамічні досліджеення консструкції пристрою
ю, запропонованоого
для частини високого
о тиску П
ПТ К-200
0-130, показали, щ
що прото
очний траакт
присстрою заабезпечуєє низький
й рівень втрати енергії рробочого тіла. При
П
розррахунковіій швидк
кості пароового поттоку на вході
в
50 м/с втраати повноого
тискку паровоого потоку
у становллять 13,5 кПа.
к
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ВИСНОВКИ

1) Сформовано математичну модель та обрано чисельний метод
дослідження газодинамічних процесів в проточному тракті паророзподілу
ПТ. Достовірність методу підтверджено зіставленням чисельних результатів
з експериментальними даними для конструкцій клапанів ПТ ТЕС і АЕС.
2) Проведено чисельне дослідження газодинамічних процесів в
паровпускному тракті циліндра ПТ К-200-130. Встановлено, що передуючий
регулюючий клапан призводить до збільшення втрат енергії робочого тіла
для вхідного патрубка на 80 %, а для соплового апарата першого ступеня
циліндра турбіни – на 25 %.
3) Чисельні дослідження впливу конструкції клапана на нестаціонарні
характеристики парового потоку та витратну спроможність клапана
показали, що для конструкцій СК та РК з одностороннім бічним підведенням
пари в клапанну коробку та роботі з великим відкриттям клапана найбільш
ефективною є конструкція з чашею профільованого типу (Вентурі). При
тривалій роботі клапана з малим відкриттям клапана більш ефективною є
конструкція клапану з чашею, що має глибоке торцеве підрізання.
4) У результаті дослідження впливу геометричних характеристик
вхідного відсіку проточного тракту клапана встановлено діапазон
геометричних співвідношень вхідного відсіку клапана, що забезпечує
низький рівень втрати енергії робочого тіла:
– без віддалення підвідного патрубка
Dк Dг  рек = 2,8-3,2 – для Dпп Dг =1,7;

Dк

Dг  рек = 2,0-2,4 – для Dпп Dг =1,2;

– підвідний патрубок віддалений
Dк Dг  рек = 2,4-3,0 – для Dпп Dг =1,7;

Dк

Dг  рек =2,2-2,0 – для Dпп Dг =1,2.

