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АНОТАЦІЯ 

Чжоу Сяолун. Удосконалення методики розрахунку прямоточного 

парогенератору для АЕС малої потужності. - Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 143 - Атомна енергетика. – Державний університет «Одеська 

політехніка», МОН України. Одеса, 2021. 

На сьогоднішній день частка електроенергії, що виробляється на АЕС 

України більше 50 %. Згідно з Енергетичною стратегією розвитку України до 

2035 року виробіток електроенергії на АЕС має становити 48 %. Враховуючи 

великий час експлуатації діючих енергоблоків, Україна має приймати рішення 

про заміщення блоків, які виходять з експлуатації, новими. Сьогодні дуже велике 

значення у світі приділяється розвитку атомних станцій малої потужності 

(АСМП). Україна зі своїм великим машинобудівним потенціалом має зайняти 

достойне місце серед виробників необхідного для АСМП обладнання. Одним з 

основних елементів реакторної установки (РУ) є парогенератор (ПГ), 

особливостям проектування якого і приділяється увага в цій роботі. 

У Вступі обґрунтовано актуальність і важливість роботи, визначено мету, 

завдання дослідження, відображено її зв’язок з державними та галузевими 

програмами, а також з науково-дослідними роботами, що виконувались в 

Державному університеті «Одеська політехніка», відмічено особистий внесок 

здобувача. Визначено наукову новизну та практичну значимість роботи. 

У першому розділі виконано аналіз стану розробки АСМП, існуючих 

конструкцій парогенераторів для АСМП. Показана актуальність теми з розробки 

АСМП. В обзорі МАГАТЕ наведено біля 60 проєктів. Більшість з них розглядає 

реактори з водою під тиском, які вміщують парогенератори. З аналізу 

використаних конструкцій ПГ зроблено висновок, що найбільш прийнятним за 

цілою низкою властивостей є ПГ з коаксіальними змійовиками. У якості 

матеріалу теплообмінних трубок  транспортних ЯЕУ використовуються титанові 

сплави. У якості прототипу конструкції вибрано вертикальний ПГ з перегрівом 
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пари, що використовується у ядерній енергетичній установці КЛТ-40С. 

Приведено запропоновану альтернативну конструкцію ПГ, яка не має недоліків 

прямоточних ПГ та дозволяє здійснювати продувку, яка суттєво спрощує водно-

хімічний режим та експлуатацію ПГ. Проведено розрахункове співставлення 

різних схем паротурбінних установок, яке показало підвищення абсолютного 

електричного ККД з ускладненням теплової схеми за рахунок використання 

регенеративних підігрівачів, проміжного сепаратору та перегрівача пари. 

Показано, що кожний захід приводить до підвищення ККД приблизно на 1 %. 

Враховуючи, що для АСМП дуже важливим є компактність, мала вартість, 

маневреність, простота та надійність, прийнято для подальших розрахунків 

використати температуру живильної води 65 ºС, яка може бути отримана при 

вакуумній деаерації основного конденсату в даераторі. Сформульовано мету та 

задачі дисертаційного дослідження. 

У другому розділі розроблено методику техніко-економічного розрахунку 

парогенератору. Для оптимізації за критерієм мінімуму приведених витрат 

необхідно визначити вартість ПГ та витрати електроенергії на циркуляцію 

теплоносія та робочого тіла через нього. Для визначення вартості розроблено 

конструкційний розрахунок ПГ з коаксіальними змієвиками, а саме розмірів 

основних його елементів: теплообмінних трубок (ТОТ), циліндричної частини, 

кришки, днища та патрубку корпусу. Показано, що розглянута конструкція має 

певні особливості, а саме для визначення основних розмірів треба задавати п’ять 

параметрів, замість чотирьох для решти теплообмінних апаратів: діаметр ТОТ, 

крок розташування ТОТ у вертикальному та горизонтальному напрямках, 

швидкість живильної води в ТОТ та швидкість теплоносія у міжтрубному 

просторі. Останній параметр визначає кількість рядів концентричних змієвиків, 

які складають площу теплообміну. 

Третій розділ призначений тепловому розрахунку парогенератору з 

визначенням площі теплообміну. Проаналізовані різні формули для визначення 

коефіцієнтів тепловіддачі при поперечному обтіканні теплоносієм 

горизонтальних змієвиків та при протіканні робочого тіла в теплообмінних 
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трубках на п’яти ділянках теплообміну: при нагріві однофазної води, при 

поверховому кипінні, при об’ємному та погіршеному кипінні та при перегріві 

пари. Вибрано формули, які дають наближений до дійсності результат. Проведено 

варіантні розрахунки для визначення впливу основних конструктивних 

параметрів на площу теплообміну парогенератору.  

У четвертому розділі розроблено методику гідравлічного розрахунку 

теплообмінної поверхні та ділянок до та після поверхні теплообміну у ПГ. 

Проведено варіантні розрахунки для визначення впливу конструктивних 

параметрів на гідравлічний опір парогенератору.  

У п’ятому розділі досліджено умови, які забезпечують гідравлічну 

стійкість роботи прямоточного парогенератору. Проведено аналіз математичної 

моделі, яка пояснює виникнення гідравлічної нестійкості в каналі з двофазним 

робочим тілом. Зроблено фізичне пояснення використання дросельної шайби на 

вхідній ділянці для запобігання виникнення нестійкості. Показано, що додатковий 

опір може бути забезпечений певними розмірами живильної трубки, яка 

підводить воду до теплообмінної трубки. В результаті аналізу умови досягнення 

гідравлічної стійкості виявлено недостатню визначеність цієї нерівності. 

Запропоновано визначати додатковий опір через врахування можливого 

відхилення розмірів теплообмінних труб, які серед розглянутих параметрів, 

найбільше впливають на розрахунковий гідравлічний опір ТОТ. 

У шостому розділі проведено оптимізацію основних конструктивних 

параметрів прямоточного ПГ. При розрахунку вартості ПГ було враховано 

витрати на зварювання ТОТ. Це дозволили визначити оптимальний діаметр ТОТ 

за мінімумом приведених витрат, який дорівнює 18 мм. Оптимальна швидкість 

живильної води на вході в ТОТ дорівнює 0.71 м/с. Оптимальна швидкість 

теплоносія 2 м/с. Визначено, що товщина кільцевого зазору між корпусом та 

шахтою для проходу теплоносія визначається з умови мінімуму гідравлічного 

опору при виході теплоносія з патрубку і може визначатися з виразу 

hкз/Дпатр=0.17. Діаметр парових колекторів визначається зі швидкості пари 11 

м/с. 
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Наукове значення дисертаційної роботи полягає у тому, що: 

- Удосконалено методику визначення умови гідравлічної стійкості прямоточного 

парогенератору за рахунок уточнення нерівності, яка визначає необхідний 

додатковий опір, який має бути перед теплообмінною трубкою:  

𝛥𝑝ш  𝐷
2 · (𝐵 − √ЗАС). 

Показано, що при 𝛥𝑝ш = 𝐷
2 · (𝐵 − √ЗАС)  має місце мінімальне значення 

додаткового опору, при якому буде практично горизонтальна ділянка на 

гідравлічній характеристиці ΔPс=f(D), всередині якої витрата може набувати 

безліч значень, а отже, матиме місце гідравлічна нестійкість. Умова досягнення 

стійкості має бути записана у вигляді: 

𝛥𝑝ш  𝐷
2 · (𝐵 − √ЗАС). 

- Запропоновано для уточнення нерівності враховувати можливі зміни параметрів, 

які впливають на гідравлічну нестійкість, а саме враховувати експлуатаційний 

діапазон зміни параметрів теплоносіїв та допустимі зміни конструктивних 

параметрів при виготовленні теплообмінної поверхні. Визначено, що на зміну 

додаткового гідравлічного опору переважно впливають конструктивні параметри, 

а саме діаметр та товщина стінки теплообмінної трубки, зміну яких і треба 

враховувати для визначення гідравлічної стійкості. Для заданих вихідних даних 

була отримана умова досягнення гідравлічної стійкості: 

𝛥𝑝ш = 1.4 · 𝐷
2 · (𝐵 − √ЗАС). 

- запропоновано при визначенні гідравлічної характеристики змійовика 

парогенератора враховувати не лише опір тертя, як в літературі, а й нівелірний 

опір та опір прискорення. Проведений аналіз показав, що величина нівелірного 

опору та опору прискорення становить до 13% від загального опору і цією 

величиною не можна нехтувати. Врахування цих складових призводить до 

зниження додаткового опору, необхідного для забезпечення гідравлічної стійкості, 

а отже, до зниження витрат на привід насосу;  
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- Удосконалено методику гідравлічного розрахунку за рахунок того, що 

визначення нівелірної складової гідравлічного опору та складової прискорення 

може визначатися для всіє поверхні нагріву, а складова тертя має визначатися для 

трьох ділянок теплообміну окремо; 

- Визначено, що досліджуваний тип поверхні нагріву: коаксіальні циліндричні 

змієвики, має особливість при конструктивному розрахунку, яка полягає в тому, 

що незалежними параметрами є: внутрішній діаметр теплообмінних трубок 

(змієвиків), крок у горизонтальному та вертикальному напрямках, швидкості 

теплоносія та робочого тіла у теплообмінних трубках та у міжтрубному просторі. 

В інших типах теплообмінної поверхні одна зі швидкостей визначається 

розрахунком і не є незалежною; 

- Удосконалено розрахунок вартості парогенератора, який враховує витрати на 

виготовлення не тільки подвоєнням ціни використаних матеріалів (за практичним 

досвідом виготовлення на енергомашинобудівному виробництві), але додатково 

враховує витрати на зварювання теплообмінної поверхні з трубною дошкою та з 

живильними трубками. 

Практична цінність дисертації визначається тим, що розроблена 

удосконалена методика може бути застосована при проектуванні парогенераторів 

для АСМП не тільки для України, а й для поставки за кордон. Розроблений 

комплекс програм може замінити дорогі закордонні комп’ютерні коди. 

Результати дисертації впроваджено при виконанні держбюджетної науково-

дослідної роботи №124-42 «Підвищення ефективності, надійності та безпеки 

роботи, в тому числі радіаційної, основного та допоміжного обладнання АЕС» № 

Д/Р 0116U004924 за 2016-2020 роки та у навчальний процес кафедри АЕС 

Державного університету «Одеська політехніка», про що є відповідний акт. 

Ключові слова: прямоточний парогенератор, тепловий, гідравлічний, 

техніко-економічний розрахунки, розрахунок на міцність, гідравлічна стійкість 
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ABSTRACT 

Zhou Xiaolong. Improvement of the methodology for calculating a once-through 

steam generator for low-power NPP. - Manuscript copyright. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Specialty 143 - Nuclear 

Energy. – Odessa Polytechnic State University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Odessa, 2021. 

Today, the share of electricity generated at Ukrainian nuclear power plants (NPPs) 

is about 50%. According to the Energy Development Strategy of Ukraine until 2035, 

electricity generation at NPPs should be 48%. Given the long service life of existing 

power units, Ukraine must decide to replace obsolete units with new ones. Today, great 

importance in the world is given to the development of low-capacity NPPs. Ukraine, 

with its great machine-building potential, must take a worthy place among the producers 

of the equipment needed for low-power NPPs. One of the main elements of the reactor 
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unit (RU) is a steam generator (SG), the design features of which are given attention in 

this work. 

In the Introduction substantiates the relevance and importance of the work, 

defines the purpose, objectives of the study, scientific novelty and practical significance 

of the results, reflects its relationship with state and industry programs, as well as 

research work performed at the Odessa Polytechnic State University, the personal 

contribution of the applicant is noted. The scientific novelty and practical significance 

of the work are determined. 

In the first section, the analysis of a condition of development of low-power 

NPPs, existing designs of steam generators for low-capacity NPPs is executed. The 

relevance of the topic for the development of low-capacity NPPs is shown. The IAEA 

review lists about 60 projects. Most of them consider pressurized water reactors that 

accommodate SGs. From the analysis of the used SG constructions, it is concluded that 

the most acceptable in a number of properties are SGs with coaxial coils. Titanium 

alloys are used as a material of heat exchange tubes of transport NPPs. A vertical SG 

with superheated steam used in the KLT-40S NPP was chosen as a prototype of the 

structure. The proposed alternative design of SG, which does not have the 

disadvantages of direct-flow SG, and allows for purging, which significantly simplifies 

the water-chemical regime and operation of SG. The calculated comparison of different 

schemes of steam turbine units was carried out, which showed the increase of absolute 

electric efficiency with the complication of the thermal scheme due to the use of 

regenerative heaters, intermediate separator and steam superheater. It is shown that each 

measure leads to an increase in efficiency by about 1%. This reduces the power of the 

turbine. Given that compactness, low cost, maneuverability, simplicity and reliability 

are very important for low-power NPPs, it is accepted to use the feed water temperature 

of 65 ºC for further calculations, which can be obtained by vacuum deaerating of the 

main condensate in the deaerator. The purpose and tasks of the dissertation research are 

formulated. 

In the second section, the technique of technical and economic calculation of the 

SG is developed. To optimize the criterion of minimum reduced costs, it is necessary to 
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determine the cost of SG and the cost of circulation of the coolant and the working fluid 

through it. To determine the cost, a structural calculation of SG with coaxial coils was 

developed, namely the size of its main elements: heat exchange tubes (HET), 

cylindrical part, cover, bottom and casing. It is considered that the considered design 

has certain features, namely for definition of the basic sizes it is necessary to set five 

parameters, instead of four for other heat exchangers: diameter HET, step of 

arrangement HET in vertical and horizontal directions, speed of feed water in HET and 

speed of coolant in intertube space. The last parameter determines the number of 

concentric coils that make up the heat transfer area. 

The third section is dedicated to the thermal calculation of the steam generator 

to determine the area of heat transfer. Various formulas for determining the heat 

transfer coefficients in the transverse flow of horizontal coils and in the flow of the 

working fluid in the heat exchanger tubes in five areas of heat exchange: when heating 

single-phase water, surface water, volumetric and degraded boiling and overheating. 

Formulas that give an approximate result are selected. Variant calculations were 

performed to determine the influence of the main design parameters on the heat transfer 

area of the SG. 

In the fourth section, the technique of hydraulic calculation of a heat exchange 

surface and sites before and after a surface of heat exchange in SG is developed. 

Variant calculations were performed to determine the influence of design parameters on 

the hydraulic resistance of the steam generator. 

The fifth section examines the conditions that ensure the hydraulic stability of the 

direct-flow steam generator. The analysis of the mathematical model which explains 

emergence of hydraulic instability in the channel with two-phase work by a body is 

carried out. A physical explanation of the use of a throttle washer at the inlet to prevent 

instability. It is shown that additional resistance can be provided by certain dimensions 

of the supply tube that supplies water to the heat exchange tube. As a result of the 

analysis of the condition for achieving hydraulic stability, insufficient certainty of this 

inequality was revealed. It is proposed to determine the additional resistance by taking 

into account the possible deviation of the dimensions of heat exchange pipes, which 
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among the considered parameters have the greatest impact on the calculated hydraulic 

resistance of HET. 

In the sixth section, the optimization of the main design parameters of a once-

through steam generator (OTSG) is carried out. When calculating the cost of the SG, the 

costs of welding the heat exchange tube were taken into account. This made it possible 

to determine the optimal diameter of the heat exchange tube at a minimum of the 

reduced costs, equal to 18 mm. The optimal feed water velocity at the inlet to the heat 

exchange tube is 0.71 m / s. It has been determined that the thickness of the annular gap 

between the casing and the shaft for the passage of the coolant is determined from the 

condition of the minimum hydraulic resistance when the coolant leaves the casing and 

can be determined by the expression hg/Дc=0.17. 

The scientific significance of the dissertation is that: 

- the method of determining the condition of hydraulic stability of a OTSG by 

improving the roughness, which determines the required additional resistance to be in 

front of the heat exchanger tube: 

𝛥𝑝𝑤   𝐷
2 · (𝐵 − √ЗАС), 

It is shown that at 𝛥𝑝𝑤 = 𝐷
2 · (𝐵 − √ЗАС), the minimum value of additional 

resistance is obtained, at which there is an almost horizontal section on the hydraulic 

characteristic ΔPr=f(D), inside which the flow rate can acquire many values, which 

means that there will be hydraulic instability. The condition for achieving stability 

should be written in the form: 

𝛥𝑝𝑤   𝐷
2 · (𝐵 − √ЗАС); 

- To clarify the inequality, it is proposed to take into account possible changes in 

parameters that affect hydraulic instability, namely to take into account the operating 

range of changes in coolant parameters and allowable changes in design parameters in 

the manufacture of heat exchange surface. It is determined that the change of additional 

hydraulic resistance is mainly influenced by design parameters, namely the diameter 

and wall thickness of the heat exchanger tube, the change of which must be taken into 

account to determine the hydraulic stability. For the given initial data the condition of 
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achievement of hydraulic stability was received: 

𝛥𝑝𝑤 = 1.4 · 𝐷
2 · (𝐵 − √ЗАС); 

- When determining the hydraulic characteristics of the coil of the steam generator in 

the literature takes into account only the resistance to friction. The analysis showed that 

the value of leveling resistance and acceleration resistance is up to 13% of the total 

resistance and this value cannot be neglected. Accounting for these components leads to 

a reduction in the additional resistance required to ensure hydraulic stability, and 

therefore reduce the cost of the pump drive;  

- The method of hydraulic calculation has been improved due to the fact that the 

determination of the leveling component of the hydraulic resistance and the component 

of the acceleration resistance can be determined for the entire heating surface, and the 

frictional resistance component should be determined separately for three heat exchange 

sections; 

- it was determined that the investigated type of heating surface: coaxial cylindrical 

coils, has a feature in the design calculation, which consists in the fact that the 

independent parameters are: the inner diameter of the heat exchange tubes (coils), the 

step in the horizontal and vertical directions, the speed of the coolant and the working 

fluid in the heat exchange tubes and in the annular space. In other types of heat 

exchange surface, one of the speeds is determined by calculation and is not independent; 

- the calculation of the cost of the steam generator has been improved, which takes into 

account the manufacturing costs not only by doubling the price of the materials used 

(according to the practical experience of manufacturing in the power engineering 

industry), but additionally takes into account the costs of welding a heat exchange 

surface with a tube plate and with feed tubes. 

The practical value of the dissertation is determined by the fact that the 

developed advanced technique can be used in the design of steam generators for ASMP 

not only for Ukraine but also for delivery abroad. The developed set of programs can 

replace expensive foreign computer codes. 

The results of the dissertation were implemented during the economic contract 
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research work №124-42 «Improving the efficiency, reliability and safety of work, 

including radiation, main and auxiliary equipment of NPPs» № D/R 0116U004924 for 

2016-2020 and in the educational process of the Department of NPPs Odessa 

Polytechnic State University, about which there is a relevant act. 

Keywords: once-through steam generator, thermal, hydraulic, technical and 

economic calculations, strength calculation, hydraulic stability. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АЕС – атомна електрична станція 

АСМП – атомні станції малої потужності 

ВВЕР – водо-водяний енергетичний реактор 

ГЦН – головний циркуляційний насос 

ГЦТ – головний циркуляційний трубопровід 

ЖВ – живильна вода 

ЗПНС – зона планування надзвичайних ситуацій 

ИУ – випарна ділянка 

КР – корпус реактора 

КТО – коеіфіцієнт тепловіддачі 

МАГАТЕ – Міжнародна агенція з атомної енергетики 

ММР – малі модульні реактори 

ПВТ – підігрівач високого тиску 

ПНТ – підігрівач низького тиску 

ПГ - парогенератор 

ПЗ – програмний засіб 

ПП – проміжний пароперегрівач 

ПУ – перегрівальна ділянка 

РПВ – річні приведені витрати 

РТ – робоче тіло 

РУ – реакторна установка 

ТН - теплоносій 

ТОП – теплообмінна поверхня 
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ТОТ – теплообмінна трубка  

ЦВТ – циліндр високого тиску 

ЦНТ – циліндр низького тиску 

ЯЕУ – ядерна енергетична установка 

ЯПВУ – ядерна паровиробна установка 

ЕУ – економайзерна ділянка 

BWR – boiling water reactor 

PWR – pressure water reactor 

SMR – small modular reactor 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження 

На сьогоднішній день людство залежить від електричної енергії. 

Виробництво і комунальне господарство споживають практично однакову долю 

електроенергії. Існує досить багато методів отримання цього виду енергії, але 

серед них достойне місце займає атомна енергія.  

Україна зараз (2019-2020 р.) посідає друге місце в світі за часткою АЕС 

53.9 % в загальному енергобалансі країни [1,2]. На першому місці знаходиться 

Франція (70.6 %). Цікаво, що США та РФ мають однаковий показник 19.7 %. 

Зараз в світі в експлуатації знаходяться 444 атомних енергоблоків, які 

мають сумарну потужність 394.1 ГВт, а також 50 енергоблоків знаходиться на 

стадії будівництва, потужністю 53,2 ГВт [1]. 

Відповідно до Енергетичної стратегії України до 2035 в сучасних умовах 

рішення енергетичних та екологічних проблем в глобальному масштабі не може 

бути здійснено без ядерної енергії [3], а також наразі це найсучасніше і 

найекономніше виробництво. Головне завдання подальшого розвитку ядерної 

енергетики - забезпечення безпеки населення при будь-яких варіантах 

експлуатації АЕС, включаючи аварійні ситуації, надійне поводження з 

відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами. Тому розвиток атомної 

енергетики в XXI столітті пов'язано з освоєнням ЯЕУ нового покоління. Також 

дуже вагомою причиною такого стрімкого розвитку атомної енергетики є 

всесвітня тенденція розвитку низьковуглецевої енергетики. Таким чином ядерна 

енергетика є найбільшим низьковуглецевим джерелом енергії в ЄС, виробляючи 

майже половину низьковуглецевої електроенергії та майже 30% всієї 

електроенергії ЄС. Якщо брати в масштабах світу, то ядерна енергетика є другим 

найбільшим низьковуглецевим джерелом енергії після гідроенергетики. На 

відміну від гідроенергетики, яка майже вичерпала свій потенціал, ядерні 

потужності можуть бути збільшені незалежно від географічних особливостей 

місцевості або більшості інших локальних фізичних обмежень. 
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Одним з таких перспективних напрямків є атомні станції малої потужності 

(АСМП) [6]. По перше ліцензування, проектування, виготовлення та монтаж такої 

АЕС більш проста задача, ніж для АЕС великої потужності. По друге утилізація 

такої установки значно спрощується, особливо при підземному розташуванні [5]. 

Недоліком є більша питома вартість. Така станція не є альтернативою іншим 

атомним енергетичним проектам, а її специфіка полягає в технічних, екологічних 

та економічних показниках, недоступних для інших проектів не тільки сьогодні, 

але і в найближчому майбутньому. 

Атомним станціям малої потужності зараз у світі приділяється велика увага. 

На світовому ринку представлені проекти малих модульних реакторів (ММР) 

США, Росії, Японії та інших країн. Наприклад: 

- Водоохолоджувані ММР: CAREM – Аргентина, SMART – Корея, ASP100 – 

Китай, NuScale – США, КЛТ-40С - Росія; 

- Газоохолоджувані ММР: HTR-PM – Китай, GTHTR300 – Японія, EM – США; 

- ММР з металічним теплоносієм: PRISM – США, SVBR – Росія, 4S – Японія. 

Більшість з проєктів ММР знаходиться на стадії розробки, але є які 

будуються, або на стадії ліцензування. МАГАТЕ приділяє велику увагу розвитку 

ММР. Розроблено дорожню карту їх впровадження [6].  

Про актуальність технології малих модульних реакторів (SMR) свідчить вже 

той факт, що тільки 2020 року проводилось кілька міжнародних конференцій 

світового рівня [7,8]. Це свідчить про великий інтерес до технології SMR і її 

широких перспективах. 

Сьогоднішні перспективи атомної енергетики України зв'язуються з 

добудовою третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС [9] та 

використанням американських проєктів ММР, таких як NuScale, SMR-160 та 

mPower [10]. Україна зі своїм потужним виробничим потенціалом 

енергомашинобудування могла б зайняти гідне місце в світі по виробництву 

відповідного обладнання для SMR, необхідних для використання як в нашій 

країні, так і для експорту за кордон [11]. 

Останнім часом розгорнуто широку інформаційну роботу про 
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перспективність АСМП і вже завершено будівництво першої плавучої атомної 

теплоелектростанції, яка є одним з варіантів цього типу атомних станцій. Одним з 

прикладів є використання корабельних ЯЕУ типу КЛТ-40С [12], КН-3 [13], які 

можуть бути використані для комплексного електро- і теплопостачання (як 

побутового, так і промислового) споживачів у віддалених районах. До того ж 

вони мають великий досвід проектування, виготовлення і експлуатації ЯЕУ малої 

потужності, накопичений в криголамному і підводному флоті. Реакторна 

установка (РУ) КЛТ-40 (корабельна криголамного типу) потужністю 150 МВт 

(теп.) встановлена на сучасних ліхтеровозах «Севморпуть», криголамах «Таймир» 

і «Вайгач», а також на плавучій АЕС «Академік Ломоносов» [14]. 

Одним з основних елементів АСМП з легководними реакторами є 

парогенератор.  

Великий вклад у питання розрахунку парогенераторів для АЕС зробили  

Т.Х. Маргулова, М.Г. Рассохин, О.В. Єфімов, Н.П. Шаманов, Н.Н. Пейч, А.Н. 

Дядик, І.І. Африкантов, Ф.М. Митенков, В.М. Будов, П.А. Петров, Б.С. Петухов, 

В.А. Кузнецов, В.А. Герлига, М.А. Лебедєв, С.М. Сурин, D. Butterworth, G.F. 

Hewitt, J.M. Duke, Wn.J. Garland, L. Bonavigo, M. De Salve та інші. 

Мета і завдання дослідження 

Метою дослідження є розробка удосконаленої методики розрахунку 

парогенератору для АСМП.  

Для досягнення поставленої мети треба визначити наступні завдання: 

1. Провести аналіз стану розробки АСМП та парогенераторів для них. 

2. Розробити методику конструктивного розрахунку ППГ. 

3. Розробити методику теплового розрахунку ППГ. 

4. Розробити методику гідравлічного розрахунку ППГ. 

5. Розробити методику техніко-економічної оптимізації параметрів 

прямоточного парогенератору. 

6. Розробити методику забезпечення гідравлічної стійкості ППГ. 

7. Провести оптимізаційні дослідження відносно основних конструктивних 

параметрів прямоточного парогенератору. 
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Об’єкт дослідження – методика розрахунку прямоточного парогенератору. 

Предмет дослідження – теплогідравлічний розрахунок та розрахунок на 

гідравлічну стійкість прямоточного парогенератору. 

Методи дослідження – Для досягнення поставленої мети і вирішення 

завдань дослідження були застосовані методи теплогідравлічного, техніко-

економічного та міцносного розрахунків. Ці методи дозволили отримати кількісні 

результати впливу конструктивних параметрів на економічні показники ППГ. 

Достовірність отриманих результатів теплогідравлічного розрахунку та 

розрахунку на міцність забезпечено співставленням результатів з літературними 

даними та результатами розрахунку за допомогою комп’ютерних кодів ASPEN-

TECH та ANSYS.  

Наукова новизна отриманих результатів 

- удосконалено методику визначення умови гідравлічної стійкості прямоточного 

парогенератору за рахунок уточнення нерівності, яка визначає необхідний 

додатковий опір, який має бути перед теплообмінною трубкою:  

𝛥𝑝ш  𝐷
2 · (𝐵 − √ЗАС). 

