
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

 

Сучасні технології 

у промисловому виробництві 

 
 
 

М А Т Е Р І А Л И 

т а     п р ог р а м а 
 

ІІІ Всеукраїнської міжвузівської 

науково-технічної конференції 

(Суми, 22–25 квітня 2014 року) 
 

ЧАСТИНА 2 

 

 

 

 

Конференція присвячена Дню науки в Україні 

 

 

 

 

Суми 

Сумський  державний  університет 

2014 



 
206 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГТУ  

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПАРОВОГО ЦИКЛУ 

 

Козін В. М., ст. викладач, Ярошинський М. В., студент, СумДУ, м. Суми 

 

У газотурбінних установках (ГТУ) витрати енергії на власні потреби 

складають значну частку корисної роботи установки. Одним із шляхів 

підвищення ефективності ГТУ, що працюють за відкритим циклом, може 

бути реалізоване шляхом застосування комбінованих парогазових циклів, які 

складаються з ГТУ та паротурбінної установки, робота якої спрямована на 

утилізацію тепла продуктів згоряння після детандеру. Як робоча речовина 

паротурбінної установки найчастіше застосовується вода, яка має, як відомо, 

значну питому ентальпію, однак високу температуру кипіння при 

атмосферному тиску, що додатково вимагає для реалізації циклу або 

наявності великого температурного потенціалу енергетичного ресурсу, що 

піддається утилізації, або створення низьких робочих тисків водяного 

середовища. Останній фактор створює підвищені вимоги до герметизації 

елементів паросилової установки. 

Застосування парогазових циклів значно підвищує загальну 

ефективність перетворення енергії. Однак на цю величину впливають багато 

робочих параметрів паросилового циклу та реалізація самого циклу: 

температура та тиск пари перед турбіною, тиск пари у проміжних відборах, 

тиск конденсації, наявність або відсутність включених деаератора, 

мережевих підігрівників тощо.  

У роботі досліджувалися вплив таких параметрів: вплив температури 

оточуючого середовища -20..+35 °С на питомі затрати палива ГТУ та його 

ККД, вплив температури перед деаератором 700-900 °С на питомі затрати 

палива ГТУ  та його КПД, вплив перегрітого пару 3..8 МПа при незмінній 

температурі пару перед турбіною 400 °С  на питомі затрати палива ПГУ  та 

його КПД, вплив температури пару перед турбіною 350..500 °С при 

постійному тиску пару 5 МПа на питомі затрати палива ПГУ та його КПД, 

вплив тиску конденсації 0,04..0,12 МПа на питомі затрати палива ПГУ та 

його ККД, вплив проміжного тиску 1..2 МПа на питомі затрати палива ПГУ  

та його КПД, вплив тиску у першому відборі 0,1..0,5 МПа на питомі затрати 

палива ПГУ та його КПД, вплив тиску у другому відборі 0,05…0,1 МПа на 

питомі затрати палива ПГУ та його КПД. При цьому робочі параметри ГТУ 

підтримувалися сталими. 

Проаналізувавши отримані результати порівняльного аналізу можна 

зроби висновок, що збільшення температури перед турбіною найефективніше 

вплине на роботу ГТД, оскільки підвищиться ККД на 8% та зменшиться 

витрата палива на 9%.  

Отже, застосування комбінованого парогазового циклу є досить 

ефективним особливо при підключеному деаераторі та мережевих 

підігрівниках. 