5) Для підвищення газодинамічної ефективності СК та РК
запропонована конструкція клапана з направляючим стаканом з екраном, що
має непроникний сектор, обернений до вхідного патрубка, установка якого
призводить до зниження значення втрат енергії в клапані кутового типу з
одностороннім бічним підведенням пари в клапанну коробку та профілем
клапанного каналу типу Вентурі на 50 %.
7) На основі проведених досліджень сформульовано рекомендації для
проектування проточного тракту СК та РК, що забезпечують високі
показники економічності та надійності. Результати роботи використані при
розробці проектів модернізації паророзподілу ПТ К-200-130 та К-800-240
ПАТ «Турбоатом» (м. Харків, Україна, акт впровадження ТА-01-653).
8) Для зниження абразивного зносу елементів проточного тракту ПТ
запропоновано підхід проектування пристрою для очищення пари від
сторонніх включень (розробка захищена патентом).
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великої потужності. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
(доктора філософії) за спеціальністю 05.05.16 – «Турбомашини та
турбоустановки» (142 – енергетичне машинобудування) – Інститут проблем
машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України,
Харків, 2018.
Робота присвячена дослідженню газодинамічних процесів в
проточному тракті паророзподілу потужних парових турбін, зокрема,
проточному тракті стопорних та регулюючих клапанів, а також розробці
конструкції пристрою, призначеного для зниження абразивного зносу
проточного тракту паротурбінної установки.
Проведено чисельне дослідження газодинамічних процесів в
проточному тракті паровпуску парової турбіни, що складається з
регулюючого клапана, вхідного патрубка та соплового апарата регулюючого
ступеня. Досліджено вплив елементів типової конструкції стопорних та
регулюючих клапанів з одностороннім бічним підведенням пари в клапанну
коробку на значення втрат енергії та нестаціонарні характеристики парового
потоку. На основі чисельних досліджень набула подальшого розвитку
методика проектування СК та РК, яка враховує вплив геометричних
співвідношень вхідного відсіку проточного тракту клапанів на їх показники
ефективності та надійності.
Запропоновано новий пристрій для захисту проточного тракту ПТ від
абразивного зносу, принцип роботи якого полягає у відділенні твердих
частинок еродента від основного потоку за рахунок використання інерційних
сил, що впливають на частку при її криволінійному русі.
Ключові слова: регулюючий клапан, стопорний клапан, паророзподіл,
парова турбіна, паровпуск, система регулювання, абразивний знос.
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АНОТАЦИЯ
Бабаев А. И. Влияние парораспределения на эффективность
работы турбин большой мощности. –На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.05.16 – «Турбомашины и турбоустановки» (142 –
энергетическое машиностроение) – Институт проблем машиностроения
им. А. Н. Подгорного Национальной академии наук Украины, Харьков, 2018.
Работа посвящена исследованию газодинамических процессов в
проточном тракте парораспределения мощных паровых турбин, в частности,
проточном тракте стопорных и регулирующих клапанов, а также разработке
конструкции устройства, предназначенного для снижения абразивного
износа проточного тракта паротурбинной установки.
Проведено численное исследование газодинамических процессов в
проточном тракте паровпуска паровой турбины, состоящего из
регулирующего клапана, входного патрубка и соплового аппарата
регулирующей ступени. Исследовано влияние элементов типичной
конструкции стопорных и регулирующих клапанов с односторонним
боковым подводом пара в клапанную коробку на потери энергии и
нестационарные характеристики парового потока. На основании результатов
исследований
сформулировано
методические
рекомендации
по
проектированию стопорных и регулирующих клапанов паровых турбин,
которые обеспечивают высокие показатели экономичности и надежности.
Предложен подход к проектированию устройства для очистки пара от
инородных включений, принцип работы которого заключается в отделении
твердых частиц эродента от основного потока за счет использования
инерционных сил, воздействующих на частицу при ее криволинейном
движении.
Ключевые слова: регулирующий клапан, стопорный клапан,
парораспределение, паровая турбина, паровпуск, система регулирования,
абразивный износ.
ABSTRACT
Babayev A. I. Influence of the steam distribution on the efficient
operation of the high-power turbines. – Manuscript.
Thesis for the scientific degree of the Candidate of Technical Sciences
(Doctor of Philosophy) by specialty 05.05.16 – Turbomachines and turbines (142 –
Power Machines Building) – A. Podgorny Institute of Mechanical Engineering
Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, 2018.
The work is devoted to gas-dynamic processes investigation in the flow path
of high-power steam turbines, in particular, stop valves and control valves flow
path, and as well to develop the design of device meant to reduce turbine flow path
abrasive wear.
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As the main investigation method of the gas-dynamic processes in the steam
distribution flow path was used the numerical method of mathematical modeling of
three-dimensional stationary and no stationary flow of viscous superheated steam
and air based on the use of Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations in
combination with the semi-empirical turbulence model κ-ω SST and the numerical
method based on the control volume. The credibility of the obtained results is
confirmed by verification of numerical method results with the experimental data.
To determine the effect of flow pattern formed in the flow path of control
valve on the efficiency of subsequent elements of steam turbine flow path, the
numerical investigation of gas-dynamic processes in the inlet path of steam turbine
K-200-130, consisting of control valve, inlet duct and nozzle apparatus of turbine
first stage was carried out. It was determined that the total energy losses of
working fluid in the joint operation of these elements exceed the losses in their
isolated work. The main influence for the increase in energy losses, which for the
nozzle apparatus can reach on 25 %, is the presence of uneven parameters of the
input flow formed in the previous valve.
In the result of numerical investigation of non-stationary gas-dynamic
processes, it is found that with the large lift of valve the design of locking plug of
the profiled type (Venturi) is most effective. The design of valve with locking cup
of this type has a high throughput and the lower level of fluctuations in steam flow
parameters. With the small lift of plug, the valve design with a deep cut-off plug is
more stable.
In the result of numerical investigation of the influence of the geometric
characteristics of input compartment of the flow path of the valve, the range of
geometric ratios of the valve input compartment, which provides a low level of
energy loss of the working fluid, is established.
To reduce the energy loss in the flow path of stop and control valves of the
corner type with one-sided lateral supply of the flow to the valve chest, the design
of valve guide glass with a screen having an impenetrable sector facing to the inlet
pipe has been developed. In the result of numerical investigation it is determined
that its incorporation leads to an increase of the gas dynamic efficiency of the
valve. The coefficient of total energy loss in the diffuser section of valve and the
necessary pressure drop was reduced by 50 %.
Based on the numerical investigations were further developed method of
stop valves and control valves design, which includes the effect of geometric
correlations of valve input compartment of flow path for their performance and
reliability.
To maintain the efficiency of steam turbine during the period of operation,
the original design of device for the elements of flow path protection from abrasive
wear is proposed. The development is patent protected. Work principle of the
proposed device is to separate the solid particles of erodent from the steam flow by
using the inertial forces acting on the particle in the flow with the changes in flow
direction.
Keywords: control valve, stop valve, steam distribution, steam turbine,
steam inlet, regulation system, abrasive wear.