Показано, що при 𝛥𝑝ш = 𝐷
2 · (𝐵 − √ЗАС)  получается минимальное 

значение дополнительного сопротивления, при котором имеет место практически 

горизонтальный участок на гидравлической характеристике ΔPс=f(D), внутри 

которого расход может приобретать множество значений, а значит, будет иметь 

место гидравлическая неустойчивость. Условие достижения устойчивости должно 

быть записано в виде: 

𝛥𝑝ш  𝐷
2 · (𝐵 − √ЗАС); 

- запропоновано для уточнення нерівності враховувати можливі зміни параметрів, 

які впливають на гідравлічну нестійкість, а саме враховувати експлуатаційний 

діапазон зміни параметрів теплоносіїв та допустимі зміни конструктивних 

параметрів при виготовленні теплообмінної поверхні. Визначено, що на зміну 

додаткового гідравлічного опору переважно впливають конструктивні параметри, 
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а саме діаметр та товщина стінки теплообмінної трубки, зміну яких і треба 

враховувати для визначення гідравлічної стійкості. Для заданих вихідних даних 

було отримано умову досягнення гідравлічної стійкості: 

𝛥𝑝ш = 1.4 · 𝐷
2 · (𝐵 − √ЗАС); 

- запропоновано при визначенні гідравлічної характеристики змійовика 

парогенератора враховувати не лише опір тертя, як в літературі, а й нівелірний 

опір та опір прискорення. Проведений аналіз показав, що величина нівелірного 

опору та опору прискорення становить до 13% від загального опору і цією 

величиною не можна нехтувати. Врахування цих складових призводить до 

зниження додаткового опору, необхідного для забезпечення гідравлічної стійкості, 

а отже, до зниження витрат на привід насосу; 

- удосконалено методику гідравлічного розрахунку за рахунок того, що 

визначення нівелірної складової гідравлічного опору та складової прискорення 

може визначатися для всіє поверхні нагріву, а складова тертя має визначатися для 

трьох ділянок теплообміну окремо; 

- визначено, що досліджуваний тип поверхні нагріву: коаксіальні циліндричні 

змієвики, має особливість при конструктивному розрахунку, яка полягає в тому, 

що незалежними параметрами є: внутрішній діаметр теплообмінних трубок 

(змієвиків), крок у горизонтальному та вертикальному напрямках, швидкості 

теплоносія та робочого тіла у теплообмінних трубках та у міжтрубному просторі. 

В інших типах теплообмінної поверхні одна зі швидкостей визначається через 

розрахунок і не є незалежною; 

- удосконалено розрахунок вартості парогенератора, який враховує витрати на 

виготовлення не тільки подвоєнням ціни використаних матеріалів (за практичним 

досвідом виготовлення на енергомашинобудівному виробництві), але додатково 

враховує витрати на зварювання теплообмінної поверхні з трубною дошкою та з 

живильними трубками. 

Особистий внесок здобувача 

Основні положення і результати дисертації отримані автором самостійно. 

Під час отримання результатів, представлених у дисертації та у публікаціях у 
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співавторстві, здобувач приймав участь у всіх етапах робіт: аналіз стану розвитку 

АСМП та аналіз використаних конструкцій парогенераторів для них, методів 

конструктивного та міцностного розрахунків, теплогідравлічного та техніко-

економічного розрахунків. Приймав визначальну участь у проведені розрахунків, 

аналізі та оформленні результатів. 

Апробація матеріалів дисертації 

Основні положення та результати дисертації доповідалися та 

обговорювалися на таких міжнародних наукових конференціях та зустрічах: 

1. Кравченко В.П., Середа Р.М., Чжоу Сяолун, Парфьонова С.Ф. Проектування 

парогенератору для АЕС малої потужності // VΙ Міжнародна науково – 

практична конференція «Безпека та ефективність атомної енергетики», 4 – 

6 вересня 2018 р. м. Одеса, Україна. 

2. Чжоу Сяолун, Рыбаков А.Н. Вибір основних конструктивних параметрів 

парогенератору для АЕС малої потужності. // ХΙV Міжнародна науково – 

технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної 

енергетики», 14 – 16 листопада 2018 р. м. Харків, Україна. 

3. Чжоу Сяолун, Кравченко В.П., Парфьонова С.Ф. Методика і результати 

теплового розрахунку прямоточного парогенератора для АЕС малої 

потужності. // ХV Міжнародна науково–технічна конференція молодих вчених 

та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 13 – 15 листопада 2019 

р. м. Харків, Україна. 

4. Кравченко В. П., Чжоу Сяолун, Хромий К. О. Методика та результати 

гідравлічного розрахунку теплообмінної поверхні прямоточного 

парогенератору для АЕС малої потужності. // ХVII Міжнародної науково-

технічної конференції «Енергетичні та теплотехнічні процеси й 

устаткування», 27–28 квітня 2021 р. Харків: НТУ «ХПІ», 2021. С. 73–74. 

ISBN 978-617-7476-56-5. 

5. Кравченко В.П., Чжоу Сяолун. Исследование гидравлической устойчивости 

прямоточного парогенератора. // International Scientific Community 

Interdisciplinary Research held on March 16-18 2021 on Hamburg, Germany. Тези 
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доповідей. 

Структура та обсяг дисертації  

Робота складається із анотації (на 13 стор.), вступу, шести розділів, 

висновків, списку використаних джерел (79 найменувань на 8 стор.) та чотирьох 

додатків (на 29 стор.). Загальний обсяг дисертації складає 176 сторінок, в тому 

числі 32 таблиці та 36 рисунків. У додатках містяться: перелік наукових праць 

здобувача, розрахунок різних теплових схем паротурбінних установок для АСМП, 

результати розрахунку ПГ потужністю 45 МВт за допомогою коду ASPEN-TECH, 

розрахунок характеристик теплообмінної поверхні, акт про впровадження 

результатів дисертаційної роботи в навчальний процес кафедри АЕС Державного 

університету «Одеської політехніки». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами 

Наукові дослідження за темою дисертації виконано відповідно до 

Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р. [1], та у рамках 

держбюджетної НДР кафедри АЕС № 124-42 «Дослідження можливостей 

удосконалення сучасних енерготехнологій і подальшої модернізації основного та 

допоміжного обладнання АЕС» № ДР 0116U004924 (2016 -2020 рр.), 

Практична цінність дисертації визначається тим, що розроблена 

удосконалена методика може бути застосована при проектуванні парогенераторів 

для АСМП не тільки для України, а й для поставки за кордон. Розроблений 

комплекс програм може замінити дорогі закордонні комп’ютерні коди. 

Результати дисертації впроваджено при виконанні госпдоговірної науково-

дослідної роботи №124-42 «Підвищення ефективності, надійності та безпеки 

роботи, в тому числі радіаційної, основного та допоміжного обладнання АЕС» № 

Д/Р 0116U004924 за 2016-2020 роки та у навчальний процес кафедри АЕС 

Державного університету «Одеська політехніка», про що є відповідний акт.  
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ АТОМНИХ СТАНЦІЙ 

МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

ПАРОГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ НИХ 

У розділі 1 представлено результати досліджень відповідно до задачі №1, в 

рамках якої проаналізовано стан розвитку АСМП, перспективні конструкції 

парогенераторів для них, існуючі методики гідравлічного, теплового та техніко-

економічного розрахунків ПГ. 

1.1 Аналіз доцільності розвитку використання АСМП 

Світу необхідно буде використовувати всі низьковуглецеві джерела енергії, 

щоб досягти мети Паризької угоди щодо обмеження зростання глобальних 

температур значно нижче 2 ºС порівняно з попередніми рівнями [15]. 

Використання низьковуглецевих відновлюваних джерел енергії є сприятливим 

для клімату. Частка таких джерел, як енергія вітру та сонця, у загальному 

енерговиробництві зростає, але через їхню непостійність і залежність від погоди, 

часу доби та року, а також без великомасштабних накопичувачів енергії, вони не 

можуть забезпечити надійне енергопостачання. За деякими оцінками, при значній 

частці відновлюваних джерел енергії для стабільної роботи енергосистеми 

потрібно до 30% надійних джерел, таких як ГЕС, ТЕС АЕС. Разом із 

гідроенергетикою атомна енергія є єдиним низьковуглецевим джерелом енергії, 

яке може замінити викопне паливо для 24/7 базового навантаження. [16]. 

Головне завдання подальшого розвитку ядерної енергетики - забезпечення 

безпеки населення за будь-яких варіантів експлуатації АЕС, включаючи аварійні 

ситуації, надійне поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними 

відходами [17]. Тому розвиток атомної енергетики у XXI столітті пов'язаний із 

освоєнням ЯЕУ нового покоління. 

Одним із таких перспективних напрямків є атомні станції малої потужності 

(АСМП), які достатньо добре розглянуті Дем’янюком В.В. у [10].  

Відповідно до прийнятої концепції АСМП комплектуватимуться малими 

модульними реакторами (ММР), переваги яких визначаються двома основними 
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факторами: 

Безпека: 

- більш високі показники безпеки (пасивні системи безпеки здатні відвести в 

аварійних режимах відносно невелику теплову потужність, виключення 

можливого виникнення деяких груп вихідних подій, характерних для АЕС 

(наприклад, аварії з втратою теплоносія); 

- менша кількість радіоактивних матеріалів, що може потрапляти в 

атмосферу в результаті потенційного радіоактивного викиду; 

- менший розмір зони планування надзвичайних ситуацій (ЗПНС); 

Економіка: 

- менші капіталовкладення та час втілення; 

- можливість поетапного інвестування та збільшення потужності шляхом 

встановлення додаткових модулів; 

- менші терміни реалізації проекту (2-4 роки, проти 4-6 років для потужних 

АЕС); 

- потенціал маневрування та здатність до створення гібридних систем з 

відновлюваними системами генерації енергії; 

- нижчі очікувані витрати на виведення з експлуатації. 

Розмір ЗПНС є ключовим параметр для ідентифікації допустимої відстані 

розташування SMR від населених пунктів, що важливо з позиція можливості 

використання СМР для заміни вугільних електростанцій на вже існуючому 

майданчику. 

Аналіз представлених виробниками даних показав, що для SMR ЧПАЗ та 

ЧПАВ на 2–3 порядку менші, ніж їх значення для діючих АЕС та відповідають 

цільовим значенням для нових проектів АЕС.  

Враховуючи більш кращі характеристики безпеки і меншу кількість 

радіоактивних матеріалів у SMR (менший потенціал радіоактивного викиду), 

очікується, що для захисту населення від місця розташування СМР не будуть 

потрібні такі заходи захисту як йодна профілактика, укриття, евакуація. 

Наприклад, розмір ПНС для діючих АЕС відповідно до регламенту NRC США 
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становить 16 км, розмір зони надзвичайної ситуації для українських АЕС 

дорівнює  30 км. 

Основні економічні показники – це питомі капітальні витрати, що 

враховують вартість будівництва ( в доларах США/кВт) та приведені витрати 

(Levelised cost of electricity - LCOE), що враховують капітальні витрати (60 %) та 

витрати на експлуатацію (в основному вартість ядерного палива 25 %) та зняття з 

експлуатації (15 %). LCOE розраховуються в $/кВт год. Практично – це середня 

розрахункова собівартість електроенергії, виробленої протягом усього життєвого 

циклу. В Табл. 1.1 наводяться питомі капіталовкладення в електростанції різного 

типу. 

Таблиця 1.1 Середня величина питомих капіталовкладень в різні типи 

електростанцій [10] 

Технологія Питомі капіталовкладення, 

USD/кВт 

Natural gas (combined cycle gas turbines, CCGTs)  1.014 

Natural gas (open cycle gas turbines, ОCGTs)  699 

Coal 2.264 

Nuclear energy (large reactors) 4.896 

Solar (private)  2.297 

Solar (commercial)  1.696 

Solar (large)  1.436 

Wind (ground-based)  1.804 

Wind (marine)  4.998 

Hydro (small)  5.281 

Hydro (large)  2.493 

Geothermal  5.823 

Biomass  4.060 

 

Основним негативним фактором, який впливає на економіку SMR, є вищі на 
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50–70% порівняно з великими реакторами питомі капіталовкладення. Однак ці 

оцінки використовують припущення будівництва SMR і великих реакторів однієї 

конструкції.  

Треба відмітити, що існує загальна залежність капітальних витрат від 

потужності виробництва [18,19]: 

𝐶(𝑁1) =  𝐶(𝑁0) (
𝑁1

𝑁0
)
𝑛

,      (1.1) 

де C(N0), C(N1) – вартість електростанції при електричній потужності N0 и N1 

відповідно, 

n – коефіцієнт масштабування, n = 0.4–0.7. З підвищення коефіцієнту 

масштабування отримана вартість знижується. 

В [20] наводиться розрахунок капітальних витрат в залежності від вартості 

електростанції при відомій потужності. При зниженні потужності вартість 

електростанції знижується, але питомі капітальні витрати ростуть. Так, 

наприклад, при розгляді ЯЕУ з SMR–160 її вартість, з урахування найбільшого 

коефіцієнта масштабування, що має бути при заводському виготовленні, 

визначиться як: 

С(160) = С(1200) ∙ (
160

1200
)
0.7
= 4896 ∙ 1200 ∙ 103 ∙ (

160

1200
)
0.7
=  1.43 ∙ 109 $. 

Питомі капіталовкладення в нову установку складуть: 

1.43∙109

160000
=  8937 $/кВт. 

Ця величина перевищує питомі витрати для великих АЕС на 82 %. 

Відносно собівартості електроенергії, що буде виробляти ММР, в [10] 

наводиться прогнозована собівартість у 2030 р. (для SMRs, заснованих на 

технології легководних реакторів) на рівні 75−125 USD/MВт год. Це значення 

менше тарифу для відновлюваних джерел енергії в Україні.  

Наступним недоліком ММР є досить великий час ліцензування. Так 

регулятор США вказує, що сертифікація проекту займе 46 місяців. Це може 

пояснюватися відсутністю досвіду. Можна сподіватися на зменшення строку для 

наступних проектів. Процедура ліцензування ММР дуже важлива і для України, 
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оскільки може суттєво затримати початок будівництва. Над цим працює 

вітчизняний регулятор . Дуже цікавий досвід Китаю, де прийнятий закон, що при 

розгляді конкретної ЯЕУ, приймаються підходи ліцензування, які діють в країні-

виробнику. 

1.2 Аналіз особливостей парогенераторів ММР, що проектуються 

За типом, параметрами, конструкційному виконанню, призначенням і ряду 

інших ознак ядерні реактори дуже різноманітні [17,21,22]. 

Основні класифікаційні ознаки ядерного реактора: енергія нейтронів 

ділення; матеріал сповільнювача в реакторах на теплових нейтронах; вид і 

параметри теплоносія; конструкційне виконання, призначення. У виданому 

МАГАТЕ SMR Book [23] наведено: 

- 29 ММР легководного типу (23 АСМП наземного розташування та 6 

суднових енергетичних установок); 

- реактора з важководним теплоносієм; 

- 14 високотемпературних газоохолоджуваних реакторів (HTGR); 

- 11 реакторів на швидких нейтронах; 

- 10 рідкосольових реакторів 

Таким чином, з 66 реакторів, що сьогодні знаходяться в активному розвитку, 

більшість мають водоохолоджувані реактори (44 %). З 29 легководних реакторів 

один реактор басейнового типу та 5 киплячих реакторів типу BWR. Таким чином 

абсолютну більшість (23 реактори – 35 %) представляють легководні реактори 

типу PWR. Саме вони і представляють найбільший інтерес для України та Китаю. 

Слід відмітити, що ММР для морських транспортних установок мають великий 

досвід експлуатації, проектуються та виготовляються з особовими вимогами і 

безсумнівно можуть розглядатися для використання при наземному розташуванні.  

Розглянемо особливості ММР з реакторами PWR. В табл. 1.2 наведено дані 

для 19 ММР. Для решти інформації не було знайдено. 
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Таблиця 1.2 ММР з реакторами PWR 

Назва 

ММР 

Q
, 
М

В
т 

(т
еп

л
./

ел
ек

тр
.)

 

T
в
и

х
.р

еа
к
.,
℃

 

 

P
2

 к
о

н
ту

р
.,
 М

П
а 

 

Кільк. 

ПГ 

Компо-

новка 

Цирку-

ляція 

Тип ПГ 

АСМП З PWR наземного базування 

CAREM 100/~30 326 4.7 12 Інтег-

ральна  

Приму-

сова 

Вертикал., 

прямоточн. 

змієвиково

го типу 

ASP100 385/125 319.5 4.6 16 Інтег-

ральна  

Приму-

сова 

Вертик., 

прямоточн. 

змієвиково

го типу 

CAP200 660 />200 313 6.06 - Блоч-

на 

Приму-

сова 

Вертикаль

ний, 

трубки U-

подібного 

типу 

IRIS 1000/ 

335 

330 5.8 8 Інтег-

ральна 

Приму-

сова 

Вертик., 

прямоточн. 

змієвиково

го типу 

IMR 1000/ 

350 

 5.0 - Інтег-

ральна 

Приро-

дня 

SGV, SGL 

SMART 330/100 323 5.8 8 Інтег-

ральна 

Приму-

сова 

Вертикал., 

прямоточн. 

змієвиково

го типу 

RITM-200 175/50 313 - 3 Інтег-

ральна 

Примус

ова 

Прямоточн

і, прямі 

UNITHER

M 

30/6.6 330 - 8 -  Приро-

дня 

Вертикал., 

прямоточн. 

змієвиково

го типу 
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Продовження Таблиці 1.2 

UK SMR 1276/443 327 7.6 - Петель

-на 

Приму-

сова 

Вертик., 

трубки U-

подібного 

типу 

mPower 575/195 318.9 - - Інтег-

ральна 

Приму-

сова 

- 

NuScale 160/50 314 4.3 2 Інтег-

ральна 

Приро-

дня 

Вертикал., 

прямоточн. 

змієвик. 

типу 

SMR-160 525/160 321 3.4 1 Блочна Приро-

дня 

Вертикал., 

прямоточн.

, прямі 

трубки 

Westing-

house 

SMR 

800/>225 324 - - Інтег-

ральна 

Приму-

сова 

Вертикаль

ний, прямі 

трубки 

АСМП з судновими PWR 

Назва 

ММР 

Q
,М

В
т 

(т
ер

м
./

ел
ек

тр
.)

 

T
в
и

х
.р

еа
к
.,
℃

 

P
2

 к
о

н
ту

р
.,
 М

П
а 

 

Кількі

сть 

ПГ 

Компо-

новка 

Цирку-

ляція 

Тип ПГ 

ACPR50S 200/50 321.8 - 2 Петель

-на 

Приму-

сова 

Вертик., 

прямоточн. 

змієвиково

го типу 

ABV-6E 38/6~9 325 3.83 - Інтег-

ральна 

Приро-

дня 

- 

KLT-40S 150/35 316 - 4 Блочна Приму-

сова 

Вертикал., 

прямоточн. 

змієвиково

го типу 

RITM-

200M 

175/50 313 3.83 - Інтег-

ральна 

Приму-

сова 

Прямоточн

ий, прямі 

трубки 
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Продовження Таблиці 1.2 

SHELF 28.4/6.6 310 4.7 1 Інтег-

ральна 

Приму-

сова і 

природ-

ня 

Прямоточн

ий 

VBER-

300 

917/325 328 - - Інтег-

ральна 

Приму-

сова 

Вертик., 

прямоточн. 

змієвиков. 

типу 

Якщо проаналізувати наведені вище дані (Табл. 1.2), то можна помітити 

деякі тенденції. Так, наприклад, 13 проектів АСМП використовують інтегральну 

компоновку і тільки 3 блочну і 3 петельну. Що стосується циркуляції, то тільки 5 

реакторів мають природню циркуляцію, а 14 використовують примусову 

циркуляцію за допомогою головних циркуляційних насосів (ГЦН). В основному 

ММР використовують прямоточні парогенератори – 12 проектів (63 %). Таким 

чином, можна зробити висновок, що для подальшого дослідження доцільно 

вибрати парогенератор з примусовою циркуляцією, прямоточний зі змієвиковою 

поверхнею нагріву. Відносно компоновки, слід зазначити, що інтегральна 

компоновка передбачає добре відпрацьовану конструкцію, яку практично не 

потрібно ремонтувати. Якщо ж все таки обладнання пошкоджується треба 

передбачити резервне обладнання в корпусі чи можливість його заміни. 

Враховуючи недостатній досвід проектування та виготовлення такого обладнання, 

прийняте рішення зупинитися на блочній компоновці, яка має проміжне 

положення між петельною та інтегральною компоновками [17].  

Розглянемо більш детально найбільш розвинуті проекти. 

Слід зазначити, що особливістю прямоточного парогенератору є перегрів 

пари на виході. Це добре видно на прикладі RITM-200 [24], так теплоносій 2-го 

контуру має на виході з парогенератору температуру 295°С при тиску 3.83 МПа, а 

при такому тиску температура насиченої пари становить 247.8 °С, що свідчить 

про перегрів пари на 38 °С.  

Конструкцію, схожу на прямоточний парогенератор, має Westinghouse SMR 

[25, 26], але великою відмінністю є насичений пар на виході з ПГ замість 
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перегрітого. Тому до прямоточного він не відноситься. 

Прямоточні парогенератори поділяють на 2 види – з прямими трубками (3 

проекти), і змійовиками (9 проектів). Слід відмітити, що у [27] наводиться 

конструкція прямотрубного ПГ фірми Babcock & Wilcox Once, але це не 

прямоточних ПГ, оскільки кипляча вода знаходиться у міжтрубному просторі і 

пара не перегрівається.  

Перегрів пари у теплообмінних трубках прямотрубного ПГ скоріш за все 

зараз здійснюється через використання інновацій через встановлення всередині 

труби додаткових пристроїв для турбулізації потоку, що дозволяє підвищити 

тепловіддачу. В решті випадків прямі труби використовуються для проходу 

теплоносія з кипінням зовні. При цьому виробляється насичена (а не перегріта) 

пара. В загальному випадку можна констатувати, що в 

більшості використовуються змійовики, які є більш прийнятними через 

економічність. це пояснюється меншими розмірами ПГ при використанні 

змієвиків при співставленні з прямими трубками. 

Проаналізувавши наявні проекти ММР, можна зробити висновок про 

перевагу вертикального прямоточного парогенератора змієвикового типу. Тому 

було прийнято рішення в подальшому дослідженні розглядати саме такий ПГ. 

В даний час в атомній промисловості використовуються ПГ декількох типів. Вони 

класифікуються залежно від розташування потоку (прямоточний або 

рециркуляційний), орієнтації ПГ (вертикальний, горизонтальний) та форми труби 

(пряма, спіральна, байонетна або U-подібна). Деякі з важливих типів коротко 

описані в наступних розділах. 

1.2.1 NuScale SMR 

Проект NuScale є реактором з водою під тиском (PWR) потужністю 720 

МВт з інтегральним компонуванням, чия концепція була задумана і знаходиться в 

розробці та тестуванні з початку 2000-х років у рамках програми багатоцільових 

легководних реакторів Міністерства енергетики США. Конструкція заснована на 

перевіреній технології PWR, але при цьому характеризується природною 
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циркуляцією та простотою конструкції. Ключові етапи розробки проекту станції 

NuScale перераховані нижче [28]. 

2003 Розроблено попередню концепцію (Multi-Application Small LWR—MASLWR 

Program)  

2007 Створено компанію NuScale Power, Inc. для комерціалізації нового проекту; 

2011 Корпорація Fluor стала великим інвестором NuScale та стратегічним 

партнером;  

2013 NuScale виграла свою першу конкурентну можливість фінансування 

Міністерства енергетики США; 

2017 Заявка на сертифікацію конструкції подана до NRC США; 

2018 Фаза 1 сертифікації завершена; 

2019 Фаза 2-4 сертифікації завершена; 

2020 Завершення сертифікації; 

2023 Передбачуваний початок виготовлення/будівництва першої 

повномасштабної електростанції NuScale (АЕС) у США;  

2027 Комерційна експлуатація першої електростанції NuScale. 

Кожен модуль NSSS (nuclear steam supply system) використовує два 

прямоточні ПГ зі спіральними змійовиками для виробництва пари. 

Парогенератори розташовані в кільцевому просторі між шахтою гарячого 

теплоносія та внутрішньою стінкою корпусу реактора (Рис. 1.1). Парогенератор 

складається з трубок, з'єднаних трубними ґратами з верхнім та нижнім 

колекторами. Попередньо підігріта поживна вода надходить у нижню камеру 

парогенератора через сопла на корпусі реактора. Коли живильна вода 

піднімається по внутрішньому простору теплообмінних труб (ТОТ), теплоносій 

рухається у міжтрубному просторі [29]. ПГ однопрохідний, протиточний. 

Орієнтація ПГ може бути горизонтальною або вертикальною. 
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Рис 1.1 Парогенератор та напрямок руху теплоносія 

1.2.2 Westinghouse SMR 

Це вертикальний прямотрубний ПГ (Рис. 1.2) [30]. У цій конструкції 

теплоносій першого контуру тече всередині вертикальних труб зверху вниз, тоді 

як живильна вода піднімається вгору міжтрубному просторі. На виході ПГ 

перегріта пара. Westinghouse SMR використовує парогенератор із зовнішнім 

паророзподільним барабаном. У цій конструкції теплоносій першого контуру тече 

вертикально вниз трубами, тоді як вторинний потік піднімається з боку кожуха, 

забираючи теплоту, і, нарешті, утворюється пара, яка прямує в барабан для 

відділення вологи. 

У представленій на Рис. 1.2 конструкції передбачається, що отримана 

насичена пара з барабана-сепаратора у верхній частині першого корпусу 

направляється в міжтрубний простір другого корпусу, де перегрівається. 
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Рис 1.2 Westinghouse SMR - вертикальний прямоточний парогенератор 

Теплоносій прямує в трубну частину. Однак не зрозуміло, якою є 

послідовність омивання теплоносієм поверхні нагріву випарної та перегрівальної 

частини у наведених двох корпусах. Зазвичай має місце протитік теплоносія та 

робочого тіла. Теплоносій спочатку забезпечує перегрів пари, а потім його 

випаровування. На цьому малюнку ця послідовність не спостерігається. 

1.2.3 Рециркуляційні ПГ (з примусовою циркуляцією) 

Рециркуляційний ПГ - конструкція ПГ, що найбільш часто 

використовується, в реакторах з водою під тиском. У ньому використовується 

вертикальний пучок U-подібних труб. Гарячий теплоносій першого контуру 

протікає всередині U-подібних труб, поживна вода тече у міжтрубному просторі. 

ПГ із примусовою циркуляцією виробництва фірм Westinghouse та Combustion 
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Engineering показані на Рис. 1.3 a та b, відповідно. 

 

  a       b 

Рис 1.3 Розріз ПГ компанії Westinghouse а) та Combustion Engineering b) 

В обох конструкціях вода з парових сепараторів змішується з основним 

потоком окропу і піднімається над пучком U-подібних труб, частково 

перетворюючись на пару. Водо-парова суміш проходить через кілька рівнів 

паророзподільного обладнання, яке повертає воду в пучок U-подібних труб для 

подальшого нагрівання та випаровування. ПГ, що поставляються 

постачальниками реакторів з водою під тиском, трохи відрізняються за своєю 

конструкцією та принципами роботи. Процес відділення вологи і осушувача пари 

настільки ефективний, що вміст води у парі становить менше 0.25% [31, 32]. 

Істотно відрізняється за конструкцією ПГ фірми Babcock & Wilcox [33]. 
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Це прямоточний ПГ із виробленням 

перегрітої пари. У цьому проекті 

теплоносій рухається зверху вниз замість 

U-подібних трубок, як у попередніх 

конструкціях. Птальна вода в міжтрубному 

просторі кипить і після того, як повністю 

випарується, отримана пара перегрівається. 

 

 

 

Рис 1.4 конструктивна схема байонетної 

теплообмінної трубки  

 

 

 

 

 

1.2.4 ПГ із багатошаровими трубками 

Конкретним прикладом ПГ із багатошаровими трубками є байонетний ПГ. 

