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ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ГАЗОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ 

 

Арсеньєв В. М., професор, Дробязко М. О., студентка, СумДУ, м. Суми 

 

Виконана робота стосується транспортування газу, яка є важливою 

складовою паливно-енергетичного комплексу України та температури 

повітря перед входом в компресор, яка приводить до підвищення потужності 

і КПД газоперекачувального агрегату (ГПА), який досягається за допомогою 

паро ежекторної холодильної машини (ПЕХМ). 

В  даній роботі була розглянута базова схема газотурбінної установки 

(ГТУ), до складу якої входить: компресор (К), повітропідігрівник (ПП), 

камера згорання (КЗ), турбіна (Т). В даній схемі є теплові втрати, і складають 

до 60%,  що обумовлює порівняльно низьку ефективність. Скорочення втрат 

– використання теплоти вихідних газів після ПП. З огляду на великі втрати, 

була розглянута альтернативна схема, де до базової схеми  застосовується 

котел - утилізатор (КУ), водяний контур і ПЕХМ. ПЕХМ містить в собі: 

генератор (Г), ежектор (Е), конденсатор (КД), дросельний вентель (ДВ), 

випарника (В), насос (Н). За допомогою випарника (В) в ПЕХМ знижується 

температуру на вході в компресор і зменшується потужність. В ПЕХМ при 

зниженні температури після В і зниження температури конденсації, 

підвищується  коефіцієнт ежекції і теплове навантаження на Г і КД. 

Проаналізувавши отримані результати порівняльного аналізу базової і 

альтернативної схеми, можна зробити висновок про те, що застосування 

даної  схеми є доцільним, з використанням альтернативної схеми 

продуктивність газоперекачувального агрегату зі зниженням температури на 

кожні 10 °С підвищується на 4,03-4,01%. 
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