Він був використаний у пілотному реакторі ALFRED (Європейський 

демонстраційний удосконалений реактор на швидких нейтронах зі свинцевим 

охолодженням). Він складається з великої кількості байонетних трубок, 

розташованих у вигляді призматичних ґрат, занурених у басейн зі свинцем. 

Конструкція одинарної байонетної трубки показана на Рис. 1.4. Аналіз малюнка 

дозволяє зробити припущення, що краще підійшла б назва трубки Фільда. Вона 

складається з чотирьох вертикальних коаксіальних трубок. Поживна вода 

спускається через саму внутрішню трубу (підлеглу трубу), яка ізольована від 

навколишньої труби (внутрішньої труби) міцно ізолюючим матеріалом для 

отримання необхідного ступеня перегріву пари. Вода, що піднімається, в 
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кільцевій області між внутрішньою і зовнішньою трубою досягає насичення і 

випаровується, відбираючи тепло від розташованого в міжтрубному просторі 

гарячого свинцю. Зазор між зовнішньою і зовнішньою трубками заповнений 

гелієм під тиском і частинками з високою теплопровідністю для поліпшення 

теплообміну [34]. 

1.2.5 Парогенератор SMR Toshiba 4s 

У Toshiba 4s SMR використовується двостінна теплообмінна трубка ПГ. 

Схематична конфігурація ПГ показано на Рис. 1.5, а вид у розрізі одиночної 

теплопередаючої труби на Рис. 1.6. 

 

Рис 1.5 Конфігурація парогенератора Toshiba 4s SMR 

Трубки розміщуються у басейні з вторинним натрієм. Натрієва рідина 

циркулює на зовнішній стороні зовнішньої труби за допомогою 

електромагнітного насоса. Насос живильної води забезпечує циркуляцію 

води/пара через внутрішню частину внутрішньої труби. Зазор між внутрішнім і 

зовнішнім трубками заповнений гелієм, і в цьому зазорі передбачені дротяні сітки. 
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Ця система з гелію та дротяної сітки здатна виявляти відмову як внутрішньої, так 

і зовнішньої трубки. Тепло передається від натрію до води/натрію через трубку з 

подвійними стінками [35-37]. 

 

Рис 1.6 Двостінна трубка парогенератора Toshiba 4s SMR 

1.2.6 Парогенератор КЛТ-40С 

Конструктивна схема прямоточного парогенератора представлена на Рис. 

1.7 [38]. Це вертикальний рекуперативний теплообмінник зі змійниковою 

поверхнею теплообміну з титанового сплаву та примусовою циркуляцією.  

Теплоносій 1-го контуру рухається в міжтрубному просторі зверху донизу. 

Робоче тіло (РТ) рухається всередині труб знизу догори. 

При блоковому компонуванні ЯЕУ ПГ з'єднуючи з реактором за допомогою 

патрубка типу «труба в трубі» 3. Теплоносій надходить у ПГ через внутрішній 

патрубок і піднімається вгору в кільцевому зазорі між корпусом і внутрішньою 

вигородкою (шахтою). Перетікаючи через верхню межу шахти ТН надходить на 

вхід теплообмінної поверхні, утвореної коаксіальними змійовиками. Кожен шар 

утворений декількома змійовиками (Рис.1.8). Після теплообмінної поверхні ТН 

розгортається та входить у кільцевий зазор між корпусом та шахтою та входить у 

зовнішній патрубок. 
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Рис 1.7 Конструктивна схема прямоточного парогенератора ЯЕУ КЛТ-40 

1 - Корпус       7 - Поживний колектор 

2 - Вигородки внутрішнє корпусне   8 - Цапфа опорна 

3 - Патрубок типу "труба в трубі"   9 - Сильфонне ущільнення 

4 - Трубна бухта      10 – Шахта 

5 - Кришка       11 – Центральна труба 

6 - Паровий колектор 
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   a       b 

Рис 1.8 Характеристики циліндричної змійникової поверхні а) та загальний вигляд 

теплообмінної поверхні цього типу b) 

Поживна вода входить через патрубок 7 у водяну камеру, звідки черев 

трубну дошку - в колектори живильної води. У цих колекторах вставлені 

дросельні шайби, що забезпечують гідравлічну стійкість ПГ. У колектори вварені 

живильні трубки, які, пройшовши вздовж центральної труби, вварюються в 

змійовики. На виході змійовиків є перегріта пара, яка входить у горизонтальний 

паровий колектор (ГПК). У нього вварюється кілька змійовиків. ГПК повертає на 

90º і переходить у варений у кришку вертикальний паровий колектор. 

Пройшовши через отвір у кришці, пара надходить у торовий паровий колектор 6, 

та якщо з нього у вихідний патрубок пари. У верхній частині шахти через 

сильфонне ущільнення до неї кріпиться обичайка з горизонтальним кільцем, що 

виконує роль роздільника потоку теплоносія. Це кільце стосується частини кола, 

привареного до корпусу та закриває вихідний патрубок ТН. У цьому колі є отвір 
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для вхідного патрубка та видалений сегмент, через який ТН потрапляє у вихідний 

патрубок.  

Для забезпечення однакової довжини труб у різних шарах, розташованих на 

різних відстанях від вертикальної осі ПГ, кількість труб у шарі змінюється 

пропорційно діаметру змійовика. Теплообмінна поверхня створюється в такий 

спосіб. На центральну трубу (ЦТ) приварюються вертикальні ребра для 

дистанціювання першого шару змійовиків. Товщина ребра дорівнює половині 

прийнятого горизонтального кроку розташування шарів. На ЦТ з ребрами 

спеціальним верстатом намотується батіг ТОТ. На перший шар приварюються 

вертикальні ребра, паралельні ребрам, привареним до ЦТ і мають товщину, що 

дорівнює кроку між шарами. Ці ребра мають западини для установки ТОТ із 

заданим вертикальним кроком. Потім на конструкцію намотується наступна батіг 

і утворюється другий шар і т.д. 

Парозбірні колектори приварюються до нижнього торця кришки. Колектори, 

що роздають, з дросельними пакетами приварюються до трубної дошки водяної 

камери. Плоска кришка ПГ кріпиться до фланця корпусу 1 на зварюванні. На 

живильному колекторі кришки встановлені штуцери повітровидалення, дренажу 

порожнини 1-го контуру та відбору проб від порожнини 2-го контуру. Для 

виключення перетоків середовища одного контуру з напірної порожнини в зливну 

(крім трубної системи) на зовнішній обичайці трубної системи у верхній частині 

встановлені сильфон та пакети тарілчастих пружин. У разі виникнення 

міжконтурної нещільності, будь-яка з теплобмінних труб може бути виявлена і 

заглушена. Можлива і заміна всієї трубної системи. 

Слід зазначити, що розглянутому прямоточному ПГ теплоносій прямує у 

міжтрубний простір, а РТ – втрубки. Така схема називається зворотною [39, 40]. 

При прямій схемі трубки направляється теплоносій. Прийнята зворотна схема має 

такі переваги. Зазвичай витрата ТН значно більша, ніж витрата РТ (10-15 разів). 

Отже, за такої схеми знадобиться менша кількість трубок і менший діаметр 

корпусу. За вимогами норм проектування для транспортних установок навіть 

якщо трубки прямує теплоносій з великим тиском, все одно корпус треба 
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розраховувати на тиск ТН. Тому при зворотній схемі має місце виграш у 

габаритах ПГ. Якщо розглядати таку конструкцію для SMR, то при зворотній 

схемі товщина стінки корпусу буде вищою, ніж при прямій схемі. Однак цей 

результат не очевидний, оскільки зниження діаметра може компенсувати 

збільшення тиску.  

Недоліками зворотної схеми є більший гідравлічний опір з боку РТ, 

можливість виникнення гідравлічної нестійкості з боку РТ, а також неможливість 

здійснення продування і, відповідно, високі вимоги до чистоти води.  

У ПГ із примусовою або природною циркуляцією необхідно багато місця 

виділяти для сепараційних пристроїв та знижувати гідравлічний опір РТ, тому для 

них приймається пряма схема з рухом ТН у трубках. 

1.2.7 Конструкція прямоточного ПГ з теплоносієм всередині труб 

Парогенератор установки КЛТ-40С має змієвикові ТОТ та невеликий 

перегрів пари. Недоліком цього ПГ є те що процес перегріву пари відбувається в 

тих же трубках, що і нагрів води на економайзерній ділянці. Так як у пари 

коефіцієнт тепловіддачі нижче, ніж у води в 10 разів, то приблизно в стільки ж 

повинні бути довшими трубки пароперегріву в КЛТ-40С. Посилити процес 

теплообміну можна установкою ребер, які неможливо помістити всередині трубок. 

Крім того, в прямоточному ПГ можлива коливальна нестійкість між трубками. До 

недоліків прототипу можна також віднести: 

1. Необхідна висока ступінь очищення води для попередження відкладення 

солей на внутрішній поверхні трубок, де рухається робоче тіло. Неможливо 

зробити продувку з трубки, де здійснюється кипіння води. 

2. Теплоносій, що спрямовується у міжтрубний простір, має більш високий 

тиск, в цьому випадку корпус доводиться робити більш товстостінним і 

більш дорогим. 

Для усунення недоліків прототипу автором у співавторстві було 

запропоновано іншу конструкцію (рис. 1.9).  
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Рис 1.9 Конструктивна схема прямоточного парогенератора з прямою схемою руху 

теплоносія 

1 – Корпус ПГ;      5 – Вхід живильної води 2-го контуру; 

2 – Вхід ТН;     6 – Вихід теплоносія 1-го контуру; 

3 – ТОТ з оребренням;    7 – Нижній колектор труб  

4 – Вихід пари     8 – Змійовики 

9 – Перфорована стінка для вирівнювання швидкості живильної води 

Парогенератор складається з корпусу 1, труб входу теплоносія першого 

контуру 2, трубок перегрівальної ділянки з поздовжнім оребренням 3, труби 

виходу пари 4, труб входу живильної води другого контуру 5, труб виходу 

теплоносія першого контуру 6, труб колектора 7, кручених трубок економайзерної 

ділянки 8, перфорованої стінки 9 для вирівнювання швидкості води на вході в 

парогенератор. Для підтримання солевмісту киплячої води здійснюється продувка 

10. На Виді А показаний розріз труби перегріву пари 3 з поздовжнім оребренням. 
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Основна відмінність пропонованого ПГ нового типу від прототипу (КЛТ-40) 

в тому, що теплоносій першого контуру йде в трубках 3.8, а робоче тіло другого 

контуру направляється у між трубний простір корпусу 1.  

Поверхня нагріву також змінена: економайзерна ділянка складається з 

кручених трубок 8, аналогічних змієвикам, що використовуються в КЛТ-40, вода 

вільно кипить в корпусі 1, у великому об’ємі 8, тобто немає проблем з нестійкістю 

в трубках. 

Перегрів пари здійснюється також в корпусі, на оребрених трубках 3, що 

дозволяє зменшити розміри пароперегрівача. Ребра встановлені вздовж трубок 

для більш щільного їх розміщення і для вільного проходу пари. 

Основні переваги запропонованого ПГ наступні: 

1. Кипіння робочого тіла відбувається у міжтрубному просторі, тому можна 

організувати продувку і забезпечити більш простий водно-хімічний режим 

ПГ; 

2. Корпус виявиться під меншим тиском, що знизить вартість ПГ;  

3. Нижня поверхня теплообміну складається з кручених трубок, які 

компенсують теплове розширення трубок пароперегрівача. 

1.3 Аналіз впливу зміни теплової схеми на теплову економічність 

паротурбінної установки 

АЕС малої потужності комплектується паротурбінною установкою, яка в 

значній мірі визначаю ефективність роботи всієї АЕСМП. Тому дуже важливо 

вибрати вірно теплову схему та параметри теплоносія та пари відповідно.  

Під ефективністю АЕС розуміється абсолютний електричний ККД.  

Розглянемо найпростішу теплову схему паротурбінної установки (ПТУ) на 

Рис. 1.10а. Проведемо розрахунок ККД цієї схеми згідно з позначеннями точок на 

малюнку. Для розрахунків властивостей води та водяної пари було використано 

комп'ютерну програму WSP [41]. 
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Рис 1.10 Еволюція теплової схеми ПТУ для визначення впливу окремих елементів на 

термодинамічну ефективність: схема найпростішої ПТУ (а), з проміжним 

сепаратором (б), з додатком ПНТ та деаератору (в), з додатком ПВТ (г), з 

додатком проміжного пароперегрівача (д) 
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На Рис. 1.10(а) приведена найпростіша схема ПТУ. При прийнятих 

початкових параметрах в Додатку Б приводиться розрахунок цієї теплової схеми. 

Розрахунок проводиться за методикою, викладеною в [42,43,44].  

Вихідні дані: 𝑡0 = 275 ℃; 𝑃0 =3 МПа; 𝑃𝐾 =0.005 кПа. 

При прийнятих вихідних даних стан пари на виході турбіни 

характеризуватиметься високою вологістю. Тож підвищення ступеня сухості 

необхідно поставити проміжний сепаратор пари (Рис. 1.10б). Відомо, що 

підвищення температури поживної води на вході в ПГ підвищує ККД ПТУ [45], а 

також запобігання корозії конструкційних матеріалів необхідна деаерація 

поживної води [46]. Тож у схему Рис. 1.10(в) доданий ПНТ та деаератор. 

Подальше підвищення ККД у разі підвищення температури поживної води з 

допомогою додавання ПВТ має забезпечуватися схемою (г). І, нарешті, 

підвищенню ККД сприяє проміжний перегрів пари (Рис. 1.10 д).  

У табл. 1.3 наводяться основні результати розрахунку наведених схем. 

Таблиця 1.3 Результати розрахунку теплових схем Рис 1.10 

Теплова схема a б в г д 

Питома потужність турбіни 771.7 765.88 770.52 721.8 734.7 

Питома потужність ПГ 2785.84 2566.0 2651.48 2400.95 2400.95 

Питома відпущена 

потужність 

767.14 761.22 765.0 715.925 728.166 

Абсолютний електрич. ККД 27.6 27.6 28.8 29.81 30.33 

 

З аналізу результатів розрахунку можна зробити такі висновки. Підвищення 

температури живильної води за рахунок установки ПНТ та деаератора, а також 

використання сепаратора забезпечує необхідну вологість наприкінці процесу 

розширення в ЦНТ та підвищує ККД на 1.2 % (схема Рис.1.10в). Підвищення 

температури поживної води до 125 ºС за рахунок встановлення двох ПВТ 

дозволяє підвищити ККД на 1% (схема Рис.1.10г). Використання проміжного 

пароперегрівача дозволяє підвищити ККД на 0.5%, що також дуже ефективно 

(схема Рис. 1.10д). 
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1.4 Висновки за Розділом 1 

1. У світі намітився сталий розвиток реакторів малої потужності, які можуть 

знайти застосування у багатьох сферах використання атомної енергії. З 

урахуванням боротьби з кліматичними змінами лише масштабне 

використання ядерної енергії дозволить вирішити поставлені перед 

людством завдання – суттєве зниження споживання органічного палива.  

2. В результаті аналізу існуючих конструкцій ММР було виявлено, що 

найбільш розвиненим типом є установки з легководними реакторами з 

водою тиском. Одним з основних елементів такого типу SMR є 

парогенератори. Найкращою конструкцією для використання є 

парогенератор з примусовою циркуляцією теплоносія, з рухом робочого 

тіла в трубках, з поверхнею змій. Доцільно спрямувати зусилля на розробку 

методики розрахунку ПГ такого типу. 

3. Проаналізовано вплив теплової схеми на термодинамічну ефективність 

установки. Виявлено, що беручи за базову схему установку з деаератором та 

ПНТ, необхідними для забезпечення захисту обладнання від інтенсивної 

корозії, а також сепаратор, необхідний для забезпечення допустимої 

вологості пари на виході турбіни, доцільно використовувати ПВТ та 

проміжний пароперегрівач, які підвищують абсолютний електричний ККД 1% 

та 0.5 %, відповідно. 

 

Таким чином, поставлена задача аналізу стану розвитку парогенераторів для 

ММР була вирішена. 

  



52 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТЕХНИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ И 

ОПЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАРОГЕНЕРАТОРА 

У розділі 2 представлено результати досліджень відповідно до задачі №2 

розробки методики конструктивного розрахунку, в рамках якої розроблено 

методику визначення товщини стінки циліндричної поверхні, визначення розмірів 

основних елементів через розрахунок на міцність та техніко-економічної 

оптимізації конструктивних параметрів ПГ. Для подальших розрахунків прийняті 

вихідні дані, наведені в табл. 2.1. За прототип прийнятий ПГ ЯЕУ КЛТ-40 з 

підвищеною потужністю до 45 МВт (замість 37.5 МВт). 

Таблиця 2.1 Вихідні дані для розрахунку парогенератора 

№ Найменування Значення 

1 Теплова потужність, МВт 45 

2 Розрахункова температура на стороні теплоносія, °C 350 

3 Розрахунковий тиск на стороні теплоносія, MРa 17.2 

4 Температура ТН на вході, °C 303 

5 Температура ТН на виході, °C 270 

6 Тиск ТН, МПа 15 

7 Температура пари, °C 275 

8 Тиск пари, МПа 3  

9 Температура живильної води, °C 65 

 

2.1 Методика техніко-економічної оптимізації параметрів парогенератора 

Оптимальними параметрами є звичайно ті, які відповідають мінімуму 

приведених річних витрат [47,48,49]. Таким чином, критерій оптимізації – це 

приведені річні витрати, що визначаються за виразом: 

З = Ен ∙ К + І,        (2.1) 

де  К - вартість ПГ; 

Ен - нормативний коефіцієнт, Ен =0.12; 
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І - річні витрати. 

Річні витрати виробництва представляють суму складової капітальних 

витрат і експлуатаційних витрат [49]: 

І = Ік + Іекспл .     (2.2) 

Складова капітальних витрат у річних витратах визначається як 

Iк = раК + Iп.р.,     (2.3) 

де  раК - амортизаційні відрахування; 

ра - коефіцієнт амортизації, враховуючий відрахування на реновацію і 

капітальний ремонт і залежний від виду обладнання та режиму його роботи. 

Iп.р. - щорічні витрати на поточний ремонт. Приймаються в розмірі  

10-20 % від амортизаційних відрахувань. 

Коефіцієнт ра згідно нормам, прийнятим в 80-і роки виражався у % від 

первісної вартості. В цілому по станції для наближених розрахунків ра приймають 

6-8 % залежно від якості палива і числа годин використання встановленої 

потужності. 

Ік = 0.06К +0.1∙0.06К= 0.066К. 

Експлуатаційні витрати визначаються, як витрати на привід насосів [50]: 

Іекспл = [ΔРмтп∙vтн∙Gтн /(ηн∙ηдв) + ΔРтр∙vжв∙Gжв/(ηн∙ηдв)]∙Сел∙τріч,  (2.4) 

де  ΔРмтп, ΔРтр - гідравлічний опір міжтрубного і трубного простору, відповідно; 

vтн, vжв - питомий об'єм теплоносія (ТН) і ЖВ на вході в ПГ, м3/кг. При 

параметрах ТН на вході в насос 270 °С і 15 МПа vтн = 0.00128 м3/кг. При 

параметрах ЖВ на вході 65 °С і 4.0 МПа vжв = 0.00102 м3/кг. 

ηн, ηдв - ККД насоса і електродвигуна, відповідно для ЦНПК і живильного 

насоса. Прийнято для ЦНПК ηн = 0.76; ηдв = 0.98. Для ЖВ ηн = 0.8; ηдв = 0.98; 

Gтн, Gжв- витрата теплоносія і живильної води, кг/с. Gтн = 314.34 кг/с, Gжв = 

16.96 кг/с; 

Сел, τріч - вартість електроенергії і річний час експлуатації. Прийнято для 

промислових споживачів на січень 2018 р.: Сел = 167.485 коп/кВт год.=0.062 $ / 

кВт ∙ год. [51], τгод=7000 год – кількість годин роботи протягом року. 

Таким чином, для визначення річних приведених витрат (РПВ) потрібно 
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визначити вартість ПГ та його гідравлічний опір за двома сторонами. Вартість ПГ 

визначається за вартістю матеріалів та вартістю виготовлення.  

Вартість ПГ визначається як сума вартості матеріалів кожної деталі, 

помноженої на коефіцієнт врахування вартості виготовлення: 

Кпг = ∑ mi
n
i ciki,      (2.5) 

де mi − маса i-ого елементу; ci − питома вартість i-го матеріалу; ki − коефіцієнт 

врахування вартості виготовлення. Враховуючи досвід проектування на 

виробництві, прийнято k = 2. 

При визначенні вартості ПГ враховуються такі його елементи: корпус 

(циліндрична обичайка); днище корпусу, центральна труба, шахта, теплообмінна 

поверхня, кришка, патрубок теплоносія. 

Вартість ТОТ зі сплаву ПТ-7М дорівнює 60.55 $/кг [52]. 

2.2 Вибір основних конструктивних параметрів парогенератора для АЕСМП 

2.2.1 Визначення товщини стінки теплообмінних труб 

Товщина стінки труби визначається за виразом [53]: 

𝑠 = 𝑠R + C =
Pp∙𝑑0

2φ[σдоп]+Pр
+ C,      (2.6) 

де Pp– розрахунковий тиск; 

𝑑0– зовнішній діаметр труби; 

φ – коефіцієнт ослаблення, для труб φ=1; 

[σдоп] – допустиме навантаження, яке визначається як: 

[σдоп] = 𝑚𝑖𝑛{Rm(T)/2.6;  R0,2(T)/1.5} (2.7) 

де Rm(T) – межа міцності при розрахунковій температурі; 

R0.2(T) – межа плинності при розрахунковій температурі. 

С – поправка, що визначається як 

C = C1 + C2 = C11 + C12 + C2 (2.8) 

C11– дорівнює негативному допуску на товщину стінки: 

C11 = 0.15 ∙ s (2.9) 
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C12 - для згинів, які виготовляються на трубозгинальному обладнанні 

методом намотування на сектор, технологічна добавка C12 приймається тільки до 

товщини стінки 𝑆𝑅. Для труб поверхонь нагрівання: 

C12 = (
1

1 + 2.5 ∙
𝑅𝑠
𝑑0

) ∙ 𝑠 (2.10) 

𝑅𝑠 – радіус згину;  d0 – зовнішній діаметр. 

C2- враховує корозійний вплив робочого середовища на матеріал елементів 

конструкції в умовах експлуатації. Значення цієї добавки визначається за табл. 4.1 

[53]. Для цирконієвих сплавів, а також нержавіючої сталі аустенітного класу 

рекомендується C2 = 0.1 мм. 

Теплообмінні труби (ТОТ) ПГ виготовляються з титанового сплаву  

ПТ-7М. Відповідно до [54, 55] механічні властивості ПТ-7М: 

σВ(20 ℃) = 600 МПа;      σВ(350 ℃) = 235 МПа = 235
Н

мм2
= 24 

кгс

мм2
; 

σт(20) = 372
Н

мм2
= 38 

кгс

мм2
.  σТ(350 ℃)= 180 МПа. 

При 11 < 𝐷0 < 30 мм граничне відхилення товщини стінки за звичайної 

точності виготовлення ±15%. 

З огляду на те, що корозійна стійкість титанових сплавів навіть вище, ніж у 

нержавіючої сталі, приймаємо C2 = 0.1 мм. 

Овальність труб не повинна виводити труби за граничні відхилення за 

діаметром труби +0.45 мм. 

Підставляємо (2.6-2.8) в (2.4): 

𝑠 = 𝑠R + 0.15 ∙ 𝑠 + (
1

1 + 2.5 ∙
𝑅𝑠
𝐷0

) ∙ 𝑠 + 0.1 (2.11) 

В результаті рішення (2.9) щодо s отримаємо [50,56]: 

𝑠 =  
𝑠𝑅 + 0.1

0.85 −
1

1 + 2.5 ∙
𝑅𝑠
𝐷0

(2.12)
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Мінімальний діаметр навивки для ТОТ рекомендується (10…12)∙d0 . Якщо 

прийняти мінімально допустимий радіус навивки Rs=10∙D0/2=5∙D0, то (2.10) 

перетворюється: 

𝑠 =  
𝑠𝑅 + 0.1

0.85 −
1

1 + 2.5 ∙
5𝐷0
𝐷0

= 
𝑠𝑅 + 0.1

0.776
(2.13)

 

Для прямої труби: 

𝑠 =  
𝑠𝑅 + 0.1

0.85
(2.14) 

Допустимі напруги: 

[σ] =
σВ
2.6

=
24

2.6
= 9.23

кгс

мм2
=
235

2.6
= 90.38 МПа  

Зовнішній діаметр труби dнар = 22 мм. 

Розрахункова товщина стінки: 

𝑠𝑅 =
17.2 ∙ 22

2 ∙ 90.38 + 17.2
= 1.91 мм  

𝑠 =
𝑠𝑅 + 0.1

0.776
=
1.91 + 0.1

0.776
= 2.592 мм  

Округлюємо до 2.8 мм. 

За допомогою формули (2.21) була визначена товщина стінки ТОТ для 

розрахункових умов в залежності від зовнішнього діаметра для титанового сплаву 

ПТ-7М (табл.2.2.). 

Труби для підведення живильної води до змійовиків, колекторні парові 

труби, торовий колектор та патрубок пари виготовляють із нержавіючої сталі. Їх 

характеристики визначаються ГОСТ 9941-81 (гаряче деформовані) [57]. 

Таблиця 2.2 Результати розрахунку товщини стінки ТОТ з ПТ-7М для 

розрахункових параметрів ПГ 

Характеристика Зовнішній діаметр ТОТ, мм 

16 18 20 22 24 27 

𝑠𝑅, мм 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 

Розрахункова 𝑠, мм 2.1 2.1 2.4 2.8 2.8 3.1 
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Прийнята 𝑠, мм 2.2 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2 

 

Можливі діаметри: 5 - 26 (з кроком 1) 27; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 

48; 50; 51; 53; 54; 56; 57. 

Можливі товщини: 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.4; 1.5; 1.8; 2.0; 2.2; 2.5; 

2.8; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0. 

Для сталі 08Х18Н10Т [52]: 

𝑅𝑚
𝑇 (350 °𝐶) = 412 МПа 

𝑅р0.2
𝑇 (350 °𝐶) = 177 МПа 

[σдоп] = 𝑚𝑖𝑛{

412

2.6
177

1.5

} = 118 МПа 

По лінії РТ із водяної камери поживна вода входить у колекторні труби (КТ). 

При зовнішньому діаметрі 30 мм їхня товщина повинна бути рівною 2.6 мм. З КТ 

поживна вода надходить у підводні (поживні) труби (ПТ). При зовнішньому 

діаметрі 10 мм їх товщина дорівнює 1 мм. 

2.2.2 Визначення кількості циліндричних шарів змієвиків 

Зупинимося на визначенні кількості концентричних шарів (рядів) ТОТ. 

Площа прохідного перерізу всіх труб: 

𝐹Тр =
𝜋

4
⋅ 𝑑в

2 ⋅ 𝑛 – площа прохідного перерізу труб; 

де 𝑑в = 𝑑н − 2𝛿  – внутрішній діаметр однієї трубки; 

𝑑в = 22 − 2 ⋅ 2.8 = 16.4 мм; 

𝑓Тр = (
𝜋

4
) ⋅ (16.4 ⋅ 10−3)2 = 21.11 ⋅ 10−5м2  – площа прохідного перерізу 

однієї труби; 

З рівняння нерозривності знаходимо число труб: 

Fтр=Gпв·vпв/wпв = 16.956·0.001018/0.53= 0.032568 м2 - площа прохідного 

перерізу всіх труб; 

nтр= Fтр/ fтр=0.03257/0.0002111 =154 шт. 
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Приймемо середню швидкість теплоносія у міжтрубному просторі: 1.58 м/с. 

Тоді площа для проходу теплоносія:  

Fтн=Gтн·vтн.ср/wтн==314.67*0.001324/1.56=0.267 м2. 

vтн.ср=(0.00137+0.00128)/2=0.001325 м3/кг. 

Площа міжтрубного простору визначиться за умови, що змійовик при 

горизонтальному перерізі дає кільце. Тоді мінімальна площа для проходу 

теплоносія визначиться як площа простору між корпусом та центральною 

вигородкою за вирахуванням площі всіх шарів: 

Fтн= 
𝜋

4
(Дкорп

2 − Дцт
2 ) −z Дср dтр π    (2.15) 

або як сума всіх проміжків між змійовиками (шарами): 

Fтн= π∙Дср∙z∙(s-dтр)      (2.16) 

Дср= (Д1+Дz)/2       (2.17) 

Дz= Д1+(z-1) ∙s∙2       (2.18) 

Д1, Дz – діаметр першого та останнього ряду (шару) 

S – крок між шарами. 

Д1 = Дцт+S= 0.25+0.027=0.277 м. 

Після підстановки (2.16-2.18) в (2.15) та рішення отриманого рівняння щодо 

z, отримаємо вираз для числа шарів z [50]: 

𝑧 =
−𝜋∙(Д1−𝑠)+√[𝜋∙(Д1−𝑠)]2+4∙s∙𝜋∙

𝐹тн

𝑠−𝑑

2∙𝜋∙𝑠
    (2.19) 

= 
−(Д1−𝑠)+√[(Д1−𝑠)]2+4∙s∙

𝐹тн

𝜋·(𝑠−𝑑)

2∙𝑠
 =  

=
−(0.277−0.027)+√[(0.277−0.027)]2+4∙0.027∙

0.257

3.14∙(0.027−0.022)

2∙0.027
=22 

Приймаємо число рядів 22. Уточнюємо середню швидкість теплоносія. 

Розрахунок площі для проходу ТН 

Прохідний переріз: 

𝐹пп =
𝜋∙𝐷вн.корп.

2

4
−
𝜋∙𝐷ц.т.

2

4
 ; 

Fтн = Fпп − Fрт; 

Fрт – площа, яку займають трубки в горизонтальному перерізі. 
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Діаметр центральної труби (ЦТ)  Дц =230 мм. 

Товщина стінки центральної труби  5 мм 

Внутрішній діаметр ЦТ    230-2*5=220 мм. 

Діаметр 1-го шару:     Д1= Дц+S1= 0.230+0.024= 0.254 м. 

При 20 шарах (z=20) діаметр останнього шару:  

Д20= Д1+S1*2*(z-1)=0.254+0.024*2*19=1.166 м. 

Внутрішній діаметр корпусу:  

Дкорп.внутр= Д20+ S1=1.166+0.024=1.19 м. 

Для збереження постійної довжини трубок у різних шарах кут навивки в 

них має бути однаковим. Цей кут виходить автоматично, якщо навивати п'ять (або 

іншу кількість) трубок одночасно. Тоді виходить, що крок витка трубок у шарі 

дорівнює п'яти вертикальних кроків між трубками. Знаючи крок витка та діаметр 

шару, визначається кут навивки. Визначивши таким чином кут навивки першого 

шару, цей кут зберігається наступних шарів. Тоді крок між трубками вже 

визначатиметься.  

Розміри трубної поверхні визначаються таким чином. 

Довжина кола 1-го шару:  Lокр1= D1 * 3.14=0.254*3.14=0.797 м. 

Крок витка в 1-му шарі:   hвитка1=0.024*5=0.12 м. 

Кількість витків на висоті 1 м: 1/ hвитка1= 8.33. 

Довжина трубки в одному витку:  

lвитка=√𝐿окр2 + ℎвитка2 = √0.7972 + 0.122= 0.8065 м. 

Тангенс кута нахилу трубки:  tg (fi)= ℎвитка/𝐿окр= 0.12/0.797=0.15. 

Кут нахилу:    arctg(fi)= 8.562°. 

Кут атаки теплоносія:   α=90-fi= 81.44 град = 1.42 рад. 

Довжина трубки в одному метрі висоти ПГ:  

1/ ℎвитка ∙ lвитка=1/0.12*0.8065=6.72 м. 

Для 2-го шару: 

Діаметр шару D2=D1+2S1= 0.254+2*0.024=0.302 м. 

Довжина окружності: Lокр2= D1 * 3.14=0.302*3.14=0.948 м. 

Крок витка: hвитка2= Lокр2 *tg(fi)= 0.948*0.15=0.142 м. 
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Крок трубок у шарі: S2= hвитка2/5= 0.0283 м. 

Дані щодо інших шарів наведено в Додатку Г. 

Середній крок трубок по вертикалі у шарах: 0.0671 м. 

Сумарна площа трубок на одному метрі висоти по зовнішньому діаметру: 

fтр.1м = 46.43 м2; по середньому діаметру – 46.43/22*19.5=41.15 м2. 

2.3 Визначення розмірів, маси та вартості елементів парогенератору 

Центральна труба виготовляється з нержавіючої сталі. Вартість залежить 

від діаметру. В результаті обробки даних у літературі було отримано 

апроксимаційний вираз залежності вартості труби від діаметра: 

Cцт =
158146∙d3−70166∙d2+12066∙d−453.93

26.7
, $/м.   (2.20) 

Шахта виготовляється з нержавіючої сталі вартістю 3700 $/т [52]. Шахта 

виконує роль спрямовуючої конструкції та не несе навантаження. На неї дії тільки 

невеликі сили з різниці тиску теплоносія на вході та виході ПГ, тому товщину 

стінки можна прийняти з конструктивних міркувань, наприклад 5 мм. З цього з 

урахуванням довжини та діаметру шахти визначається її об’єм, маса та вартість 

потрібного металу.  

Зовнішній діаметр шахти 

Dзов
шахти = Dвн

шахти + 2𝛿шахти, δшахти – товщина стінки шахти. 

Корпус виготовляється зі сталі 10ГН2МФА при вартості 956.27 $/т [58]. 

Товщина кільцевого зазору між шахтою і корпусом визначається виходячи із 

заданої площі кільцевого зазору, яка визначається з рівняння нерозривності для 

забезпечення оптимальної швидкості теплоносія в кільцевому зазорі:  

Fкз =
Gтн∙𝑣тн

wтн
, 

де Gтн – витрата теплоносія, кг/с; vтн – питомий об'єм теплоносія на вході в ПГ;  

wтн – прийнята швидкість теплоносія в кільцевому зазорі. 

Площа кільцевого зазору 

Fкз = (Dзов
шахты + (Dзов

шахты + δкз))/2 ∙ π ∙ δкз    (2.21) 

Звідси товщина кільцевого зазору: 
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δкз = √(πDзов
шахты)2 + 2 ∙ Fкз/π − πDзов

шахты.   (2.22) 

Внутрішній діаметр корпусу 

Dкв = Dзов
шахти + 2 ∙ δкз. 

Враховуючи наплавлення 5 мм, внутрішній діаметр корпусу 

Dкв
бн = Dкв + 2 ∙ δнаплавки. 

Товщина стінки циліндричної частини корпусу [52] 

δкорп =
Pp ∙ Dкв

бн

2[σ] ∙ φ − Pp
+ C, 

Де Рр – розрахунковий тиск теплоносія, Рр= 17.2 МПа;  

[σ] – допустиме навантаження для материалу корпусу при разрахунковій 

температурі   tр = 350 ℃.  

Для сталі 10ГН2МФА [53] Rm
t (350 ℃) = 491 МПа, RP0.2

t (350℃) = 294 МПа. 

Допустиме напруження 

[σ] = min {
491 2.6 = 188.8 МПа ⁄

294 1.5 = 196⁄ МПа
= 188.8 МПа, 

φ  – коефіцієнт ослаблення обичайки отворами. Кільцевий патрубок має 

підсилення, тому для основної частини корпусу φ = 1. 

С – коефіцієнт у формулі. С2 – для сталі перлитного класу при роботі в воді 

с t до 350 ℃, pH=8...10 дорівнює 1 мм. Приймаємо С = 2 мм.  

Зовнішній діаметр корпусу: Dкн = Dкв
бн + 2δкорп. 

Днище корпусу. При умові, що висота днища hв = 0.3Dкв
бн, товщина днища 

дорівнює товщині стінки корпусу [59] δдн = δкорп. 

При меншій висоті днища  товщина стінки  δдн > δкорп  виникнуть технологічні 

складності при зборці. 

Теоретичний діаметр заготовки для днища [59] 

Dзаг.дн. = 2√(Dкн − δкорп)h1 + 0.345 ∙ ξH ∙ (Dкн − δкорп),   (2.23) 

Де h1 – висота циліндричної обичайки днища, прийнято h1 = 0.1 м [58]. 

Коефіцієнт ξH визначається за виразом 
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К = 

𝐷кн
𝛿корп

 − 4

2 ∙ (
𝐷кн
𝛿корп

 − 2)
 . 

Об’єм металу днища:  Vдн = π ∙ Dзаг.дн.
2 ∙ δдн. 

При густині сталі  ρст маса днища: mдн = Vдн ∙ ρст. 

Кришка корпусу. Товщина кришки без ослаблення отворами  (товщина 

зварного шву кришки з корпусом) [53]: 

δкр1 = K4 ∙ Dкв
бн ∙ √

Pp

φ[σ]
,      (2.24) 

K4 = K0 ∙ x = K0 (для   кришок   x = 1),     K0 = 0.53, 

φ = 1 (в зварному шві нема отворів); Dкв
бн – внутрішній діаметр корпусу без 

наплавлення. 

Таким чином:   δкр1 = 0.53 ∙ Dкв
бн ∙ √

17.2

188.8
. 

Для плоских кришок, що мають декілька отворів, 

φкр =
1

1+
Σdi
DR
+(

Σdi
DR
)
2 ,     (2.25) 

де Σdi – сума діаметрів отворів, що лежать на одному діаметрі кришки. 

Прийнято діаметр отворів у кришці для проходу пари Dпк = 40 мм, тоді 

Σdi = 2Dпк + Dцт, 

де Dцт – діаметр центральної труби. 

Повна товщина кришки 

δкр2 = K0 ∙ Dкв
бн√

Pp

φкр∙[σ]
.      (2.26) 

Маса заготовки для кришки 

mкр = Vкр ∙ ρст = π(Dкв
бн)

2
∙ δкр2 ∙ ρст.    

Висота циліндричної частини корпусу 

Hкорп = Hто + δкр1 + 0.5 − 0.135 + 0.15 = 
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= Hто + δкр1 + 0.515,     (2.27) 

де  Hто − висота теплообмінної поверхні;  

0.515 – конструктивний розмір для розміщення у верхній частині корпусу 

парових колекторів, що відводять пару від витків в верхній частині під кришкою, 

та простору для зварювання труб зі змійовиками в нижній частині над днищем, 

що підводять живильну воду. 

Маса циліндричної частини корпусу 

mцкорп = Hкорп ∙ π(Dкв
вн + δкорп) ∙ δкорп ∙ ρст   (2.28) 

Фланець корпусу 

Розрахунок ведеться відповідно до Рис.2.1 [53]. 

 

 

a      в 

Рис 2.1. До розрахунку розмірів фланця корпусу 

Розрахункова товщина стінки при внутрішньому діаметрі Д: 

Д = 𝐷кор.
вн + 2𝛿; 

де 𝛿  – конструктивний розмір для зручності розміщення тарілчастих пружин. 

Оскільки відстань між корпусом та шахтою достатня, прийнято 𝛿 = 0: 
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𝑆1 =
𝑃⋅Д

2[𝜎]−Р
+ С = 0.128 м.    (2.29) 

Товщина фланцю: 

𝑆2 = 𝑆1 ⋅ 𝛼= 0.128 ⋅ 2.688= 0.344 м,     (2.30) 

де 𝛼 = 𝑓(𝑃) − коефіцієнт, що для тиску Р = 17.2 МПа дорівнює 2.688. 

Кут конічного переходу повинен знаходитися в межах 2≤ i ≤ 4. 

Приймаємо i = 3, тоді: 

і =
ℎ2

𝑆2−𝑆1
;      (2.31) 

ℎ2 = і ⋅ (𝑆2 − 𝑆1) = 3 ∙ (0.344 – 0.128) = 0.648 м.   (2.32)  

Висота фланця: 

ℎфл = ℎ2 + 𝛿кр1;     (2.33) 

ℎфл = 0.648 + 0.422 = 1.07 м 

Маса фланця визначиться з виразу: 

𝑚фл = (𝛿кр1 ∙ 𝑆2 + ℎ2 ∙
𝑆1+𝑆2

2
) ∙ 𝜋 ∙ 𝐷кор.

вн ∙ (𝑆1 + 𝑆2)  (2.34) 

Патрубок теплоносія.  

Приклад розрахунку приводиться для ПГ потужністю 165 МВт. 

Конструктивна схема патрубку наведена на Рис. 2.2. 

Вихідні параметри: довжина L1= 200 мм, L2=200 мм.  

Прийнятий матеріал такий же, що і для корпусу 10ГН2МФА [σ] =  188.8 

MПа. Внутрішня поверхня покривається наплавленням товщиною 5 мм. 

Патрубок входу теплоносія. Внутрішній діаметр вхідного патрубка 

визначиться з рівняння нерозривності. Приймається швидкість теплоносія на 

вході w = 7 м/с. Площа прохідного перетину 

F = 
𝐺𝑣

𝑤
 = {

314.34 ∙ 0.00139

7
} = 0.1706 м2; 
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Рис 2.2. Схематичне зображення патрубку теплоносія 

Звідси внутрішній діаметр вхідного патрубка: 

dвп1  = √
4𝐹

𝜋
 =  √

4 ∙ 0.1706

3.14
= 0.466 м; 

Приймаємо трубу 530х25 відповідно [60]. Товщина стінки внутрішнього 

патрубку має бути перевірена розрахунком на міцність при розрахованому опорі 

теплоносія в ПГ. Передбачувана різниця тиску може бути приблизно 0.2 МПа. 

Внутрішній діаметр вхідного патрубка за основним металом:  

dвп1 = 530 − 2х25 = 480 мм = 0.48 м.  

З урахуванням наплавлення:  dвп1= 0.48-2*0.005= 470 мм = 0.47 м. 

Зовнішній патрубок 

Циліндрична частина. Внутрішній діаметр циліндричної частини 

зовнішнього патрубка dзов.вп.  визначається з площі для вихідного патрубка. 

Швидкість теплоносія у вихідному патрубку приймається також 7 м/с: 

𝐹зов = 
G∙𝑣вых

𝜔
= 

859.07 ∙ 0.00128

7
= 0.156 м2; 

В свою чергу, для кільця між внутрішнім та зовнішнім патрубками: 

𝐹зов =  
𝜋

4
(dзов.вп.
2 − dвп.нар.

2 ) = 0.785 ∙ (dзов.вп.
2 − 0.542); 

Визначаємо внутрішній діаметр зовнішнього патрубка dнар.вп : 
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dзов.2 = dзов.вп. = √
0.156

0.785
+ 0.542 = 0.700 м. 

Приймаємо dзов.2 = 700 мм. З урахуванням наплавлення 

dзов.2.напл = 700 + 2 ∗ 5 = 710 мм. 

Для вхідного патрубка мінімальний опір для виходу на екран буде при 

умові [61]: 

ℎ

𝑑вн
= 0.17 де h= 0.5 ∙ 0.17 = 0.085 м = 85 мм, 

де h = 85 мм – товщина кільцевого проміжку. Мінімальний гідравлічний опір при 

вході теплоносія з кільцевого проміжку у вихідний патрубок [61] має місце при 

умові, що Декв =  
h

 0.31
, де Дeкв. – еквівалентний діаметр проходу теплоносія в 

сегментний отвір в патрубку. Маємо еквівалентний діаметр для вихідного отвору 

в сегменті. 

Декв =
h

 0.31
= 

0.080

0.31
= 0.258 м. 

Площа сегменту для проходу теплоносія у вихідному патрубку (Рис. 2.2): 

Fсегм =
Дзов
2

8
(𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛼);  

Відповідно до рис.2.2, приймаємо β = 30°С. Тоді: 

Х = 𝐿1 ∙ 𝑡𝑔𝛽 = 0.2 ∙ 𝑡𝑔30° = 0.2 ∙ 0.577 = 0.115 м 

Внутрішній діаметр конічної частини: 

Дзов.1 = 𝑑зов.вп. + 2х = 0.71 + 2 ∙ 0.115 = 0.94 м 

Знаходимо кут α для сегменту проходу теплоносія: 

Декв =
4𝐹

П
=

4∙Дзов
2

8
(𝛼−𝑠𝑖𝑛𝛼)

Дзов∙𝑠𝑖𝑛(
𝛼

2
)+
Дзов
2
∙𝛼

; 

Після перетворень: 

0.258 =  
0.94(𝛼−𝑠𝑖𝑛𝛼)

2(𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
+
𝛼

2
)

 ; 

0.549 =
𝛼−𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛(
𝛼

2
)+
𝛼

2
)
; 

Звідси: α = 1.55 рад; 
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ℎ

𝑅зов
= 𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
; 

ℎ =
0.71

2
∙ cos (

1.55

2
) = 0.25. 

2𝐿 = Дзов − (𝑅зов − ℎ) = 0.71 − (0.355 − 0.25) = 0.605; 

𝐿 =
0.605

2
= 0.3025; 

Відстань між центрами кругів: 

𝑠ц =
Дзов.

2
− 𝐿 =

0.94

2
− 0.3025 = 0.167 м. 

Кут нахилу внутрішньої похилої труби: 

𝑡𝑔𝛼 =
𝑠ц

𝐿2
=
167

200
= 0.835;      𝛼 = 48°. 

Товщини стінок зовнішнього патрубка: 

Так як зовнішній патрубок виконує також несучу функцію, виконаємо 

розрахунок задачі на виконання умови стійкості, відповідно ГОСТ 14249-89 [62]: 

𝑘 =
𝑝

[𝑝]
+
𝑀𝑚𝑎𝑥

[𝑀]
+
𝐹𝑚𝑎𝑥

[𝐹]
+(

𝑄𝑚𝑎𝑥

[𝑄]
)
2
≤ 1.0    (2.35) 

де 𝑀𝑚𝑎𝑥, 𝐹𝑚𝑎𝑥, 𝑄𝑚𝑎𝑥 – згинальний момент, повздовжнє та поперечне зусилля. 

Цей розрахунок був виконаний сумісно з бакалавром Є. Бучкою. Для 

отримання 𝑀𝑚𝑎𝑥 , 𝐹𝑚𝑎𝑥 , 𝑄𝑚𝑎𝑥  було виконано розрахунок задачі визначення 

величин реакції опор згідно Рис. 2.3. 

 

 

Рис 2.3. Розрахункова схема для визначення реакції опор 

А – місце кріплення патрубка до корпусу реактора, В – точка опори цапфи 

корпусу парогенератора на несучу конструкцію, G – орієнтовна вага 

парогенератору, G = 1300 кН. 
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Отримано такі результати: RA=872.66 кН, МА=844.3 кН∙м, RB=427.3 кН.  

 

   

   a)      b) 

Рис 2.4. Епюра поперечних зусиль Qy (кН) (а) та згинальних моментів Мх 

(кН∙м) (b) 

Допустимий тиск: 

[𝑝] =
2∙[𝜎]∙𝜑∙(𝑠−𝑐)

dнар.2.напл+(𝑠−𝑐)
,     (2.36) 

де 𝜑 − коефіцієнт, що враховує зварне з’єднання, 𝜑 = 0.8 

𝑠 = 𝑠𝑝 + 𝑐,      (2.37) 

де 𝑐 – надбавка, що становить 2 мм. 

𝑠𝑝 =
𝑝∙dнар.2.напл

2∙[𝜎]∙𝜑−𝑝
=

17.2∙710

2∙188.8∙0.8−17.2
= 42.8 мм 

Звідси     𝑠 = 42.3 + 2 = 44.8 мм. Приймаємо 𝑠 = 45 мм. 

Підставляємо отримані значення в (18): 

[𝑝] =
2∙188.8∙0.8∙(45−2)

710+(45−2)
= 17.25 МПа 

Допустимий згинальний момент 

[𝑀] =
𝜋

4
∙ dнар.2.напл ∙ (dнар.2.напл + 𝑠 − 𝑐)(𝑠 − 𝑐) ∙ [𝜎] ∙ 𝜑3,    (2.38) 

де 𝜑3 − коефіцієнт заниження допустимих напружень, визначається за [62, рис. 

10]. Приймаємо 𝜑3 = 0.71. 

[𝑀] =
3.14

4
∙ 0.71 ∙ (0.71 + 0.045 − 0.002)(0.045 − 0.002) ∙ 188800 ∙ 0.71 =

2.42 ∙ 103 кН∙м. 

Діаметр, товщина та напруження приводяться у (м) та (кН/м2), відповідно. 

Допустиме поперечне зусилля 
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[𝑄] =
[𝑄𝜎]

√1+(
[𝑄𝜎]

[𝑄𝐸]
)
2
,      (2.39) 

де [𝑄𝜎] − допустиме поперечне зусилля із умови міцності, 

[𝑄𝜎] =  
𝜋

4
∙ dнар.2.напл ∙ (𝑠 − 𝑐) ∙ [𝜎] =      

=
3.14

4
∙ 0.71 ∙ (0.045 − 0.002) ∙ 188800 =  4.52 ∙ 103 кН;    (2.40) 

[𝑄𝐸] − допустиме поперечне зусилля із умови стійкості в границях пружності, 

[𝑄𝐸] =
2.4∙𝐸∙(𝑠−𝑐)2

𝑛𝑦
∙ (0.18 + 3.3 ∙

dнар.2.напл∙(𝑠−𝑐)

𝑙2
),    (2.41) 

де  𝐸 – модуль пружності першого роду, для сталі 10ГН2МФА, 𝐸 = 2.1 ∙ 108 

кН/м2; 

𝑛𝑦 − коефіцієнт запасу стійкості для нормальних умов, 𝑛𝑦 = 2.4. 

Звідси: 

[𝑄𝐸] =
2.4∙2.1∙108∙(0.045−0.002)2

2.4
× (0.18 + 3.3 ∙

0.71∙(0.045−0.002)

3.52
)  = 7.3 ∙ 104 кН. 

Підставляємо отримані значення у (2.39): 

[𝑄] =
4.52∙103

√1+(
4.52∙103

7.3∙104
)
2
= 4.5 ∙ 103 кН. 

Підставляємо отримані значення допустимих зусиль у формулу (2.35): 

𝑘 =
17.2

17.25
+

844.3

2.42∙103
+(

872.6

4.5∙103
)
2
= 1.383, 

Умова 𝑘 ≤ 1.0  не виконується. Товщину стінки потрібно збільшити. В 

Табл.2.3 наводиться розрахунок допустимих значень необхідних для визначення 

умови стійкості величин в залежності від товщини стінки циліндричної частини 

зовнішнього патрубку. 

Таблиця 2.3 Розрахунок допустимих значень необхідних для визначення 

умови стійкості величин в залежності від товщини стінки зовнішнього 

патрубку 

𝛿, мм [𝑝], МПа [𝑀], кН∙м [𝑄], кН 𝑘 

45 17.25 2.42 ∙ 103 4.5 ∙ 103 1.383 



70 

55 20.98 3.02 ∙ 103 5.57 ∙ 103 1.124 

60 22.8 3.33 ∙ 103 6.1 ∙ 103 1.028 

62 23.54 3.45 ∙ 103 6.31 ∙ 103 0.994 

 

Таким чином, товщина циліндричної частини зовнішнього патрубку має 

дорівнювати 62 мм. 

Розрахунок конічної частини зовнішнього патрубку теплоносія: 

Розрахункова товщина стінки: 

𝑠𝑝 =
𝑝∙Днар.2

2∙[𝜎]∙𝜑−𝑝
=

17.2∙940

2∙188.8∙0.8−17.2
= 56.8 мм. 

Звідси   𝑠 = 56.8 + 2 = 58.8 мм. Приймаємо 𝑠 = 60 мм. 

Підставляємо отримані значення у (2.31): 

[𝑝] =
2∙188.8∙0.8∙(60−2)

940+(60−2)
= 17.55 МПа. 

Допустимий згинальний момент: 

Приймаємо 𝜑3 = 0.76. 

[𝑀] =
3.14

4
∙ 0.94 ∙ (0.94 + 0.06 − 0.002)(0.06 − 0.002) ∙ 188800 ∙ 0.76 =

6.132 ∙ 103 кН∙м. 

Допустиме поперечне зусилля: 

[𝑄𝜎] =  
𝜋

4
∙ Днар.2 ∙ (𝑠 − 𝑐) ∙ [𝜎] =

3.14

4
∙ 0.94 ∙ (0.06 − 0.002) ∙ 188800 = 

= 8.084 ∙ 103 кН; 

[𝑄𝐸] =
2.4 ∙ 𝐸 ∙ (𝑠 − 𝑐)2

𝑛𝑦
∙ (0.18 + 3.3 ∙

Днар.2 ∙ (𝑠 − 𝑐)

𝑙2
) = 

=
2.4∙2.1∙108∙(0.06−0.002)2

2.4
∙ (0.18 + 3.3 ∙

0.94∙(0.06−0.002)

3.52
)  =  1.375 ∙ 105 кН. 

[𝑄] =
8.084∙103

√1+(
8.084∙103

1.375∙105
)
2
= 8.07 ∙ 103 кН. 

Розрахунок на стійкість: 

𝑘 =
17.2

17.55
+

844.3

6.132∙103
+(

872.6

8.07∙103
)
2
= 1.129. 
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Умова 𝑘 ≤ 1.0 не виконується. Товщину стінки потрібно збільшити. В Табл. 

2.4 наводиться розрахунок необхідних величин для визначення умови стійкості в 

залежності від товщини стінки конічної частини патрубку теплоносія. 

Таблиця 2.4 Розрахунок необхідних величин для визначення умови стійкості 

в залежності від товщини стінки конічної частини патрубку теплоносія 

𝛿, мм [𝑝], МПа [𝑀], кН∙м [𝑄], кН 𝑘 

60 17.55 6.132 ∙ 103 8.07 ∙ 103 1.129 

65 18.97 6.69 ∙ 103 8.77 ∙ 103 1.043 

68 19.82 7.03 ∙ 103 9.19 ∙ 103 0.997 

Товщина стінки конічної частини має дорівнювати 68 мм. 

 

Визначення відстані між теплообмінною поверхнею та кришкою: 

В теплових мережах дуже розповсюджено кутове трубне зварне з’єднання, 

особливо багато таких у котельних установках (з’єднання труб поверхні нагріву 

та інших трубних систем з барабанами і колекторами котлів). Станом на 

теперішній час використовують два конструктивних варіанта таких з’єднань: 

перший - приєднання труб через штуцера (патрубки) різної конструкції, другий - 

безпосередньо приварка труб. 

По першому варіанту к барабану чи колектору спочатку приварюють 

штуцера, а згодом вже до них приварюють труби. Термічну обробку зварних 

з’єднань, приєднуючих штуцерів до корпусу, можна провести у заводських умов. 

По другому варіанту об’єм зварних робіт вдвічі менше, що відповідає принципу 

раціонального проектування зварної конструкції, але термічна обробка таких 

з’єднань ускладнена. 

Вибір варіанту приварювання (зі штуцерами або без них) вирішується 

окремо з урахуванням конкретних особливостей конструкції виробу, 

можливостей виробництва, подальшого монтажу та ряду інших факторів. 

Розрізняють штуцера вварені і приварні, причому обидва типи з'єднуються з 

основною деталлю кутовим швом. Вварені штуцера приварюють або зовні, або 

зсередини. У будь-якому випадку наявність незварних зазорів в з'єднаннях, що є 
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концентраторами напружень, знижує працездатність конструкції, так як може 

бути причиною виникнення тріщин. 

Досконаліше з'єднання, яке не має незаварений зазор. Іноді з метою 

отримання гарантованого провару всієї стінки штуцера і виключення можливості 

утворення тріщини від не провару використовують після зварювання формуючу 

кільцеву підкладку, яку можна видалити, або приварюють товстостінну заготовку 

патрубка і після зварювання розсвердлюють її до заданого кресленням 

внутрішнього діаметра, що є досить складним процесом, але виправдано в 

відповідальних конструкціях. 

Основна вимога до складання зводиться до того, щоб забезпечити 

перпендикулярність осей з'єднувальних деталей (вісь штуцера повинна бути 

перпендикулярна осі колектора, барабана і т. п.). 

Одна з головних вимог до зварювання - уникнути неприпустимих 

зварювальних деформацій, тобто зберегти положення осей в межах заданого 

допуску. Відповідно до цього розробляють технологію зварювання з урахуванням 

не тільки деформацій штуцера, а й можливих деформацій деталі, до якої він 

приварюється. Останні є причиною викривлення осі цієї деталі, оскільки штуцера 

зазвичай розташовуються тільки з одного боку. Для зменшення деформації 

призначають певну послідовність приварки штуцерів. 

При ручній дуговій зварці перші (кореневі) проходи зазвичай виконують 

електродами діаметром 3 мм, що забезпечує краще проплавлення і формування 

валика, а наступні - електродами діаметром 4 мм. 

Автоматичну приварку штуцерів найчастіше виконують автоматами 

зварюванням під флюсом. 

Отже, шуканий розмір визначиться з виразу, згідно рис. 2.5. 

H1 = a + b + c  +d = 3.5 dпк + 170 = 87.78 + 20 + 65.83 + 150 = 323.62 мм  (2.41) 

де а - висота штуцера, прийнято а = 2, dпк = 2 ∙ 43.89 = 87.785 мм,  

dпк – зовнішній діаметр парового колектору: 

dпк = dвн + 2 ∙ s = 40 + 2 ∙ 1.946 = 43.89 мм, 

s = (sR  + 0.1) / 0.556 = (0.982 + 0.1) / 0.556 = 1.946 мм. 
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sR = 17.2 ∙ dвн/(2 ∙ 90.38 - 17.2) = 0.982 мм. 

b - відстань від коліна до штуцера, b = 20 мм (прийнято) 

c - висота коліна, с =1.5 ∙ dпк =1.5 ∙ 43.89 = 65.84. 

d - довжина випрямленого змійовика для з'єднання змійовика і парового 

колектора, для можливості з'єднання великої кількості змійовиків з колекторами, 

тому обраний розмір d = 150 мм. 

 

Рис 2.5. До визначення відстані між ТОП і кришкою 

Визначення числа парових колекторів: 

Приймаємо внутрішній діаметр парового колектору dпк.вн. Розглянемо 

кришку. Відстань від осі отвору для парового колектору до краю кришки (рис.2.6) 

має бути не менше, визначеного за виразом [53]: 

a=0.1D+d/2 ,      (2.42) 

де D - внутрішній діаметр корпусу, d – діаметр отвору; 

a = 0.1 ∙ D + d/2 +10 = 0.1 ∙ 2640 + 40/2 + 10 = 294.045 мм. 
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Результати розрахунку для діаметру ПК 40 мм наведено в Табл. 2.5. 

 

Таблиця 2.5 Мінімальне значення міжтрубних перемичок в трубній дошці 

для низьколегованих і аустенітних сталей [63] 

Діаметр отвору, 

мм 
Розмір перемички, мм Шаг отвору,      мм Відносний  крок 

17-18 7 24- 25 1.41 

19-20 9 28-29 1.47 

21-25 10 31-35 1.47 

40 20.4 60.4 1.51 
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Рис 2.6. До визначення числа парових колекторів 

В результаті апроксимації наведених даних було отримано вираз: 

T= 0.6013 ∙ d – 3.67 = 0.6013 ∙ 40 – 3.67 = 20.382 мм; 

де Т – розмір перемички; d – діаметр отвору, мм. 

Число ПК: 

Nпк = (Дкр - 2 ∙ a) ∙ π / l;      (2.43) 

Nпк = (2.640 – 2 ∙ 0.244) ∙ 3.14/0.0604 ≈ 107. 

Число змієвиків, які вварюються в кожний ПК: 

Nзм.ПК = Nзм / NПК;      (2.44) 

Nзм.ПК = 276 / 107 ≈ 3. 

Визначення відстані в нижній частині корпусу для розміщення живильних 

(підвідних) труб: 

Живильні трубки для зручності монтажу та приварювання їх до змійовиків 

розташовуються шарами, відповідно шарам, рядам змійовиків. Найближчий до 

центральної труби шар формується з периферійних поживних труб. Крайній шар 

змійовиків живиться поживними трубками їх центральної частини центральної 

труби.  

Прийнято, що в вертикальному напрямку між шарами поживних трубок 

відстань 0.323 мм. Центральна труба виступає від зрізу теплообмінної поверхні на 

50 мм.  

Висота ділянки, зайнятої горизонтальними ділянками живильних трубок 

визначиться за виразом з Рис.2.7:  

а = nсл (dпт + 0.323) + 20 - 100 мм, 

де dжт – зовнішній діаметр живильної трубки, мм 

nсл – число рядів змійовиків. 

Визначення середньої довжини живильної труби: 

Lжт = Нто +  Н1 + 2 ∙ (20 + 50) + 2 ∙ (dжт + 0.5) ∙ nрядів + (Дср.ряда  – Rцт)/2 + δкр1/2, 

Де Нто – висота теплообмінної поверхі; 

Н1 – відстань від ТОП до кришки; 

δкр1 – товщина кришки без ослаблення отворами; 
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(20 + 50) – відстань від зрізу ЦТ до горизонтального ділянки живильної 

труби і від зрізу ЦТ до входу у змійовик; 

dпт – діаметр живильної труби; 

nрядов – число рядів змійовиків (шарів); 

Дср.ряда – діаметр середнього шару (ряду) змійовиків. 

Дср.ряда = ДЦТ + (nрядов - 1) ∙ s = 0.5 + (26 – 1) ∙ 1.6 = 540 мм 

 

Рис 2.7. До визначення висоти нижньої ділянки корпусу для розміщення 

поживних трубок; 50 мм - відстань від теплообмінної поверхні до зрізу 

центральної труби; 100 - висота циліндричної частини еліптичного днища; а - 

висота частини корпусу від зрізу ЦТ до днища корпусу. 

 

Rцт – радіус центральної труби. 

Lжт = 11800 + 323.624 + 2 ∙ 70 + 2 ∙ (9.34 + 0.5) ∙ 26 + (540 – 250)/2 + 

+ 422/2 = 13003.715 мм = 13.00372 м. 
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2.4 Аналіз результатів розрахунків парогенератора за допомогою 

комп’ютерного коду компанії AspenTech 

 

В Додатку В наводиться таблиця результатів розрахунків прямоточного ПГ 

при вихідних даних табл. 2.1 за допомогою програмних засобів фірми AspenTech, 

які були зроблені співробітниками ТОВ «Укрхімпроект» (м. Суми) з ціллю 

визначення вихідних параметрів, які забезпечують необхідні масогабаритні 

характеристики ПГ.  

При вихідних даних: 

- Зовнішній діаметр ТОТ d, мм; 

- Товщина стінки ТОТ, δ, мм; 

- Крок між рядами (шарами) змієвиків по горизонталі, S1мм; 

- Крок між витками змієвиків по вертикалі, S2, мм; 

- Швидкість живильної води на вході в ТОТ, wжв, м/с; 

- Швидкість теплоносія у міжтрубному простору, wтн, м/с; 

- Діаметр центральної труби, Dцт; 

Визначаються наступні показники:  

- Кількість ТОТ,  

- Довжина ТОТ, м 

- Маса ТОТ , т 

- Кількість рядів ТОТ 

- Кількість трубок у 1-му ряді 

- Кількість трубок у останньому ряді 

- Діаметр теплообмінної поверхні (ТОП), м 

- Висота ТОП, м 

- Втрата тиску в ТОТ, бар 

- Втрата тиску в міжтрубному просторі, бар 

- Запас по ТОП, %.  

Ціллю проведених варіантів було знайти залежності критерію оптимізації 
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від вихідних параметрів. Аналіз цих даних відносно впливу вихідних даних 

дозволив зробити наступні висновки. Дослідники перебирали вихідні дані, 

враховуючи свої уявлення про їх вплив на критерій оптимізації, за який в даному 

випадку можна прийняти масу чи об’єм ТОП при не перевищенні заданого 

гідравлічного опору по обидві сторони. Але можна побачити, що при зміні 

швидкості живильної води довільно збільшується і швидкість теплоносія. Для 

визначення ж впливу однієї швидкості треба було другу залишати незмінною. 

Тому складно зробити висновки за цими даними. До того ж за результатами 

розрахунків визначаються такі важливі дані, як маса ТОП та гідравлічний опір, 

але вони зміняються у протилежному напрямі і зробити остаточні висновки 

можливо тільки, поєднавши ці величину у одному показнику. Це є розрахункові 

витрати. У наведених далі таблицях 2.6-2.9 приводяться залежності окремих 

показників від зміни основних вихідних параметрів.  

 

Таблиця 2.6 Вплив відносного кроку по вертикалі на характеристики ТОП, 

d=16 мм, t2=S2/d=1.25 

t1=S1/d 1.125 1.18 1.25 1.31 

Wтн, м/с 1.73 1.41 1.41 2.21 

Wрт, м/с 0.59 0.51 0.51 0.61 

M, т 3.703 3.913 3.923 3.564 

ΔРтр, bar 3.2 2.3 2.3 3.38 

ΔРмтр, bar 0.08 0.026 0.039 0.15 

 

Таблиця 2.7 Вплив відносного кроку по горизонталі на характеристики ТОП, 

d=16 мм, t1=S1/d=1.125 

t2=S1/d 1.125 1.22 1.31 1.37 

Wтн, м/с 2.7 1.73 1.39 0.88 

Wрт, м/с 0.53 0.59 0.66 0.51 

M, т 3.682 3.703 3.653 4.256 
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ΔРтр, bar 2.46 3.2 4.23 2.53 

ΔРмтр, bar 0.26 0.08 0.0055 0.11 

 

Зважаючи на неточність результатів через некоректну зміну вихідних 

параметрів, з наведених даних можна зрбити деякі висновки.  

З підвищенням швидкості РТ в трубках маса ТОП знижується, а 

гідравлічний опір по стороні РТ підвищується. З підвищення діаметру ТОТ маса 

ТОП росте, втрата тиску в ТОТ незначно знижується. Можна зробити 

однозначний висновок про доцільність зниження діаметру ТОТ, оскільки це 

підвищує коефіцієнт тепловіддачі в трубках та знижує необхідну площу поверхні 

теплообміну та , відповідно, масу ТОП. 

 

Таблиця 2.8 Вплив швидкості в ТОТ на характеристики ТОП, d=16 мм, t2=1.1; 

t2=S2/d=1.37 

Wрт, м/с 0.51 0.61 0.69 0.8 

Wтн, м/с 1.41 1.58 1.8 2.06 

M, т 3.923 3.725 3.512 3.272 

ΔРтр, bar 2.3 3.54 4.76 6.4 

ΔРмтр, bar 0.026 0.0159 0.08 0.185 

 

Таблиця 2.9 Вплив діаметру ТОТ на характеристики ТОП, t1= t2=1.1; 

Wрт=0.53 м/с 

d, мм 16 18 120 22 24 27 

Wтн, м/с 2.7 3.17 3.62 3.9 4.38 2.95 

M, т 3.682 4.029 4.668 5.267 5.311 6.274 

ΔРтр, bar 2.46 2.45 2.3 2.2 2.2 2.38 

ΔРмтр, bar 0.26 0.38 0.5 0.55 0.72 0.34 

 

2.5 Висновки за Розділом 2 
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1. Виведена формула для визначення розрахункових приведених витрат, яка 

дозволяє проводити оптимізацію конструкції парогенератору. 

2. Виведена формула для визначення товщини стінки циліндричної поверхні, 

яка не потребує проведення ітераційних розрахунків згідно нормативному 

методу. 

3. Виведена формула для визначення кількості рядів змієвиків в залежності від 

заданої швидкості теплоносія у міжтрубному просторі.  

4. Розроблено алгоритм визначення розмірів основних елементів ПГ: днища, 

фланцю та патрубку корпусу, довжини циліндричної обичайки корпусу, 

шахти,  кришки та центральної труби. Через ці розміри визначається маса 

необхідного металу для виготовлення ПГ та, відповідно його вартість.  

5. Проведено аналіз результатів розрахунку характеристик ПГ потужністю 45 

МВт за допомогою коду AspenTech. За цими результатами можна визначити 

вплив окремих параметрів на масу теплообмінної поверхні та гідравлічний 

опір з обох сторін. Оскільки зміна цих характеристик здійснюється у 

протилежних напрямках, складно зробити остаточні висновки. Наприклад 

підвищення швидкості живильної води в ТОТ приводить к зниженню маси 

ПГ, але к підвищенню гідравлічного опору. Отримано висновок, що з 

підвищенням діаметру ТОТ росте маса ТОП та незначно знижується 

гідравлічний опір, що свідчить про доцільність використання мінімального 

діаметру ТОТ. 

 

Таким чином вирішена задача №2 дослідження - розробка методики 

конструкційного розрахунку прямоточного парогенератора з циліндричними 

змієвиками. 

Результати досліджень, наведених у розділі 2, опубліковано в роботах 

[50,56]. 
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ТЕПЛОВОГО РОЗРАХУНКУ ПРЯМОТОЧНОГО 

ПАРОГЕНЕРАТОРУ 

3.1 Методика та результати теплового розрахунку прямоточного 

парогенератора 

У розділі 3 представлено результати досліджень відповідно до задачі №3, в 

рамках якої розроблено методику теплового розрахунку прямоточного 

парогенератору з циліндричними змієвиками.  

Конструктивний розрахунок при заданих (прийнятих) характеристиках 

визначає кількість ТОТ, зовнішні габарити. Необхідними характеристиками 

зазвичай є: діаметр та кроки між ТОТ, а також швидкість на вході в трубки. При 

використанні змійникової поверхні з циліндричних шарів цього недостатньо. 

Число шарів визначається швидкістю теплоносія в міжтрубному просторі або, 

навпаки, задавшись числом рядів циліндричних змійовиків, можна отримати 

швидкість теплоносія в міжтрубному просторі. Таким чином, змійникова 

поверхня нагрівання для визначеності вимагає на один незалежний параметр 

більше, ніж звичайні теплообмінники [50].  

Площа теплообмінної поверхні розраховується для п'яти ділянок, на яких 

мають місце різні умови теплообміну для робочого тіла: 

- Економайзер (ЕД):   1. Зона конвективного теплообміну; 

      2. Зона поверхневого кипіння. 

- Випарник (ВД):    3. Зона розвиненого кипіння; 

      4. Зона погіршеного теплообміну. 

- Пароперегрівач (ПД):   5. Перегрів пара. 

Методика теплового розрахунку базується на матеріалах даних [64-67] та 

сконцентрована у [68,69]. 

Першим етапом теплового розрахунку є побудова t,Q- діаграми ПГ, 

визначення потужності, що передається на ЕД, ВД та ПД (рис. 3.1). 
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Рис 3.1 t,Q – діаграма парогенератора 

Границя між першою та другою зонами економайзерної ділянки 

визначається за умови: температура внутрішньої поверхні стінки дорівнює 

температурі кипіння (рис. 3.2). Для визначення частки теплоти, що передається на 

ЕД1, необхідно розрахувати температури на внутрішній поверхні стінки на вході 

та виході економайзерної ділянки. Для цього в цих точках слід розрахувати 

коефіцієнт тепловіддачі від теплоносія до стінки, коефіцієнт тепловіддачі від 

стінки робочого тіла, коефіцієнт теплопровідності при середній температурі 

стінки, коефіцієнт теплопередачі, тепловий потік. 

Коефіцієнт тепловіддачі (КТВ) від стінки до живильної води, що рухається 

в трубах, визначається за формулою [65]: 

αрт.ед1. = 0.023∙ (𝜆/dвн) ∙ Re0.8 ∙ Pr0.4 (μf/μcт )
0.11.   (3.1) 

де  𝜆 – коефіцієнт теплопровідності середовища, Вт/(м К); 

dвн∙- внутрішній діаметр ТОТ, м; 

Re, Pr – числа Рейнольдса та Прандтля, 

μf, μcт  - коефіцієнти динамічної в'язкості води за середньої температури на 

ЕД1 і за нормальної температури внутрішньої стінки. 
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Рис 3.2 Залежність зміни температури внутрішньої поверхні стінки ТОТ від 

відносної потужності економайзерної ділянки. 

Умова визначення межі між першою та другою зонами економайзерної ділянки: 

𝑡ст
вн = 𝑡𝑠 

 

Відмінність КТВ під час руху в змійовику щодо прямої труби враховується 

множенням на коефіцієнт: 

К=1+3.5 dвн/Dзм,      (3.2) 

де Dзм – діаметр навивки змійовика. 

Як видно, визначення КТВ слід попередньо прийняти температуру 

внутрішньої поверхні стінки. Тепловіддача від теплоносія до стінки при 

поперечному обтіканні змійовиків для всіх ділянок визначається однаково [66]: 

α = 0.02 𝜆/dн* Re0.84 * Pr0.36.     (3.3) 

Кут атаки φ, відмінний від 90º, враховується множенням на коефіцієнт: 

К= 1-0.54cos2φ.      (3.4) 

Швидкість теплоносія в міжтрубному просторі визначається як найбільша у 

найменшому перетині. 

Далі слід прийняти середню температуру стінки, визначити коефіцієнт 

теплопровідності стінки (для ПТ-7М), Вт/(м К): 
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𝜆ст= 0.02∙tст+14.873  ,      (3.5) 

визначити коефіцієнт теплопередачі: 

𝑘эд =  (
1

αрт.эд
+
𝛿ст

𝜆ст
+

1

αтн.эд
+ 2𝑅ок)    (3.5) 

та в результаті обчислити тепловий потік, Вт/(м2 К): 

q =  𝑘 ∙ 𝑡лог
ЕД
       (3.6) 

По відомому тепловому потоку та КТВ від стінки до робочого тіла та від 

теплоносія до стінки уточнюються температури стінки на внутрішній та 

зовнішній поверхнях: 

𝑡ст
вн = 𝑡рт

ср
+

q

αрт.ЕД
;      (3.7) 

𝑡ст
нар
= 𝑡тн

ср
−

q

αтн.ЕД
;     (3.8) 

При відмінності прийнятих раніше та отриманих значень температури 

стінки перезадаються та розрахунок повторюється. 

Після розрахунку хгр аналогічно до попереднього розрахунку проводиться 

розрахунок першої економайзерної ділянки ЕД1. Площа теплообміну: 

SЕД1 = QЕД1/(кЕД1 ∙ Δ𝑡ЕД1)      (3.9) 

При визначенні висоти поверхні теплообміну необхідно врахувати, що 

коефіцієнт теплопровідності визначено за середнім діаметром трубок.  

На ЕД2 має місце кипіння недогрітої до температури насичення води [65]: 

αрт.эд2 = α0 ∙ {1 + [α0 ∙ (
1

αк
−
𝑡𝑠−𝑡𝑓

𝑞
)]
−3/2

}
2/3

,    (3.10) 

де 

 α0 = 10.45 ∙
q0.7

3.3−0.0113∗(ts −100)
     (3.11) 

q – питомий тепловий потік, Вт/м2; 

αк  визначається за (4.1), 

(𝑡𝑠 − 𝑡𝑓) – недогрів рідини до температури насичення. 

Алгоритм розрахунку на 2-і ЕД аналогічний попередньому за винятком того, 

що приймати треба тепловий потік q. Для визначення теплопровідності стіни на 

цій ділянці доводиться також приймати середню температуру стінки. Після цього 
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обчислюються КТВ від теплоносія, коефіцієнт теплопередачі, тепловий потік та 

температура стінки на обох поверхнях. Розрахунок вважається закінченим, якщо 

прийняті та отримані значення теплового потоку та температур стінки досить 

близькі.  

Кордон між 3-м і 4-м ділянками визначається за формулою для розрахунку 

хгр (паровміст) на випарній ділянці. У точці хгр зона розвиненого кипіння 

перетворюється на зону погіршеного теплообміну [65]: 

𝑥гр = (0.39 + 0.16 ∙ Р − 0.0212 ∙ Р
2 + 0.00072 ∙ Р3) ∙ √

1000

𝜌′𝜔0
∙ (
0.008

𝑑
)
0.25
, (3.12) 

де  Р - тиск, бар, 

𝜌′ - щільність насиченої води, кг/м3; 

𝜔0 - швидкість води в трубі за умови, що вона буде насиченою, м/с; 

𝑑 - внутрішній діаметр трубки, м.  

Розрахунок 𝑥гр згідно [39] проводиться за формулою: 

𝑥гр = 1 − 0.86 · exp

(

 
 
 

−19

𝜌𝜔 · √
𝑑
𝜌ˊ𝜎

 

)

 
 
 

 

де σ – коефіцієнт поверхневого натягу σ = 𝑓(𝑡𝑠). При 𝑡𝑠 = 238 ºС 

 σ = 0.0284; 

𝑥гр = 1 − 0.86 · exp

(

 
−19

813 · 0.6 · √
0.0164

813 · 0.0284

 

)

 = 0.759 

В результаті розрахунку (3.12) виходить практично той же результат (0,79). 

На BД1 розвинене кипіння у каналах [65]: 

αвд1 = α1 ∙ √1 + 7 ∙ 10
−9 (

𝜌′𝜔см𝑟

𝑞
)
3/2
∙ (0.7 ∙ α0/α1)

2,   (3.13) 

де 

α1 = √𝛼к
2 + (0.7𝛼0)

2,      (3.14) 



86 

𝛼к  - коефіцієнт тепловіддачі при перебігу однофазної рідини, визначається за 

швидкістю циркуляції 𝜔0: 

𝑁𝑢 =
(
𝜉

8
)∙Re∙Pr∙C𝑡

𝑘+4.5√𝜉∙(𝑃𝑟2|3−1)
      (3.15) 

𝑘 = 1 + 900/Re       (3.16) 

𝜉 =  (1.82 ∙ 𝑙𝑔𝑅𝑒 − 1.62)−2     (3.17) 

Ct = (μf/μcт )
0.11 ,      (3.18) 

α0  визначається за (3.11), 

𝜔см = 𝜔0 [1 + х (
𝜌′

𝜌′′
− 1)]     (3.19) 

x – середній паровміст на ділянці. 

Коефіцієнт теплопередачі на цій ділянці визначався як середнє арифметичне 

на вході та виході ділянки. 

Зона погіршеного кипіння ВД2 розраховувалася згідно [65]: 

Nuвд2 =  0.017 ∙  Reсм
0.8  ∙  Prст

0.2 ∙ Y     (3.20) 

𝑅𝑒см =
𝜌𝜔𝑑

𝜇′′
[1 + х (

𝜌′

𝜌′′
− 1)]       (3.21) 

Y = 1 + 0.5 (
𝜌′

𝜌′′
− 1)

0.8

[1 − х]     (3.22) 

Зрештою, зона перегріву пари ПД. При перебігу газів у криволінійних 

каналах пропонується [65]: 

Nuпд =  0.038 ∙  Re
0.8  ∙  

𝑃𝑟

𝑃𝑟2/3−0.074
 (
d

𝐷
)
0.1
∙ {1 +

0.098

[𝑅𝑒 (
d

𝐷
)
2
]
0.2}   (3.23) 

Згідно з представленою методикою був проведений розрахунок 

прямоточного парогенератора з вихідними даними Табл. 2.1. Основні результати 

представлені у Табл. 3.1 [69]. 

Таблиця 3.1 Основні результати розрахунку прямоточного парогенератора зі 

змійниковою теплообмінною поверхнею 

Показник Економ. 

ділянка №1 

Економ. 

ділянка №2 

Випар. 

ділянка. №1 

Випар. 

ділянка. №2 

Паропер. 

ділянка 
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Q, кВт 12015 1587 23672 5641 2129 

αтн, кВт/(м2 К) 41.4 41.665 42.75 42.724 42.88 

αрт, кВт/(м2 К) 6.56 18.09 18.75 17.87 3.21 

𝑡ст
ср

, С 228.9 260 265.76 266.75 287.5 

Швидкість ТН, 

м/с 

4.08 4.12 4.197 4.31 4.32 

Швидкість РТ, 

м/с 

0.607 0.685 - - 38.5 

k, кВт/(м2 К) 2.664 3.608 3.616 4.094 1.879 

F, м2 41.27 11.23 160.85 24.83 30.0 

Висота, м 0.4 0.108 1.554 0.24 0.29 

 

З наведених даних видно, що при русі теплоносія зі зниженням його 

температури та швидкості коефіцієнт тепловіддачі поступово знижується. 

Коефіцієнт тепловіддачі робочого тіла істотно менший за коефіцієнт тепловіддачі 

від теплоносія на всіх ділянках теплообміну. Внаслідок цього температура стінки 

близька до температури теплоносія. Істотне значення має тепловий опір стіни. На 

економайзерній ділянці вона навіть більша, ніж термічний опір тепловіддачі 

робочому тілу. Це свідчить про доцільність вибору матеріалу для теплообмінних 

трубок з великим коефіцієнтом теплопровідності та кращими характеристиками 

міцності.  

Отримані в результаті розрахунку габаритні розміри парогенератора мають 

гарний збіг з даними розрахунку за допомогою комп'ютерного коду АSPEN-

TECH.  

На Рис. 3.1 представлена залежність площі теплообміну (ТОП) від діаметра 

ТОТ. Розрахунки проведені при діаметрі 22 мм, відносних кроках t1=t2=1.01, 

швидкості живильної води 0.57 м/с та швидкості теплоносія 4.08 м/с. Отримано, 

що зі збільшенням діаметра площа ТОП зростає. 

На Рис. 3.2 наводиться залежність величини площі теплообміну від 

швидкості живильної води на вході трубки. Згідно з наведеними даними, зі 
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збільшенням швидкості ПВ площа ТОП зростає. Цей несподіваний результат 

пояснюється даними, наведеними у таблиці. 3.2. Аналіз цих даних показує, що зі 

збільшенням швидкості ПВ відбувається зниження хгр на випарному ділянці, що 

призводить до збільшення теплової потужності 4-го ділянки, тобто. ділянки із 

погіршеним теплообміном. В результаті необхідна площа ТОП на цій ділянці 

інтенсивно зростає та компенсує зниження площі на інших ділянках. 

 

Рис 3.3 Залежність величини площі теплообміну від діаметра ТОТ 

Рис 3.4 Залежність величини площі теплообміну від швидкості живильної 

води на вході до трубки 

Відмінність коефіцієнта тепловіддачі від теплоносія на економайзерній 
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ділянці №1 пояснюється тим, що хгр на цій ділянці зі зростанням швидкості ПВ 

зростає. Тобто температура стінки досягає значення температури насичення при 

більшій кількості підведеної теплоти. Середня температура теплоносія на ділянці 

зростає та змінюється КТВ. 

Таблиця 3.2 Вплив збільшення швидкості живильної води на зміну площі 

теплообміну на окремі ділянки 

Швидкість ПВ, м/с 0.4 0.57 

Число трубок 204 143 

Число рядів 22 22 

Економайзерна ділянка №1 

Теплова потужність, кВт 9.075 9.796 

αтн, кВт/(м2 К) 39.263 39.391 

αрт, кВт/(м2 К) 4.134 5.524 

k, кВт/(м2 К) 2.179 2.513 

F, м2 30.47 29.91 

Економайзерна ділянка №2 

αрт, кВт/(м2 К) 3.734 3.014 

F, м2 15.82 13.58 

Випарна ділянка №1 

Теплова потужність, кВт 28369 23765 

k, кВт/(м2 К) 4.168 4193 

F, м2 138.2 118.7 

Випарна ділянка №2 

Теплова потужність, кВт 1720 6324 

k, кВт/(м2 К) 1.706 1.758 

F, м2 16.63 61.06 

Перегрівальна ділянка №1 

k, кВт/(м2 К) 0.715 0.905 

F, м2 76.5 60.46 
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3.2 Висновки за Розділом 3 

1. Розроблено алгоритм та програму розрахунку прямоточного парогенератора 

для АЕС малої потужності зі змійниковою поверхнею нагріву. Ця програма 

може бути використана для оптимізації параметрів при проектуванні 

парогенераторів аналогічної конструкції. 

2. Проведений розрахунок показав добрий збіг отриманих значень габаритних 

розмірів парогенератора з даними розрахунку комп'ютерного коду АSPEN-

TECH.  

3. Виявлено несподіваний вплив зміни швидкості живильної води на площу 

теплообміну ПГ. Так, зі збільшенням швидкості ПВ отримано, що площа 

поверхні теплообміну зростає. Це пояснюється збільшенням потужності 

ділянки кипіння із погіршеним теплообміном. 

 

Результати досліджень, наведені у розділі 3, опубліковано в роботах [68,69]. 

Таким чином, завдання №3 дисертаційного дослідження вирішено. 
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РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ 

У розділі 4 представлено результати досліджень відповідно до задачі №4, в 

рамках якої виконано розробку методики розрахунку гідравлічних втрат тиску 

теплоносія та робочого тіла. Визначено складові, з яких складається повна втрата 

тиску, та їх частка. Визначено вплив основних конструкційних параметрів на 

гідравлічний опір як зі сторони теплоносія, так і зі сторони робочого тіла. 

4.1 Методика та результати гідравлічного розрахунку теплообмінної 

поверхні прямоточного парогенератора 

У [68] розглядається методика теплового розрахунку, що відповідає 

результатам комп'ютерного коду ASPEN-TECH. У [70] розглядається методика 

розрахунку гідравлічного опору теплообмінної поверхні (ТОП). 

4.1.1 Аналіз методів розрахунку гідравлічного опору 

Розрахунок гідравлічних опорів ведеться для визначення повного перепаду 

тиску в теплообмінному апараті та витрат потужності на прокачування 

теплоносіїв. 

Загальний перепад тиску між двома перерізами каналу, в якому рухається 

потік, складається з чотирьох складових [71]: опір тертя Δртр , місцеві опори Δрм, 

опір прискорення Δрпри, а також нівелірний опір Δрнів.  

Суму опорів, що виникають через сили тертя Δртр та місцевих опорів Δрм, 

називають гідравлічним опором: 

Δpг = Δpтр + Δpм      (4.1) 

Для режиму роботи ПГ, що встановився, опір при прискоренні потоку Δpпри, 

Па, в каналі постійного перерізу дорівнює [72]: 

Δpпри = w2
2ρ2 −w1

2ρ1     (4.2) 

де   w2 и w1 – швидкості потоку на виході з ділянки та вході в неї, м/с; 

ρ2 и ρ1 – густина потоку, відповідно на виході та вході, кг/м3. 

У каналах при вертикальному русі виникає опір, пов'язаний із підйомом 
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маси на певну висоту. Цей опір (нівелірний Δpнів ) залежить від густини 

середовища і різниці висот (геодезичних) початку і кінця ділянки каналу, що 

розглядається. При опускному русі ця величина вже не буде опором, а навпаки, 

вона витрачається на подолання опорів [72]. 

Нівелірний опір Δpнів, Па, визначається як 

Δpнів = ρ · g · H      (4.3) 

де g – прискорення вільного падіння, м/с2; 

 H – висота ділянки, (H=l·sinγ); 

 l – довжина каналу, м; 

 γ – кут нахилу каналу, град; 

 ρ – середня щільність середовища, кг/м3. 

Повний опір руху потоку визначається як: 

Δpс = Δpг + Δpпри ± Δpнів     (4.4) 

4.1.2 Методи розрахунку гідравлічного опору при поперечному обтіканні 

теплоносієм пучка змійовиків 

Гідравлічний розрахунок проводиться за вихідними даними Табл. 2.1. та 

Табл. 4.1. 

Площа поперечного перерізу міжтрубного простору: 

Fмтр = Fпрот.части − Fзм =
π

4
(Dкорп

2 − Dцт
2 ) − π ∙ Dср ∙ dтр.нар. ∙ nслоев = 

= 0.106 м2      (4.5) 

Середня швидкість: 

ωтн
ср
=
Gтн∙Vтн

ср

Fмтр
= 3.917 м/с     (4.6) 

Число рядів у пучку за рухом ТН: 

𝑍 =
Hтот

S2
+ 1 =

3.478

0.024
+ 1 = 146    (4.7) 

Число Рейнольдса: 

Re =
ωтн
ср
∙dтр.нар

νтн
ср = 688751.5     (4.8) 

Опір прискорення ТН: 
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Δpпри = w2
2 · ρ2 −w1

2 · ρ1 = 3.787
2 · 780.17 − 42 · 730.07 =  

= −767.858 Па = −0.00768 бар 

 

Таблиця 4.1 Вихідні дані для розрахунку ППГ [50,68] 

Характеристики проектування одиниці змін. Значення 

Потужність ПГ МВт 45 

Витрата теплоносія Gтн кг/с 314.24 

Паропродуктивність кг/c 16.98 

Тиск ТН на вході ППГ МПа 15 

Температура ТН на вході ППГ °C 297.8 

Температура ТН на виході ППГ °C 270 

Тиск ПВ на вході ППГ MПa 4 

Температура ПВ на вході ППГ °C 65 

Температура ПВ на виході ППГ °C 275 

Зовнішній діаметр трубки, dтр. нар м 0.022 

Товщина стінки трубки м 0.0028 

Крок між шарами навивки, s1  м 0.024 

Крок між трубками у шарі навивки, s2  м 0.024 

Число трубок - 143 

Число шарів навивки nслоев - 22 

Швидкість живильної води на вході м/с 0.57 

Висота ТОП, H м 3.478 

Діаметр центральної труби, Dцт м 0.25 

Зовнішній діаметр проточної частини Dкорп м 1.305 

Середній діаметр навивки Dср м 0.778 

Середня щільність теплоносія, ρтн
ср

 кг м3⁄  755.13 

 

Нівелірний опір ТН: 

Δpнів = ρтн
ср
· g · H = 755.126 · 9.8 · 3.478 = 25740.02 Па = 0.257 бар. 
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Оцінимо значення коефіцієнта опору при поперечному обтіканні 

гладкотрубних шахових та коридорних пучків згідно [65,66]. 

Гідравлічний опір багаторядного пучка з шаховим та коридорним 

розташуванням гладких труб визначається залежністю: 

Δртр = ξ ∙ Z ∙
ρω2

2
      (4.9) 

де ω – швидкість у найменшому прохідному перерізі, м с⁄ ; 

 ξ – коефіцієнт опору на один ряд; 

Коефіцієнти гідравлічного опору ξ  одного ряду для шахового та 

коридорного розташування труб визначаються за номограмами залежно від Re = 

688751 та σ1 =
𝑠1

𝑑
= σ2 =

𝑠2

𝑑
= 1.09  (Рис. 4.1) [66]. Слід зазначити, що номограми 

[65] мають помилки в позначеннях, які унеможливлюють їх застосування. 

 

 

а) 
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б) 

Рис 4.1 Номограми для визначення коефіцієнта опору при поперечному 

обтіканні шахового (а) та коридорного (б) пучка труб [66] 

Шахове розташування труб: 

ξш = (
ξ

х
) ∙ х = 10−0.7 ∙ 1.1 = 0.219   (4.10) 

Δртр.ш = 0.219 ∙ 146 ∙
755.126∙3.9172

2
=  185222 Па = 1.85 бар. 

Коридорне розташування труб: 

ξк = 10
−0.64 ∙ 10−0.1 = 0.18 

Δртр.к = 0.18 ∙ 146 ∙
755.126 ∙ 3.9172

2
= 152237.6 Па = 1.52 бар. 

Порівняння отриманих результатів свідчить про їхню близькість, що є 

правдоподібним. При шаховому обтіканні опір дещо більший, ніж при 

коридорному, що підтверджує відомий факт. 

В [65] при обтіканні пучка Z послідовних рядів, крім номограм, 

пропонується формула для коефіцієнта опору пучка: 

ξ = ξ1Z,      (4.11) 
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де  Z – число рядів труб; 

ξ1 – коефіцієнт опору одного ряду. 

Надалі йдеться про визначення ξ0 , що це не пояснюється. Можна 

здогадатися, що під ξ0 розуміється ξ1. 

Відповідно до [65]: 

x1 =
s1

d
= 1.09; x2 =

s2

d
= 1.09     (4.12) 

ψ =
(x1−1)

(x2−1)
= 1      (4.13) 

Для коридорного розташування труб: 

ξ0 = 2(x1 − 1)
−0.5Re−0.2 = 0.45    (4.14) 

Δртр = ξ1Z
ρω2

2
= 3.8 бар    (4.15) 

Для шахового розташування труб: 

ξ = ξ0(Z + 1)      (4.16) 

де ξ0 = СRe
−0.27. 

При ψ = 1 и x1 = 1 запропоновано таку формулу для С: 

С=3.2+0.66(1.7 − ψ)1.5 +
1.44−x1

0.11
[0.8 + 0.2(1.7 − ψ)1.5] = 

= 3.2+0.66(1.7 − 1)1.5 +
1.44−1.09

0.11
[0.8+0.2(1.7 − 1)1.5] = 6.504 (4.17) 

Тоді 

ξ0 = С ∙ Re
−0.27 = 6.504 ∙ (688751)−0.27 = 0.173      

ξ = ξ0(Z + 1) = 0.173(146 + 1) = 25.36 

Δртр = 25.36 ∙
3.9172

2
∙ 755.126 = 146932.39 Па = 1.469 бар 

Порівняння отриманих результатів говорить про сумнівність правильності 

методики розрахунку для коридорного розташування. Для шахового 

розташування результат близький до даних, отриманих з використанням 

номограм, і може розглядатися як правильний. 

Проведемо розрахунок при поперечному обтіканні за методикою [64, 67, 72]. 

Змійовики з нахилом близько 85° від вертикального напрямку можна вважати 

горизонтальними. Якщо потік омиває трубний пучок з кутом атаки 𝜓, відмінним 

від 90°, то у (24) необхідно вводити поправку з Табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2 Врахування кута атаки при поперечному обтіканні 

𝜓 90 80 70 60 50 40 30 

εψ  1 1 0.95 0.83 0.69 0.53 0.38 

 

Як уже зазначалося, у технічних розрахунках відразу підраховується 

сумарний гідравлічний опір трубного пучка ΔpГ.П, Па: 

Δpг.п = ξП·ρ·(w2/2) 

Коефіцієнт опору пучка труб ξП залежить від конструкційних характеристик 

пучка та режиму перебігу: 

- для шахових пучків: 

при 
s1

dH
<

s2

dH
 ; 

ξп = (4 + 6.6m)Re
−0.28 = 

= (4 + 6.6 ∙ 146) ∙ 688751.53−0.28 = 22.44   (4.18) 

при 
s1

dH
>

s2

dH
 ; 

ξп = (5.4 + 3.4m)Re
−0.28 = (5.4 + 3.4 ∙ 146)688751.53−0.28 = 11.64 (4.19) 

- для коридорних пучків: 

ξп = (6 + 9m)Re
−0.26 (

s1

dH
)
−0.23

=     (4.20) 

= (6 + 9 ∙ 146)688751.53−0.26 (
0.02398

0.022
)
−0.23

= 30.01    

де  m – число рядів у пучку в напрямку руху.  

Як передбачається, опір коридорного та шахового пучків не можуть 

відрізнятися у 2 рази. Тому результат для коридорних пучків сприймається як 

сумнівний. 

Оскільки за умови вибору формули для шахового пучка відсутня умова 
s1

dH
=

s2

dH
, то надалі прийнято використовувати середнє між отриманими формулами 

(4.18) та (4.19). 

ξ =
22.44+11.64

2
= 17.04       
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Δртр = 17.04 ∙
3.9172

2
∙ 755.126 = 0.987 бар.      

Повний опір низхідного потоку, що охолоджується, визначиться як: 

ΔpТН = Δртр −  Δpнів + Δpпри = 

= 0.987 − 0.257 + (−0.00768) = 0.724 бар.     

Порівняння результатів, отриманих за допомогою методики [65,66] з 

результатами [64,67,72] показує, що вони відрізняються в два рази. В результаті 

розрахунку за тими ж вихідними даними за допомогою комп'ютерного коду 

ASPEN-TECH було отримано опір теплоносію 0.73 бар. Отже, можна дійти 

невтішного висновку у тому, що методика [65,66] не підходить для необхідних 

умов. Найбільш близький до зразка результат дає методика [64,67,72]. 

4.1.3 Методи розрахунку гідравлічного опору під час руху робочого тіла в 

трубі 

Парогенеруючий канал, в якому рухається робоче тіло (РТ) знизу вгору 

розбивається на три ділянки: економайзерна (ЕК), випарна (ВИП) та 

пароперегрівальна (ПП). При розрахунку кожної ділянки застосовуються різні 

формули. Загальний опір каналу визначиться як сума опорів трьох ділянок. 

Результати теплового розрахунку, які потрібні для гідравлічного розрахунку, 

наводяться в Табл. 4.3. 

 

Таблиця 4.3 Вихідні дані з теплового розрахунку [68] 

Ділянка Параметр Од. змін. Значення 

 Шорсткість, Δ  м 0.00001  

Внутр. діам. ТОТ, dтр.внутр  м 0.0164 

Площа для проходу РТ, Fрт  м2 0.03019 

Середня щільність РТ, ρрт
ср

  кг м𝟑⁄  497.7 

ЕК 
Висота ТОП, Hек  м 0.4967 

Довжина трубки, lек  м 5.9635 
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Середня щільність РТ, ρрт.ек
ср

  кг м𝟑⁄  890.377 

Число Рейнольдса, Reрт.ек
ср

  - 53044.95 

Ср. швидкість, ωрт.ек
ср

  м с⁄  0.6167  

ВИП 

Висота ТОП, Hвип  м 2.668 

Довжина ТОТ, lвип  м 32.034 

Число Рейнольдса, Reрт.вип
ср

  - 87002.025 

Швидкість на вході, ωпв.0 м с⁄  0.704 

ρ′  кг м𝟑⁄  837.11 

ρ′′  кг м𝟑⁄  18.836 

ρрт.вип
ср

  кг м𝟑⁄  408.66 

𝜌𝜔  кг м𝟐с⁄  562.268 

ПП 

Висота ТОП, Hпп  м 0.3135 

Довжина ТОТ, lпп  м 3.763 

Середня щільність, ρрт.пп
ср

  кг м3⁄  15.987 

Число Рейнольдса, Reрт.пп
ср

  - 510473.0 

Сер. швидкість, ωрт.пп
ср

  м с⁄  31.803 

 На вході На виході 

ЕК 
ρрт.ек
′  982.26 ρрт.ек

′′  798.49 

ωрт.ек
′  0.5724 ωрт.ек

′′  0.704 

ВИП 
ρрт.вип
′  798.49 ρ"рт.вип

″  18.836 

ωрт.вип
′  0.704 ωрт.вип

′′  29.851 

ПП 
ρрт.пп
вх  18.836 ρрт.пп

вых  13.138 

ωрт.пп
вх  29.851 ωрт.пп

вых  42.798 

 

a) Економайзерна ділянка [65,66]. 

Для всіх турбулентних режимів перебігу однофазного середовища 

коефіцієнт тертя визначається за формулою [65,66]: 
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ξ0 =
1

(1.82 lgRe−1.64)2
= 

1

(1.82 lg 53044.95−1.64)2
= 0.0206  (4.21) 

Вигнуті труби (змійовики). Коефіцієнт опору тертя для однофазного потоку 

в змійовиках визначається за формулою: 

ξтр.эк = ξ0 · [Reрт.ек
ср

· (
dвну

Dср
)2]0.05= 0.0206 · [53044.95 · (

0.0164

0.77756
)2]0.05 = 0.024 (4.22) 

де ξ0 – коефіцієнт опору для прямої труби з тією ж шорсткістю; 

dвну – внутрішній діаметр труби, м; 

Dср – діаметр змійовика, м. 

Опір тертя розраховується за формулою: 

Δpтр.эк = ξтр.эк · (
lэк

dвну
) · ρрт.эк

ср
· (

ωрт.эк
ср 2

2
) =     (4.23) 

= 0.024 · (
5.9635

0.0164
) · 890.377 · (

0.61672

2
) = 1489.035 Па = 0.0149 бар. 

Опір прискорення економайзерної ділянки розраховується за:  

Δpуск.ек = 74.076 Па = 0.00074 бар 

Нівелірний опір економайзерної ділянки розраховується за (68). 

Δpнив.ек = ρрт.ек
ср

· g · Hек = 890.377 ∙ 9.8 ∙ 0.4967 = 4334.05 МПа = 0.04334 бар.   

 

b) Випарна ділянка [65,66]. 

Коефіцієнт опору тертя при перебігу двофазного потоку у гвинтових 

змійовиках розраховується за такими формулами [66]: 

ξ0 =
1

(1.82 lgRe−1.64)2
=

1

(1.82 lg 87002.025−1.64)2
= 0.01851  (4.24) 

Kф = 1 + 1.68 (
d

Dср
)
0.65

= 1 + 1.68 (
0.0164

0.778
)
0.65

= 1.137 (4.25) 

ξтр.вип = ξ0 · Kф = 0.021.     (4.26) 

Гідравлічні втрати на тертя при перебігу двофазного потоку у гвинтових 

змійовиках визначаються за різними формулами: 

- за [72]: 

𝛥pтр.вип = ξтр.вип (
l

d
)
ω′
2
ρ′

2
 [1 + x (

ρ′

ρ′′
− 1)] ;    (4.27) 
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- за [65]: 

Δpтр.вип = ξтр.вип (
l

d
)
ω′
2
ρ′

2
 [1 + ψx (

ρ′

ρ′′
− 1)],    (4.28) 

де x – середня для аналізованої ділянки каналу наведений масовий вміст (як 

правило, використовується арифметичне усереднення). 

Якщо паровміст змінюється за довжиною каналу від xн до xк, то формулу 

(4.28) підставляють середні значення паровмісту x̅ та коефіцієнта ψ̅: 

ψ = (ψкxк −ψнxн) (xк − xн)⁄ ,    (4.29) 

де ψ – визначається за допомогою номограм (рис. 2.5 [65] роздільно для труб, 

що не обігріваються та обігріваються, а також за рис.2.6). Виходить ψ = 1.45. 

Вплив теплового потоку при двофазному перебігу в трубах, що 

обігріваються, на Δpтр враховується поправним множником [65]: 

Δpтр.об = Δpтр [1 + 4.4 ∙ 10
−3(
𝑞
𝜌𝜔⁄ )

0.7
],      (4.30) 

де  Δpтр розраховується за формулами (41) та (42); 

 𝑞 – в Вт/м2;  𝜌𝜔 – в кг/(м2∙с). 

За (4.28) та (4.30) Δpтр.вип = 303293.31 Па = 3.033 бар. 

За (4.27) та (4.30) Δpтр.вип = 212201.85 Па = 2.122 бар. 

Порівняння результатів, отриманих за допомогою методики [72] та [65] 

показує, що облік коефіцієнта ψ  за [65] призводить до завищення отриманого 

результату. Тому вибираємо методику розрахунку гідравлічного опору на 

випарному ділянці згідно [72] за формулами (4.27) та (4.30). 

 

Опір прискорення. 

За [65]: 

Δpпри.вип = 
(ρ·ω)2

ρрт.вип
′ · (

ρрт.вип
′′

ρрт.вип
′ − 1) · (xк − xн) 

= 
(562.268 )2

837.11
· (
18.836

837.11
− 1) · (1 − 0) = 16395.86 Па = 0.164 бар,   (4.31) 

За [72] та [67]: 
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Δpпри = wвых
2 ρвых −wвх

2 ρвх = 16395.86 Па = 0.164 бар,  (4.32) 

За [66] 

Δpпри = ρвых
´ (w0

вых)2 [1 + xк (
ρвых
´

ρвых
´´
− 1)] − ρвх

´ (w0
вх)2 [1 + xн (

ρвх
´

ρвх
´´
− 1)] = 

= 16395.86 Па = 0.164 бар.     (4.33) 

де  xк, xн – кінцевий і початковий паровміст; 

 ρ · ω = ρрт.вип
′ · ωрт.вип

′ = ρрт.вип
″ · ωрт.вип

′′ = const. 

Як видно, результати, отримані з усіх джерел, однакові. Можна 

користуватися будь-якою формулою, проте за простотою краще (4.32).  

Нівелірний опір випарної ділянки розраховується за (4.3). 

Δpнив.вип = ρрт.вип
ср

· g · Hвип = 408.66 ∙ 9.8 ∙ 2.668 = 10680.65 МПа = 0.1068 бар. 

 

c) Пароперегрівна ділянка. 

Гідравлічний опір пароперегрівальної ділянки розраховується за (4.21), 

(4.22), (4.23), що й для економайзерної ділянки: 

ξтр.пп = 0.017       

Δpтр.пп  = 31665.899 Па = 0.3166 бар     

Опір прискорення перегрівальної ділянки розраховується за (4.2): 

Δpпри.пп = 7271.999 Па = 0.0727 бар 

Нівелірний опір перегрівальної ділянки (4.3): 

Δpнів.пп = ρрт.пп
ср

· g · Hпп = 15.987 ∙ 9.8 ∙ 0.3135 = 49.061 МПа = 0.000491 бар. 

Повний опір руху робочого тіла: 

Δpрт = Δpтр.ек + Δpтр.вип + Δpтр.пп + Δpпри.ек + Δpпри.вип + Δpпри.пп + Δpнів.ек +

Δpнів.вип + Δpнів.пп = 284162.493 Па = 2.84 бар 

Основні результати розрахунку ППГ із змійниковою ТОП за вихідними 

даними табл. 4.1 наведено у табл. 4.4. 

Таким чином, максимальний внесок у загальний опір дає випарну ділянку. 

Зі складових загального опору найбільше значення має опір тертя. 
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Таблиця 4.4 Результати розрахунку гідравлічного опору ТОП 

  РТ ТН 

  Значення, bar % Значення, bar % 

ЕК 

Δpтр.ек  0.01489  0.14273  

Δpпри.ек  0.00074 -0.00213 

Δpнів.ек  0.04334 0.03750 

Δpек  0.05897 2.0 0.1031 14.24 

ВИП 

Δpтр.вип  2.12202  0.74792  

Δpпри.вип  0.16396 -0.00514 

Δpнів.вип  0.10681 0.19444 

Δpвип  2.393 84.3 0.5486 75.74 

ПП 

Δpтр.пп  0.31666  0.09546  

Δpпри.пп  0.07272 -0.00042 

Δpнів.пп  0.00049 0.02245 

Δpпп  0.39 13.7 0.0726 10.02 

 Δpсума  2.84 100 0.7243 100 

 

4.1.4 Вплив деяких параметрів на гідравлічний опір теплообмінної поверхні 

Розглянемо вплив основних конструктивних параметрів на гідравлічний 

опір парогенератора ТН та РТ. У табл. 4.5 наводиться розрахунок гідравлічного 

опору по обидва боки залежно від діаметра ТОТ. Інші параметри зберігаються 

такими ж як і в попередньому розрахунку.  

Аналіз наведених результатів показав, що зі збільшенням діаметра ТОТ 

гідравлічний опір робочого тіла зростає, що визначається збільшенням довжини 

ТОТ. Останнє пояснюється погіршенням теплообміну зі зростанням діаметра 

трубки. Опір ТН у своїй змінюється незначно. Коливання значення ΔpТН 

пояснюється коливаннями швидкості ТН, яка уточнюється при розрахунковому 

значенні шарів змійовиків [73]. 



104 

Таблиця 4.5 Вплив зміни діаметра теплообмінної трубки на гідравлічний 

опір парогенератора 

𝒅тр.нар, мм 16 18 20 22 24 

𝜹ст, м 0.002 0.0022 0.0025 0.0028 0.0028 

𝑫нар, м 1.2789 1.2898 1.2746 1.3051 1.270 

𝑯, м2 275.29 299.98 329.92 360.07 367.4 

𝒉высота, м 1.9324 2.0142 2.680 3.4769 4.3596 

𝒏тр 268 208 171 143 114 

Z 30 27 24 22 20 

𝝎тн
вх , м/с 4.1038 4.0191 4.1038 4.047 4.104 

𝝎рт
вх , м/с 0.5705 0.5723 0.5722 0.572 0.5704 

𝜟Ррт, bar 2.2699 2.4412 2.6377 2.84 2.925 

𝜟Ррт
ек , bar 0.0383 0.0396 0.0486 0.05897 0.0692 

𝜟Ррт
вип, bar 1.8808 2.037 2.2116 2.393 2.462 

𝜟Ррт
пп, bar 0.3507 0.3644 0.3765 0.39 0.393 

𝜟Ртн, bar 0.6986 0.5801 0.6783 0.7243 0.8035 

𝜟Ртн
ек , bar 0.1057 0.086 0.0984 0.1031 0.1121 

𝜟Ртн
вип, bar 0.5121 0.4295 0.5085 0.5486 0.6125 

𝜟Ртн
пп, bar 0.0807 0.0646 0.0713 0.0726 0.0792 

 

На Рис. 4.2 наведено залежність гідравлічного опору від швидкості 

теплоносія. Як очевидно з результатів розрахунку, гідравлічний опір РТ у своїй не 

змінюється. Опір ТН зростає зі зростанням швидкості теплоносія. Збільшення 
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швидкості вдвічі призводить до зростання опору в 10 разів.  

 

Рис 4.2 Вплив зміни швидкості теплоносія на гідравлічний опір ПГ 

На Рис. 4.3 наводиться вплив швидкості живильної води на гідравлічний 

опір ПГ. При цьому опір теплоносія не змінюється. Опір РТ зі збільшенням 

швидкості поживної води вдвічі зростає 7.5. За тієї ж довжини труб опір виріс би 

вчетверо. Однак при цьому збільшується і довжина трубок, що призводить до 

додаткового зростання опору РТ. 

 

Рис 4.3 Вплив зміни швидкості живильної води на вході до ТОТ на 

гідравлічний опір ПГ 
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На Рис.4.4 показано зміну гідравлічного опору ПГ із зростанням відносного 

кроку між шарами навивки змійовиків. При цьому, очевидно, опір з обох боків 

практично не змінюється. 

 

Рис 4.4 Вплив зміни відносного кроку між шарами змійовиків на гідравлічний 

опір ПГ 

 

Рис 4.5 Вплив зміни відносного кроку між змійовиками по вертикалі на 

гідравлічний опір ПГ 
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Збільшення кроку по вертикалі призводить до зростання опору та по ТН та 

РТ (Рис. 4.5). Це пояснюється погіршенням теплообміну та, відповідно, 

зростанням поверхні нагріву. Причому це збільшення ТОП випереджає тенденцію 

до зниження опору зі збільшенням відстані між трубками. 

4.2 Методика гідравлічного розрахунку парогенератора загалом 

Для визначення повного гідравлічного опору ПГ необхідно до опору 

теплообмінної поверхні додати опір до і після неї за кожним з контурів. 

Проведемо розрахунок гідравлічного опору ділянок ПГ до та після ТОП [74] 

при наступних умовах: зовнішній діаметр теплообмінних труб (ТОТ) dтр=16 мм, 

крок між трубками по вертикалі s1=20 мм, крок між шарами навивки по 

горизонталі s2=20 мм, швидкість живильної води на вході в ТОТ 0.61 м/с. За цих 

умов за допомогою програми ASPEN-TECH отримано висоту теплообмінної 

поверхні (ТОП) 2.55 м, діаметр ТОП 1.35 м, швидкість теплоносія у міжтрубному 

просторі (МТП) 1.58 м/с, гідравлічний опір в трубках 3.5 бар, гідравлічний опір у 

МТП 0.19 бар. Витрата теплоносія визначається через роботу насоса, яка 

здійснюється при параметрах холодного теплоносія: 

Gтн=1440/(0.00128*3600)=314.67 кг/с. Витрата живильної води Gжв=16.97 кг/с. 

Визначення гідравлічного опору по тракту теплоносія. Визначення 

додаткового гідравлічного опору за контуром теплоносія на вході до ТОП 

здійснюється визначенням наступних складових опору: 

- вхідний патрубок (дві довжини і поворот потоку); 

- вихід на екран; 

- рух по кільцевому зазору; 

- вихід в простір над теплообмінною поверхнею (ТОП); 

- поворот на 180 градусів і вхід в ТОП. 

Зупинимося на визначенні цих величин.  

Патрубок вхідний (Рис. 2.2). Вихідні дані: - діаметр внутрішнього патрубка, 

dвн=0.4 м;- довжина прямої ділянки, l1=0.2 м;- довжина другої ділянки, l2=0.2 м;- 

кут між ділянками, α=20°; 𝜐вх
тн -  питомий об’єм ТН при  𝔱вх

тниРвх
тн:    𝜐вх

тн=f (Рвх ,   
тн 𝔱вх

тн) 
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= 0.001391 м3/кг; коефіцієнт кінематичної в’язкості𝜈тн
вх= 1.212•10-7 м2 /с, 𝜈тн

вых= 

1.285•10-7 м2 /с; шорсткість поверхні (для нержавіючої сталі) Δ= 10 -5 м [65]. 

Коефіцієнт місцевого опору при повороті потоку на α градусів [65] в згині: 

𝝃повороту = 0.73 · k · N,     (4.34) 

де  k – функція кута повороту, N – функція відношення радіусу заокруглення до 

діаметру труби (х=R/d). В результаті апроксимації довідкових даних були 

отримані наступні вирази:  

k= 1.26·10-7· α3 – 6.33·10-5·α2+ 1.50 ·10-2·α+0.0581; 

N= 1.522·10-4·х4–4.143·10-3· х3 +4.122 ·10-2· х2 +1.851 ·10-1· х + 0.4454. 

Для заданих умов k(α=20)=0.35; N(R/d=0) = 0.4454. Тоді 𝜉повороту=0.1138. 

Швидкість  ТН  в  патрубку: 

𝜔 =
𝐺тн 𝜐вх

тн

f патр
 внутр = 

314.67∙0.00137

0.1256 
=3.429 м/с. 

Число Рейнольдса:  

Re = 
𝑤·𝑑 

ν
=

3.429·0.4

1.212·10−7
= 11.178 • 106. 

Коефіцієнт тертя [65]:  

λтр = 0.11∙ (
Δ

𝑑
+ 

68

Re
)
0.25

= 0.11∙ (
1∙10−5

0.4
+ 

68

11.178• 106
)
0.25

= 0.00821. 

Опір патрубку: 

ΔPпатр = (λтр
l
𝑑
+ ξпов)

𝜔²  

𝟐 𝜐вх
 = (0.00821 

0.2+0.2

0.4
+ 0.1138 )

3.429 ²

2∙0.00137
= 514.3 Па 

Вихід потоку з патрубку в кільцевий зазор (КЗ) (на екран). 

Коефіцієнт опору є функція від h/𝒟 (товщини кільцевого зазору до діаметру 

патрубка) 61. Аналіз наведеної залежності𝜉 = 𝑓(h/𝒟) показав, що мінімальне 

значення  𝜉  відповідає h/𝒟  = 0.17 (лежить в діапазоні 0.15-0.2). Проектований 

варіант не має закругленого виходу, тобто r/D = 0. Значення ξ для випадку 

відсутності заокруглення можна отримати в результаті апроксимації наявних 

табличних значень. Залежність коефіцієнта опору в залежності від відношення 

h/D при відсутності заокруглення крайок, тобто при r/D=0 в діапазоні h/𝒟 = 0.1-

0.25 коефіцієнт опору можна розрахувати за допомогою апроксимаційного виразу: 
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𝜉 = −466.67 ∙ χ3 + 342 ∙ χ2 − 77.133 ∙ 𝜒 + 6.14 , 

де 𝜒 = h/𝒟. 

Якщо h/Dпатр=0.17, то h=0.4 ∙0.17= 0.068 м. Тобто ширина кільцевого зазору 

має дорівнювати 68 мм. Приймаємо 60.8 мм, виходячи з однаковою швидкістю 

теплоносія в КЗ згідно з прототипом. 

Тоді при ξвиходу на екран=0.679: 

ΔPвиходу на екран = (ξвиходу на екран)
𝜔²  

𝟐 𝜐вх
 =0.679

3.429²  

2∙ 0.00137
 = 2913 Па. 

Опір при русі в кільцевому зазорі (КЗ). При діаметрі теплообмінної 

поверхні 1.35 м внутрішній діаметр шахти буде дорівнювати 1.37. При товщині 

стінки шахти 5 мм, зовнішній діаметр шахти складе 1.38 м. Внутрішній діаметр 

корпусу  

1.38 + 2 ∙ h = 1.38 + 2 ∙ 0.0608 = 1.511 м. 

Гідравлічний діаметр КЗ:  

𝑑г = 2 (𝑟2 − 𝑟1 ) = 2(1.511/2 − 1.38/2) = 0.1316 м. 

Площа кільцевого зазору 

Fкільц. = 
π

4
((𝒟корп.

вн. )² − (𝒟шахты.
нар.

)2) = 0.785 (1.511² - 1.38²) = 0.298 м2. 

Коефіцієнт тертя при русі в КЗ: 

ξ0 = 0.11 ∙ [
1.10−5

0.298
+ 

68

1.553·106
]
0.25

= 0.0115 

Для концентричного кільцевого зазору: 

𝜉к = 𝜉0 ∙ 1.08 = 0.0124. 

Коефіцієнт опору при раптовому розширенні потоку (при виході з КЗ): 

𝜉расш = 1.1 [1 − (
𝜔меньш

𝜔больш
)
2

] = 1.1 [1 − (
𝐹кольц

𝐹корп
верх )

2

] = 1.1 [1 − (
0.298

1.6918
)
2

] = 1.066 

де 𝐹корп
верх

 – площа живого перетину в верхній частині корпусу, 

𝐹корп
верх

= 0.785 ((𝒟корп
вн )

2
−𝒟цт

2 − 𝑛пар.кол ∙ 𝑑п.кол.
2 ) = 

= 0.785 ∙ (1.5112 − 0.252 −  42 ∙ 0.042) = 1.692 м2. 

де 𝑛пар.кол, 𝑑п.кол. - кількість та діаметр парових колекторів. 

Площа живого перетину для ТН в теплообмінній поверхні: 
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𝐹тн
то = 0.785 ∙ (𝒟корп

вн −𝒟цт
2 − 𝑛зм ∙ 𝑑зм

2 ) = 0.785 ∙ (1.5112 − 0.252 − 252 ∙

0.0162) = 1.395. 

𝜉суж = 0.5 (1 −
1.395

1.692
) = 0.0876. 

Гідравлічний опір ТН до входу в теплообмінну поверхню: 

ΔРтн
вх = ΔРпатр + ΔРэкран + ΔРКЗ+расш + ΔР180 + ΔРвход то = 

= 514 + 2913 + 880 + 114 + 2.05 = 4.325 ∙ 103 Па. 

Результати розрахунку зведені в Табл. 4.6 [74]. Найбільший вклад у 

загальний опір вносить вихід теплоносія з патрубка на екран та розширення при 

виході з кільцевого зазору. 

Таблиця 4.6 Результати розрахунку складових гідравлічного опору ТН до 

ТОП 

Найменування Fжив., м w, м/с Re λтр ξм ΔP, кПа 

Внутрішній 

патрубок 

0.1256 3.429 11.18·106 0.00821 0.106 0.514 

Вихід на екран - 3.429 - - 0.675 2.913 

Рух у КЗ та вихід 0.298 1.44 1.553·106 0.0124 1.066 0.881 

Поворот на 180° 1.692 0.255 -- -- 0.6 0.0114 

Вхід в ТОП 1.395 0.309 - - 0.0876 3050 

Опір ТН до ТОП      4.325 

 

Визначення гідравлічного опору ТН від ТОП до виходу з ПГ.  

Далі йде визначення наступних складових опору: 

- вихід з ТОП; 

- поворот на 180 град. і звуження при вході у кільцевий зазор; 

- підйом при русі в КЗ; 

- вхід у вихідний патрубок з урахуванням повороту на 90 град.; 

- рух по конічній частині патрубку; 

- рух по циліндричній частині. 

Розглянемо тільки особливості розрахунку, а результати зведемо в табл. 3. 
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Вхід у вихідний патрубок: 

Площа сегмента для проходу ТН (відповідно Рис. 2.2): 

S =
𝑅2

2
(∝ −𝑆𝑖𝑛 ∝) =  

𝐷нар2

8
(∝ −𝑆𝑖𝑛 ∝) 

Висота трикутника h визначиться з виразу: 

h= 2∙ l - Dнар/2 =2∙0.63∙Dвн – Dнар/2= 1.26∙ Dвн– Dнар/2=(1.26-1.6/2) Dвн=  

=0.46 Dвн. 

Прийнято Dнар=0.8 м (Dнар/Dвн=0.8/0.5=1.6).  

Прийнято, що l =0.63∙Dвн. 

Кут 𝛼 в радіанах: 

𝛼= 2∙arcos(h∙2/Dнар) = 2∙arcos(0.46Dвн ∙2/(1.6 ∙Dвн)) = =2∙arcos(0.575)=2∙54.9 

=109.8°=1.915 рад. 

Площа для проходу: 

S =
𝐷нар2

8
(∝ −𝑆𝑖𝑛 ∝) =

0.82

8
(1.915 − 𝑆𝑖𝑛 1.915) =0.0779 м2. 

Опір входу у вихідний патрубок [65]: при h/D>0.3 ξ=0.05; при h /D=0.25 ξ=0.1 (де 

h – товщина кільцевого зазору, звідки поток входить з поворотом до патрубку). 

Приймемо лінійну залежність коефіцієнта опору від відношення товщини КЗ до 

діаметру патрубку. Еквівалентний діаметр: 

Dекв=4F/П=4 0.0779/1.42=0.219 м. 

П – периметр каналу:  

П = Lхорди +Lдуги = Dнар∙sin(𝛼/2) + Rнар∙𝛼 = 0.654+0.766 = 1.42 м. 

h/D=0.068/0.219=0.31. 

Коефіцієнт опору визначиться з пропорції: 

При h/D = 0.3  -- ξ= 0.05   При h/D=0.25  -- ξ= 0.1. 

Звідси отримаємо вираз:  ξвх. патр= 0.35- h/D = 0.35-0.3=0.05. 

ΔРвх вых патр = 𝜉вх патр
𝑤2

2∙𝑣
 = 0.05

5.172

2∙0.00128
 = 523 Па. 

Опір вихідного патрубку. Вихідний патрубок має спочатку конічну форму, а 

потім - циліндричну (Рис. 2.2). 

Середня швидкість в конусній частині відповідає перетину:  

Dнар1 =0.8 м; Dнар2 = 0.6 м. 
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Fср.кон= 0.785∙[(0.5∙(Dнар1+Dнар2))2-Dвн2] = 0.785∙[(0.5∙(0.8+0.6))2-

0.52]=0.259 м2. 

Сумарний опір після ТОП ΔРтн
вих =1.6 кПа (табл. 4.7). 

Сумарний опір ПГ по лініїТН: 

ΔРтн = ΔРтн
вх + ΔРтн

ТОП + ΔРтн
вих =  4.325+ ΔРтн

ТОП +1.6=5.925+ ΔРтн
ТОП =24.93 

кПа. 

Результати розрахунку зведені в табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 Результати розрахунку опору теплоносія від ТОП до виходу з 

ПГ 

Найменування 
Fжив., 

м 
w, м/с Re λтр ξм ΔP, кПа 

Вихід з ТОП 1.395 1.58 - - 0.404 0.3936 

Поворот на 180°  0.229 - - 0.6 0.012 

Звуження при вході 

у КЗ та рух по КЗ 
0.298 1.348 1.38·106 0.0125 0.415 0.3996 

Вхід у вихідний 

патрубок 
0.0779 5.17 - - 0.268 0.523 

Рух по конічній 

частині патрубку 
0.188 2.138 3.326·106 0.0109 - 0.0408 

Рух по циліндрич-

ній частині 
0.0864 4.66 3.626·106 0.0124 - 0.232 

Опір ТН після 

ТОП 
     1.601 

 

Опір ПГ за робочим тілом 

Опір робочому тілу складається з трьох частин: 

• опір живильної води (ЖВ) до ТОП від входу в ПГ; 

• опір ТОП; 

• опір пари після ТОП до виходу з ПГ. 

У свою чергу опір РТ до ТОП визначається як сума наступних складових: 
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1. Патрубок 0,1 патрd м= ;   0, 2 Пl м= . 

2. Вихід з патрубку в водяну камеру  dвк=dцт=0.25; hвк=dвк/2=0.125 м. 

3. Поворот на 90°. 

4. Вхід в колекторні трубки. 

5. Рух по колекторним трубах КТl  з урахуванням розширення, звуження та 2-х 

поворотів на 45°. 

6. Поворот на 90° и  вхід в трубу для з’єднання 
СТd = 0.01 м. 

7. Рух по сполучній трубі з урахуванням 5 поворотів на 90°. 

8. Вхід у змійовик. 

Результати зведені в табл. 4.8. 

Розрахунок опору при русі пари від ТОП до виходу з ПГ 

Опір після ТОП визначається як сума наступних складових: 

1. Рух по змійовику до паро збірного колектору (ПЗК) lзм=0.2 м. 

2. Вхід в ПЗК,  поворот на 90°, рух по ПЗК  

3. Поворот на 90° та вхід у вертикальний  паровий колектор (ВПК), рух по 

ВПК 

4. Поворот на кут  𝛼. 

5. Вхід в проточку в кришці, рух в проточці, вихід в торовий колектор. 

6. Рух по торовому колектору. 

7. Вхід в паровий патрубок, рух по паровому патрубку. 

Вихідні дані: 

Довжина вихідної ділянки змійовика lzм = 0.2 м; 

Довжина циліндр. частини вертикального парового колектору (ВПК):  lvpk = 0.2; 

Довжина конічної частини ВПК №1 lvpkkon1 = 0.2·δкр2 = 0.2·0.277 = 0.0553м; 

 

Таблиця 4.8 Результати розрахунку опору живильної води до ТОП 

Найменування Fжив., м w, 

м/с 

Re 𝜆тр ξм ΔP, 

кПа 

Патрубок 0.00785 2.204 498432 0.0136 - 0.065 
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Водяна камера з 

поворотом на 90° 

0.0156 2.204 - - ξрозш=0.923 

ξ90=0.41 

2.933 

Колекторна труба 

(вхід, розширення, 

звуження, 2 

повороти 45° та на 

90°, по довжині) 

2.57·10-4 1.315 53976 0.0227 ξрозш=0.504 

ξзвуж= 

0.132 

ξ45=0.09 

1.887 

Сполучна труба 

(вхід, 5 згинів на 

90°, тертя) 

4.52·10-5 1.515 26037 0.0275 ξвх=0.5 

ξ90= 0.0198 

15.54 

Вхід в змійовик 1.13·10-4 0.607 16.5·106 - 0.923 0.166 

Опір ЖВ після 

ТОП 

     20.566 

 

Довжина вузької частини ВПК    luz = 0.8· lvpkkon = 0. 0443м; 

Діаметр вузької частини ВПК  duz = dzm = 0.012м. 

Довжина конічної частини ВПК №2   lvpkkon2 = 0.5·δкр2 = 0.138м. 

Середній діаметр горизонтального парового колектору (ГПК):  

dgpksr = 0.032-2·0.00402 = 0.0239 м. 

Максимальний діаметр ГПК dgpkmax = 0.038 – 2·0.00474 = 0.0285м. 

Діаметр ВПК: dvpk = dgpkmax = 0.0285м. 

Діаметр вихідного каналу ВПК  dvix = dvpk·1.15 = 0.0327м. 

Діаметр проточки між ВПК та торовим колектором  dprot= dvpk·1.1 = 0.0313 м. 

Діаметр вимірювального датчика    dizm = 0.004 м. 

Діаметр торового колектору (ТК)    dtorkol = 0.15 м. 

Діаметр кола розташування ТК: 

doкrtor = dто–2·dvpk– dtorkol= 1.386 -2·0.0285 – 0.15 = 1.179 м. 

Діаметр парового патрубку    dpatrp = dtorkol = 0.15 м. 

Довжина патрубку:  lpatr= 0.4 м. 

Кількість змійовиків nzm = 252 шт. 
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Результати розрахунку опору парової ділянки наведено в Табл. 4.9. 

Виходячи з отриманих результатів можна зробити висновок, що 

максимальні втрати тиску на вхідній ділянці теплоносія мають місце при виході з 

вхідного патрубку на екран та при русі по кільцевому зазору вверх. На вихідній 

ділянці теплоносія максимальні втрати у вихідному патрубку. Для робочого тіла 

максимальні втрати на ділянці живильної води мають місце у сполучній трубі. 

Абсолютно найбільші втрати мають місце на паровій ділянці, з чого можна 

зробити висновок, що треба робити максимально можливі з конструктивної точки 

зору розміри елементів для проходу пари.  

На Рис. 4.6 представлені результати розрахунку гідравлічних втрат в ПГ в 

залежності від швидкості живильної води на вході в ТОП. Втрати тиску 

теплоносія значно нижчі за втрати для робочого тіла, що пояснюється невеликою 

швидкістю теплоносія. При підвищенні швидкості живильної води кількість ТОТ 

зменшується та зменшується діаметр корпусу ПГ, а це веде до підвищення 

швидкості теплоносія і, відповідно, гідравлічного опору теплоносію. 

 

 

Рис 4.6 Гідравлічний опір по тракту теплоносія та робочого тіла 

парогенератору в залежності від швидкості живильної води на вході в трубки 
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Таблиця 4.9 Результати розрахунку опору парової ділянки ПГ 

Найменування Fжив., м w, 

м/с 

Re λтр ξм ΔP, 

кПа 

Рух по змійовику до 

ГПК 

1.13·10-4 45.3 379254 0.0173 ξ30=0.0985 

ξ80=0.131 

ξвх=1 

21.0 

Вхід в ГПК, поворот 

на 90°, рух по ГПК 

4.51·10-4 34.1 569958 0.0167 ξрозш1=0.877 

ξрозш2=0.758 

18.17 

Поворот на 90° та 

вхід у ВПК, рух по 

циліндричній частині 

ВПК 

6.38·10-4 40.12 799079 0.0159 ξ90=0.41 3.295 

Рух по конусній 

частині №1 ВПК 

3.22·10-4 79.5 1.12·106 0.0168 - 1.882 

Рух по вузькій 

частині №1 ВПК 

1.13·10-4 226.5 1.90·106 0.0189 - 23.6 

Рух по конусній 

частині №2 ВПК 

3.1·10-4 82.7 938119 0.0192 - 7.239 

Поворот на кут  𝛼 . 

Вхід в проточку, рух 

в проточці 

7.74·10-4 33.16 725526 0.0157 ξ45= 0.2 

ξвых=1 

8.768 

Вихід у торовий 

колектор та рух по 

ньому 

0.0142 22.7 2028000 0.011 - 0.98 

Вхід у паровий пат-

рубок та рух по 

ньому 

0.0176 73.07 7.6·106 0.0102 - 18.5 

Опір пари після 

ТОП 

     102.9 
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4.3 Висновки за розділом 4 

1. В результаті аналізу різних джерел для розрахунку гідравлічного опору при 

русі в трубках киплячого робочого тіла та поперечному омиванні змійовиків 

теплоносієм були обрані формули, що дають результат, близький до даних 

розрахунку за допомогою комп'ютерного коду ASPEN-TECH.  

2. Слід зазначити такі особливості розрахунку, що дозволяють спростити та 

прискорити розрахунок. Опір прискорення для економайзерної, випарної та 

пароперегрівальної ділянок парогенератора можна окремо не розраховувати. 

Як по ТН так і по РТ опір прискорення можна розраховувати для ПГ. 

3. Нівелірний опір ТН можна розраховувати для всієї висоти ПГ. Нівелірний 

опір по РТ слід визначати як суму нівелірного опору на кожній ділянці. 

4. Проведено варіантні розрахунки впливу основних конструктивних 

параметрів на гідравлічний опір прямоточного ПГ зі змійниковою 

поверхнею нагрівання. Виявлено, що гідравлічний опір прямоточного ПГ 

змінюється відповідно до напряму зміни площі теплообмінної поверхні. З 

трьох ділянок теплообміну визначальний внесок у опір має випарну ділянку. 

З трьох складових загального опору основний внесок дає опір тертю. 

 

Результати досліджень, які наведені у розділі 4, опубліковано в роботах 

[70,73,74]. 

Таким чином, завдання №4 дисертаційного дослідження вирішено. 
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РОЗДІЛ 5 ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ГІДРАВЛІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРЯМОТОЧНОГО ПАРОГЕНЕРАТОРУ 

Однією з особливостей прямоточного ПГ є можливість нестійкої роботи, 

тобто. коливання витрати через ТОТ. Нестійкі режими перебігу потоку робочого 

середовища можуть призвести до пошкодження поверхонь нагрівання внаслідок 

вібрації та термоутомлених напруг, обумовлених змінною температурою металу. 

Тому дослідженню умов порушення гідравлічної стійкості та розробці заходів 

щодо її запобігання присвячено велику кількість розрахунково-аналітичних та 

експериментальних робіт [39,75,76]. 

5.1 Аналіз і розрахунок гідравлічної стійкості прямого парогенератора 

При аналізі роботи ПГ у більшості випадків розглядають два можливі види 

гідравлічної нестійкості: статичну (аперіодичну) або коливальну (динамічну). 

Статична нестійкість зазвичай визначається неоднозначною гідравлічною 

характеристикою пароутворюючого елемента, що становить залежність перепаду 

тиску в каналі 𝛥𝑃 від витрати робочого середовища D через нього  𝛥𝑃 = 𝑓(𝐷). 

Основним засобом досягнення стійкості є встановлення шайби перед ТОТ 

[39]. Критерієм необхідності встановлення шайб є умова [39]: 

𝑈 =
ℎ′ − ℎпв
ℎ′′ − ℎ′

· (
𝜌′

𝜌′′
− 1) > 5. (5.1) 

Прийняті вихідні дані для розрахунку наведено у табл.5.1. 

Таблиця 5.1 Вихідні дані та результати розрахунку ППГ [50,68] 

Характеристики проектування 
одиниці 

змін. 
Значення 

Потужність ПГ, 𝑄пг МВт 45 

Витрата робочого тіла кг/с 16.97 

Тиск теплоносія (ТН) на вході ПГ МПа 15 

Температура ТН на вході ПГ °C 297.8 

Температура ТН на виході ПГ °C 270 
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Тиск пари на виході ПГ  𝑃𝑠𝑡 MПa 3 

Тиск насичення, 𝑃𝑠 MПa 3.252 

Температура насичення, 𝑡𝑠 °C 238.38 

Температура живильної води (ЖВ) на вході ПГ, 𝑡𝑓𝑤 °C 65 

Температура пари на виході ПГ, tпар °C 275 

Ентальпія ЖВ на вході, ℎпв кДж/кг 274.76 

Ентальпія ℎ′ при 𝑡𝑠=238.38 °C кДж/кг 1029.81 

Ентальпія ℎ′′ при 𝑡𝑠=235.42 °C кДж/кг 2803.28 

Ентальпія пари на виході ПГ кДж/кг 2928.6198 

Щільність 𝜌′ при 𝑡𝑠=238.38 °C кг м3⁄   815.64 

Щільність 𝜌′′ при 𝑡𝑠=235.42 °C кг м3⁄   15.43 

Зовнішній діаметр ТОТ, dтр. нар м 0.022 

Товщина стінки трубки м 0.0028 

Крок між шарами навивки, 𝑠1  м 0.024 

Крок між ТОТ у шарі навивки, 𝑠2  м 0.024 

Число ТОТ, n - 143 

Число шарів навивки, 𝑧ш - 22 

Швидкість ЖВ на вході, 𝑤жв м/с 0.57 

Швидкість теплоносія, 𝑤т м/с 4.04 

Довжина витка, 𝑙в  м 32.918 

Висота ТОП, H м 2.744 

Висота економайзерної ділянки, 𝐻ек м 0.421 

Висота випарної ділянки, 𝐻вип м 1.739 

Висота перегрівальної ділянки, 𝐻пере м 0.584 

 

При зазначених вихідних даних параметр U дорівнюватиме: 

𝑈 =
ℎ′ − ℎжв
ℎ′′ − ℎ′

· (
𝜌′

𝜌′′
− 1) =

1029.81 − 274.76

2803.28 − 1029.81
· (
815.64

15.43
− 1) = 22.08. (5.2) 

Таким чином, для прийнятих параметрів ПГ обов'язкове встановлення шайб 
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перед ТОТ. Додатковий опір, який забезпечується дросельною шайбою, має 

задовольняти відомою умовою, з якої визначається мінімальне значення діаметра 

шайби [39,75]: 

𝛥𝑝ш ≥ 𝐷
2 · (𝐵 − √ЗАС) (5.3) 

де 𝐷 − витрата пари через ТОТ. 

А, В, С – коефіцієнти рівняння, що описує функцію зміни гідравлічного 

опору ТОТ від витрати, розглянуті далі. 

Слід зазначити, що нерівність (5.3) не дає однозначної відповіді, лише 

позначає граничне значення додаткового опору. Аналіз зміни сумарної 

гідравлічної характеристики ТОТ та шайби показує, що зі зменшенням діаметра 

шайби зигзаг характеристики 𝛥𝑝с = 𝑓(𝐷)  буде поступово випрямлятися і при 

якомусь значенні діаметра шайби матиме місце практично пряма (горизонтальна) 

ділянка характеристики, всередині якої витрата може набувати безліч значень 

всередині певного діапазону. Цій прямій ділянці та буде відповідати рівність (5.3). 

Тому метою цього розділу є уточнення умови забезпечення гідравлічної 

стійкості прямоточного парогенератора. 

Зупинимося на розрахунку характеристики ППГ аналітичним методом. 

При виведенні формули визначення опору теплообмінної трубки (ТОТ) у 

літературі [39,76] приймається кілька припущень: 

1. Прийнято постійний коефіцієнт тертя для всіх ділянок теплообміну. 

Як показали розрахунок ці коефіцієнти мають такі значення: 

𝜉тр
ек = 0.024; 𝜉тр

вип = 0.021; 𝜉тр
пере

= 0.017. 

Справді, можна підтвердити, що відмінність цих коефіцієнтів на 15% (𝜉ср =

0.0207) може бути прийнятною для оцінних розрахунків. 

2. Опір прискорення та нівелірний опір не враховуються через їх малість. 

Проте видається, що з сумарному їх значенні, що дорівнює 13% від 

загального опір, їх величину треба враховувати. 

3. Довжина кожної ділянки визначається пропорційно до її теплової 

потужності. Результати перевірки цієї умови наводяться у табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 Перевірка припущення пропорційності довжини ділянки 

теплообміну його теплової потужності 

Найменування ПГ Екон. 

ділянка 

Випар. 

ділянка 

Перегр. 

ділянка 

Потужність, МВт 45.03 12.81 30.09 2.13 

Частка потужності, % 100 28.45 66.83 4.72 

Довжина, пропорційна 

тепловій потужності, м 

32.92 9.36 22 1.55 

Розрахункова довжина, м 32.92 5.05 20.86 7.01 

З аналізу даних табл. 5.2 видно, що затвердження пропорційності довжини 

ділянки теплової потужності практично не відповідає дійсності. Якщо довжина 

випарної ділянки практично дорівнює передбачуваній, то довжина 

економайзерної ділянки майже вдвічі менша, а перегрівальної ділянки – у 4.5 рази 

більша від передбачуваних величин. 

Під гідродинамічною характеристикою витка (ТОТ, каналу) розуміється 

залежність перепаду тиску від витрати через виток при постійному 

теплосприйнятті і рух, що встановився 77, та у разі, коли на вході у виток – вода, 

що не досягла температури кипіння, а на виході з витка – перегрітий пар. 

Сумарний опір ТОТ за відсутності місцевих опорів визначається за виразом: 

𝛥𝑝с = 𝛥𝑝тр + 𝛥𝑝при + 𝛥𝑝нів; (5.4) 

У свою чергу опір тертя всієї ТОТ визначається сумою опору тертя складових 

ділянок: 

𝛥𝑝тр = 𝛥𝑝ек.тр + 𝛥𝑝вип.тр + 𝛥𝑝пере.тр; (5.5) 

Якщо в (5.4) опір тертя замінити виразом (5.5), то отримаємо рівняння 

гідродинамічної характеристики ППГ, як функцію від витрати робочого тіла (РТ) 

𝐷 [39,75]: 

𝛥𝑝тр = 6254.39
𝜉тр

𝑑вн5
𝑙

𝑄
103 [

𝑣′ + 𝑣0
2

(ℎ′ − ℎ0) +
𝑣′′ + 𝑣′

2
(ℎ′′ − ℎ′) + (

𝑏 − 𝑎ℎ0
2𝑃пере

−
𝑣′′

2
) (ℎ′′ − ℎ0)] · 𝐷

3 −

−6254.39
𝜉тр

𝑑вн5
𝑙 [(
𝑏 + 𝑎(ℎ′′ − 2ℎ0)

2𝑃пере
−
𝑣′′

2
)] · 𝐷2 + 6254.39

𝑎

2

𝜉тр

𝑑вн5
𝑙𝑄

103𝑃пере
· 𝐷, (бар), (5.6)

 

де  𝐷 − витрата води через ТОТ, т ч⁄ ; 
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𝑄 − теплова потужність ТОТ,  ккал ч⁄ ; 

𝜉тр − коефіцієнт тертя ТОТ; 

𝑙 − довжина ТОТ, 𝑚; 

𝑑вн − внутрішній діаметр ТОТ, 𝑐𝑚; 

ℎ0,  ℎ
′, ℎ′′ − ентальпія води на вході в ТОТ, киплячої та насиченої пари,  

відповідно, ккал кг⁄ ; 

𝑣0, 𝑣
′, 𝑣′′ – питомий об'єм води на вході ТОТ, киплячої води та насиченої пари, 

м3/кг; 

𝑃пере − тиск перегрітої пари на виході з ТОТ, бар. 

6254.39 - коефіцієнт, отриманий при використанні прийнятих вище одиниць 

виміру, відрізняється від [39] та [76]. 

Величина 

𝑎ℎср.пере − 𝑏

𝑃ср.пере
= 𝑣ср.пере, (5.7) 

де 𝑣ср.пе- середньо інтегральний питомий об'єм перегрітої пари. Коефіцієнти a та b 

були отримані в результаті розв'язання відповідної системи рівнянь для даного 

тиску та заданого діапазону зміни ентальпії: 

𝑎 = 0.00947;   𝑏 = 4.348  

тобто рівняння (5.6) має вигляд: 

𝛥𝑝тр = 𝐴𝐷
3 − 𝐵1𝐷

2 + 𝐶1𝐷   (бар). (5.8) 

Коефіцієнти 𝐴, 𝐵1 та 𝐶1 обчислюються за формулами: 

𝐴 = 6254.39
𝜉тр

𝑑вн
5

𝑙

𝑄
103 [

𝑣′ + 𝑣0
2

(ℎ′ − ℎ0) +
𝑣′′ + 𝑣′

2
(ℎ′′ − ℎ′)

+ (
𝑏 − 𝑎ℎ0
2𝑃пере

−
𝑣′′

2
) (ℎ′′ − ℎ0)] = 42.42; 

𝐵1 = 6254.39
𝜉тр

𝑑вн
5
𝑙 [(
𝑏 + 𝑎(ℎ′′ − 2ℎ0)

2𝑃пере
−
𝑣′′

2
)] = 44.65; 

𝐶1 = 6254.39
𝑎

2

𝜉тр

𝑑вн
5

𝑙𝑄

103𝑃пере
= 15.31. 

Опір прискорення: 
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𝛥𝑝при = 𝜌вых · 𝜔вых
2 − 𝜌вх · 𝜔вх

2 (5.9) 

Враховуючи що 

𝜔 =
𝐷 · 𝑣

𝐹
=
𝐷 · 𝑣

𝜋
𝑑вн
4

4

, (5.10) 

𝛥𝑝при =
16 · 10−5

3.62 · 𝜋2 · 10−8
·
1

𝑑вн
4
· (𝑣пара − 𝑣0) · 𝐷

2 =

= 125.1 ·
1

𝑑вн
4
· (𝑣пара − 𝑣0) · 𝐷

2 (5.11)

 

𝑣пара =
𝑎 · ℎпара − 𝑏

𝑃пере
=
𝑎 · (ℎ0 +

𝑄
𝐷 · 103

) − 𝑏

𝑃пере
=
𝑎 · ℎ0 − 𝑏

𝑃пере
+

𝑎 · 𝑄

𝑃пере · 𝐷 · 10
3
(5.12) 

𝛥𝑝при = 125.1
1

𝑑вн
4
(
𝑎ℎ0 − 𝑏

𝑃пере
− 𝑣0) · 𝐷

2 + 125.1
1

𝑑вн
4

𝑎𝑄

103𝑃пере
· 𝐷. (5.13) 

Таким чином, це рівняння має вигляд: 

𝛥𝑝при = 𝐵2𝐷
2 + 𝐶2𝐷   (бар); (5.14) 

Коефіцієнти 𝐵2 та 𝐶2 обчислюються за формулами: 

𝐵2 = 125.1
1

𝑑вн
4 (

𝑎ℎ0−𝑏

𝑃пере
− 𝑣0) = −2.135; 

𝐶2 = 125.1
1

𝑑вн
4

𝑎𝑄

103𝑃пере
= 1.458. 

Нівелірний опір: 

𝛥𝑝нів = 𝜌ек · 𝑔 · 𝐻ек + 𝜌вип · 𝑔 · 𝐻вип + 𝜌пере · 𝑔 · 𝐻пере, (5.15) 

де 𝐻ек, 𝐻вип, 𝐻пере - висота економайзерної, випарної та перегрівальної ділянок, 

відповідно; 

𝜌ек, 𝜌вип, 𝜌пере – середня щільність на відповідних ділянках. 

𝐻ек = 𝐻 ·
ℎ′ − ℎ0
ℎпара − ℎ0

= 𝐻 · (ℎ′ − ℎ0) ·
𝐷

𝑄
(5.16) 

𝐻вип = 𝐻 ·
ℎ′′ − ℎ′

ℎпара − ℎ0
= 𝐻 · (ℎ′′ − ℎ′) ·

𝐷

𝑄
(5.17) 

𝐻пере = 𝐻 −𝐻ек −𝐻вип = 𝐻 · (
ℎпара − ℎ

′′

ℎпара − ℎ0
) = 𝐻 · (ℎпара − ℎ

′′) ·
𝐷

𝑄
(5.18) 
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ℎпара =
𝑄

𝐷
+ ℎ0 (5.19) 

𝐻пере = 𝐻 · (ℎ0 − ℎ
′′) ·

𝐷

𝑄
+ 𝐻 (5.20) 

Н – висота теплообмінної поверхні. 

Підставимо одержані рівняння в (5.17): 

𝛥𝑝нів =
𝑔 · 𝐻 · 10−5

1000 · 3.6 · 𝑄
· [𝜌эк · (ℎ

′ − ℎ0) + 𝜌вип · (ℎ
′′ − ℎ′) + 𝜌пере · (ℎ0 − ℎ

′′)] · 𝐷 + 

+𝜌пере · 𝑔 · 𝐻 · 10
−5 = 0.091 · 𝐷 + 0.0038. (бар) (5.21) 

Таким чином, це рівняння може бути подане у вигляді: 

𝛥𝑝нів = 𝐶3𝐷 + 𝐸   (бар); (5.22) 

Коефіцієнти 𝐶3 та Е обчислюються за формулами: 

𝐶3 =
𝑔·𝐻·10−5

1000·3.6·𝑄
· [𝜌ек · (ℎ

′ − ℎ0) + 𝜌вип · (ℎ
′′ − ℎ′) + 𝜌пере · (ℎ0 − ℎ

′′)] = 0.091. 

𝐸 = 0.0038. 

При такому методі розрахунку сумарний опір ТОТ виражатиметься 

формулою: 

𝛥𝑝с = 𝐴𝐷
3 − 𝐵𝐷2 + 𝐶𝐷 + 𝐸 = 42.42𝐷3  − 46.79𝐷2 + 16.86𝐷 + 0.0038. (5.23) 

де 𝐵 = 𝐵1 − 𝐵2 = 46.79; 

𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 = 16.86. 

 

Рис 5.1 Гідродинамічна характеристика прямоточного парогенератора 
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У загальному вигляді рішення кубічного рівняння (5.23) може дати три 

дійсні корені. На Рис.5.1 представлена функція 𝛥𝑝с = 𝑓(𝐷) (25). Один і той же 

опір може мати місце при трьох значеннях витрати [64]. Тому нормальна робота 

ПГ, має таку гідродинамічну характеристику, неможлива. Для того щоб ПГ міг 

надійно працювати, необхідно зробити характеристику ТОТ стійкою, тобто такою, 

у якої кожному значенню перепаду тиску відповідає тільки одне значення витрати. 

 

Розглянемо практичне застосування одержаних формул. 

1) Визначимо необхідний додатковий опір та відповідний діаметр дросельної 

шайби, що забезпечує гідравлічну стійкість за заданих умов табл. 5.1. 

Підсумовуючи перепад тиску в ТОТ, перепад у шайбі надає стійкість 

гідродинамічній характеристиці. 

Необхідний опір шайби визначається за формулами [39.76]: 

𝛥𝑝ш ≥ (𝐵 − √ЗАС) · 𝐷
2 ≥ 0.46𝐷2 ≥ 0.0842, бар; (5.24) 

У свою чергу, опір шайби дорівнює: 

𝛥𝑝ш = 𝜉 ·
𝜔2

2
· 𝜌 =

8 · 𝜉 · 𝑣0
𝜋2 · 𝑑ш

4
· 𝐷2, Па (5.25) 

де 𝑑ш − діаметр шайби. 

Підставляємо (5.24) у (5.25) та отримуємо вираз: 

8 · 𝜉 · 𝑣0
3.6 · 105 · 𝜋2 · 𝑑ш

4
≥ (𝐵 − √ЗАС); (5.26) 

3.6 – коефіцієнт переведення витрати води з т/ч у кг/с. 

З (5.28) отримуємо діаметр шайби: 

𝑑ш ≤ √
8 · 𝜉 ∙ 𝑣0

3.6 · 105 · 𝜋2(В − √ЗАС)

4

= (5.27)

√
0.81 · 𝜉 ∙ 𝑣0

3.6 · 105 · (В − √ЗАС)

4
= 0.0084 𝑚 = 8.4 𝑚𝑚.

 

де 𝜉 – коефіцієнт опору дросельної шайби, 𝜉 = 1 [65]; 

𝑣0 = 0.001018 m
3/кг. 
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Якщо не враховувати опір прискорення та нівелірний опір, діаметр шайби 

дорівнюватиме: 

𝑑ш ≤ √
8 · 𝜉 ∙ 𝑣0

3.6 · 105 · 𝜋2(𝐵1 −√ЗА𝐶1)

4
= √

0.81 · 𝜉 ∙ 𝑣0

3.6 · 105 · (𝐵1 −√ЗА𝐶1)

4
= 0.0082 𝑚

= 8.2 𝑚𝑚. 

А опір шайби дорівнює: 𝛥𝑝ш = 0.092, бар. 

При врахуванні нівелірного опору та опору прискорення додатковий опір 

зменшується і необхідний діаметр шайби буде більшим за 8.4 мм. 

2) Конструкція ПГ КЛТ-40С для підведення живильної води до ТОТ має 

живильні трубки, що з'єднують патрубок поживної води та ТОТ. Визначимо 

необхідний діаметр цих поживних труб, який дасть аналогічний опір: 

𝛥𝑝жив.тр = (𝜆тр
𝑙

𝑑
+ 𝛴𝜉м)

𝑤2

2 ∙ 𝜈
; (5.28) 

де  L – довжина трубки, при прийнятих вихідних даних: 𝐿 = 3.87 м; 

𝛴𝜉м = 𝜉вход + 5 ∙ 𝜉90 = 0.5 + 5 ∙ 0.41 = 2.55  – сумарний коефіцієнт 

місцевих опорів, що враховує: 

𝜉вход – коефіцієнт місцевого опору на вході в трубку, 𝜉вход = 0.5 

𝜉90 – коефіцієнт місцевого опору при повороті на 90°, 𝜉90 = 0.41 [65]. 

Потрібний діаметр живильної трубки визначається методом послідовних 

наближень. Так, при внутрішньому діаметрі живильної трубки 𝑑пит.вн =

0.0109 м = 10.9 mm; 

𝑤 =
0.1186∙0.001018

0.785∙0.01092
= 1.289 m/c; 

𝑅𝑒 =
1.289∙0.0109

1.3689∙10−7
= 102881.33 ; 

𝜆тртр
= 0.11 ∙ (



𝑑тот
+
68

𝑅𝑒
)
0.25

= 0.11 ∙ (
10−5

0.0109
+

68

102881
)

0.25

= 0.0219; (5.29) 

𝛥𝑝жив.тр = (0.0219 ∙
3.87

0.010924
+ 2.55) ∙

1.2892

2 ∙ 0.001018
=

= 8417 Па = 0.0842 бар. (5.30)
 

Тобто значення d = 10.9 мм задовольняє поставленій умові – забезпечити 
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додатковий опір 0.0842 бар, і трубка заданого перерізу може виконувати роль 

дросельного вузла та забезпечувати гідродинамічну стійкість роботи 

парогенератора. 

3) Для спрощення зварювання живильних труб і ТОТ доцільно діаметр 

живильних труб прийняти такий же, як діаметр ТОТ. Тоді необхідний додатковий 

опір шайби визначиться з виразу: 

𝛥𝑝доп = 𝛥𝑝ш + 𝛥𝑝жив.тр = 0.0842 бар. (5.31) 

Визначимо опір живильної трубки при 𝑑жив.вн = 0.0164 м = 16.4 мм: 

 𝑤 =
0.1186∙0.001018

0.785∙0.01642
= 0.57 𝑚/𝑐; 

 𝑅𝑒 =
0.57∙0.0164

1.3689∙10−7
= 68529; 

𝜉тр = 0.11 ∙ (
10−5

0.0164
+

68

68529
)

0.25

= 0.022; (5.32) 

𝛥𝑝жив.тр = (0.022 ∙
3.87

0.0164
+ 2.55)

0.572

2 ∙ 0.001018
= 0.0124 бар. (5.33) 

Тоді необхідний опір шайби: 

𝛥𝑝ш = 𝛥𝑝доп − 𝛥𝑝тр = 0.0717 бар (5.34) 

Звідки діаметр шайби: 

(𝐵 − √ЗАС) =
𝛥𝑝ш
𝐷2  

= 0.393 (5.35) 

𝑑ш = √
0.81 · 𝜉 ∙ 𝑉0

3.6 · 105 · (В − √ЗАС)

4
= 0.0087 𝑚 = 8.7 𝑚𝑚. (5.36) 

Для кращого розуміння процесу вирішення завдання забезпечення стійкості 

застосуємо метод візуалізації. Розглянемо Рис. 5.2, з якого можна дійти 

невтішного висновку, що з збільшення додаткового опору шайби різниця між 

двома екстремумами функції 𝛥𝑝с = 𝑓(𝐷)  поступово зменшуватиметься і за 

виконанні рівності (26), спостерігатиметься деяку ділянку з малим кутом нахилу 

функції. Хоча математично на цій ділянці кожному 𝛥𝑝 відповідає одне значення 

витрати 𝐷, візуально спостерігається горизонтальна ділянка, на якій одному 𝛥𝑝 

відповідає нескінченна кількість значень 𝐷 . Тому для досягнення надійної 
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стійкості слід забезпечити умову [78]: 

𝛥𝑝доп > 𝛥𝑝𝑚𝑖𝑛. (5.37) 

 

Рис 5.2 Зміна гідравлічної характеристики контуру після встановлення дросельної 

шайби 

Отже, виникає питання, який мінімальний додатковий опір забезпечить 

гідравлічну стійкість. Це досить важливо, оскільки використання надлишкового 

опору призведе до перевитрати коштів на привод живильного насоса. 

У 76 розглядаються прямоточні парогенератори, що обігріваються 

продуктами згоряння. І тут є істотна нерівномірність питомого теплового потоку. 

На ділянці підігріву тепловий потік випромінюванням в 1.5 рази вище, ніж на 

випарному і перегрівальній ділянці. Врахування нерівномірності нагріву 

призводить до необхідності збільшити розрахунковий опір шайби в 1.3 рази. 

Теплообмін у ПГ АЕС нагрітим у реакторі теплоносієм можна вважати 

рівномірним. Тому в даній роботі пропонується необхідний додатковий опір 

визначити з обліку експлуатаційних коливань параметрів робочого тіла (𝑃пар  – 

тиск пари, 𝐷 – Споживання ЖВ, 𝑄пг  − потужність ТОТ), а також можливої зміни 

конструктивних параметрів  (𝑙витка – довжина ТОТ, 𝑑зов, 𝛿ст– зовнішній діаметр і 

товщина стінки ТОТ). 

Зміна додаткового опору шайби 𝛥𝑝𝑚𝑖𝑛 залежно від зміни параметрів (𝑃пар, 

𝑙витка, 𝐷, 𝑄пг.) на 5% наведено у табл.5.3. 
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Таблиця 5.3 Вплив змін параметрів на необхідний опір дросельної шайби, 

бар 

Аргумент, х 𝛥𝑝ш = 𝑓(𝑃пар) 𝛥𝑝ш = 𝑓(𝑙витка) 𝛥𝑝ш = 𝑓(𝐷) 𝛥𝑝ш = 𝑓(𝑄пг) 

0.95· 𝑥ном 0.0877 0.0801 0.0749 0.0825 

𝑥ном, 0.0842 0.0842 0.0842 0.0842 

1.05· 𝑥ном, бар 0.0815 0.0884 0.0931 0.0856 

𝑑𝛥𝑝ш/𝑑𝑥  0.0067 0.0065 0.0142 0.000027 

 

Аналіз наведених даних показав, що з розглянутих параметрів суттєвою є 

лише витрата. 

Зупинимося окремо на діаметрі та товщині стінки ТОТ. Відповідно до 

ГОСТ 22897-86 [66] для зовнішнього діаметра трубки 𝑑нар  від 11 до 30 мм, 

граничне відхилення по зовнішньому діаметру труб для виготовлення за 

підвищеної точності дорівнює ±0.3 мм. Тоді діаметр може змінюватись як: 

22 + 0.3 = 22.3 𝑚𝑚 

22 – 0.3 = 21.7 𝑚𝑚 

За товщиною стінки [66] для товщин від 1.2 до 3 мм перевищення 

номінального значення допускається на 12.5%, а зменшення – на 10%. Тоді для 

товщини стінки 2.8 мм значення товщини можуть лежати в діапазоні: 2.52 – 3.15 

мм. 

Тому для аналізу гідравлічного опору приймемо мінімальний діаметр та 

максимальну товщину стінки: 𝑑нар = 21.7 𝑚𝑚 ; 𝛿ст = 3.15 𝑚𝑚.  В результаті 

розрахунку при цих параметрах вийшло, що 𝛥𝑝ш = 0.119 бар. 

Тобто для надійного забезпечення гідравлічної стійкості додатковий опір 

має бути збільшено у 
0.119

0.0842
= 1.4 рази (на 40 %). 

Відповідно до аналізу, врахування впливу конструктивних змін істотніший, 

ніж режимних параметрів і для врахування коливань всіх параметрів достатньо 

врахувати лише можливі конструктивні зміни діаметра та товщини стінки ТОТ. 

5.2 Висновки за розділом 5 
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1. Проаналізовано умову гідравлічної стійкості прямоточного парогенератора. 

Уточнено рівняння, що дозволяють вивести умову досягнення гідравлічної 

стійкості. 

2. Показано, що при розрахунку сумарного опору теплообмінної трубки 

необхідно враховувати опір прискорення та нівелірний опір, які становлять 13% 

від загального значення. Неврахування цих складових призводить до збільшення 

розрахункового додаткового опору шайби, що призводить до перевитрати коштів 

на привод живильного насоса. 

3. Удосконалено методику визначення умови гідравлічної стійкості 

прямоточного парогенератора за рахунок уточнення відомої нерівності, яка 

визначає розрахунковий додатковий опір перед теплообмінною трубкою. 

Запропоновано додатковий опір визначати з урахуванням експлуатаційних 

коливань параметрів, що впливають на гідравлічну стійкість. Проаналізовано 

вплив зміни параметрів робочого тіла (5%) та можливої зміни конструктивних 

параметрів, що визначаються технологією виготовлення. В результаті аналізу 

отримано, що на зміну додаткового гідравлічного опору переважно впливають 

конструктивні параметри, а саме діаметр та товщина стінки теплообмінної трубки, 

зміну яких треба враховувати при визначенні гідравлічної стійкості. Проведений 

розрахунок для ПГ потужністю 45 МВт показав, що для забезпечення гідравлічної 

стійкості мінімальний додатковий опір, визначений за відомою методикою, має 

бути збільшено на 40%. 

4. Проведено розрахунок додаткового опору для прямоточного 

парогенератора потужністю 45 МВт, а також розрахунок трьох варіантів 

дросельного вузла, що забезпечує додатковий опір: дросельна шайба; живильна 

трубка заданої довжини; а також живильна трубка з діаметром, рівним діаметру 

ТОТ, з вбудованою дросельною шайбою. Визначено внутрішній діаметр шайби 

(8.4 мм), внутрішній діаметр підвідної трубки (10.924 мм), а також підвідної 

трубки (16.4 мм) та шайби (8.7 мм), що забезпечують гідравлічну стійкість. 

Результати досліджень, наведені у розділі 5, опубліковано в роботах [78]. 

Таким чином, завдання №5 дисертаційного дослідження вирішено.  
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РОЗДІЛ 6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ 

ПАРОГЕНЕРАТОРА 

У розділі 6 проведено оптимізацію основних конструктивних параметрів ПГ 

відносно мінімуму приведених розрахункових витрат відповідно до задачі №6.  

6.1 Аналіз та розрахунок техніко-економічної оптимізації конструкції 

парогенератора 

Втрати тиску для теплоносія зростають з меншим темпом ніж для робочого 

тіла. В табл. 6.1 [74] наведені вартісні показники в залежності від швидкості 

живильної води на вході в ТОТ. З наведених даних можна зробити висновок, що 

оптимальна швидкість живильної води для прийнятого діаметру змійовиків та 

кроку їх розташування приходиться на значення 0.71 м/с. 

Таблиця 6.1 Залежність вартості парогенератору, експлуатаційних та приведених 

витрат від швидкості живильної води на вході в теплообмінні трубки 

Швидкість ЖВ, м/с 0.51 0.61 0.71 0.81 

Вартість ПГ, тис. $ 270.6 252.7 239.2 225.6 

Експлуатаційні витрати, тис. $ 7.491 10.19 12.86 17.76 

Приведені витрати, тис. $ 65.85 64.69 64.46 66.43 

 

Для подальших досліджень була прийнята потужність ПГ 165 МВт при 

наступних вихідних параметрах:  

Ø = 32 мм, 𝛅 = 4 мм, s1 = 55 мм, s2 = 40 мм,  

ØЦентр.тр = 0.5 м, Nтр = 276, lтр = 84.786 м, mт/п = 37.075 т, z = 26, Nтр.1 = 5,  

Nтр.26 = 16, DТОП = 2.44 м, HТОП = 11 м, Q = 165 МВт, Wм/тр = 1.35 м/с,  

Wтр = 0.51 м/с, ∆Ртр = 2.37 бар, ∆Рмтр = 0.18 бар, Запас = 18 %. 

В табл. 6.2 приведені результати розрахунку ПГ при різних вихідних 

конструктивних параметрах. 
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Таблиця 6.2 Результати розрахунку ПГ потужністю 165 МВт за допомогою коду 

ASPEN-TECH 

№   мм 

, 
мм 

s1, 
мм 

s2, 
мм 

Діаметр 
сер-ка, м 

Кіл-ть 
труб, шт 

Довжина 
труб, м Маса, т 

Кіл-ть 
рядів 

Кіл-ть 
труб в 1 р 

1 

 2.0 20 

19 0.43 3280 13.6 17.612 40 24 

2 19 0.43 3444 13.3 18.151 42 24 

3 19 0.38 3444 13.0 17.701 42 24 

4 19 0.38 3520 12.7 17.687 44 26 

5 
18 2.2 22 

21 0.38 3045 13.83 20.717 42 23 

6 21 0.38 3322 12.97 21.196 44 23 

7 
18 2.2 21 

20 0.38 3344 12.68 20.859 44 24 

8 20 0.38 3087 13.26 20.137 42 24 

9 

18 2.2 22 

20 0.38 3192 13.26 20.822 42 24 

10 20 0.38 3454 12.68 21.545 44 24 

11 20 0.38 2920 14.12 20.283 40 24 

12 

24 
 

3 
  

29 25 0.43 2980 14.12 37.517 40 22 

13 28 26 0.43 2780 14.7 36.436 40 21 

14 28 26 0.43 2584 15.27 35.181 38 22 

15 27 26 0.43 2700 14.7 35.388 40 21 

16 28 26 0.43 2322 16.43 34.015 36 21 

 

Кіл-ть 
труб в 
посл р. 

Діаметр 
ТОП, м 

Висота 
ТОП, м 

Потужність, 
МВт 

Швидкість 
в мтр, м/с 

Швидкість 
в ТОТ, м/с 

Ртр, 
bar 

Рмтр, 
bar 

Запас, 
% 

140 2.2 4.7 167.8 1.7 0.17/11.06 0.247 0.39571 21 

140 2.12 4.5 167.7 1.8 0.16/10.51 0.228 0.439 21 

140 2.072 4.5 167.7 1.9 0.16/10.5 0.228 0.476 22 

134 2.152 4.4 167.7 1.7 0.16/10.2 0.2 0.4 20 

122 2.24 4.8 167.6 1.73 0.14/8.67 0.207 0.394 20 

128 2.328 4.5 167.4 1.61 0.15/8.43 0.186 0.316 20 

128 2.242 4.4 167.44 2.21 0.13/0.65 0.18 0.58 20 

123 2.158 4.6 167.4 2.22 0.14/9.07 0.199 0.71 19 

128 2.24 4.6 167.59 1.74 0.14/8.8 0.195 0.423 19 

133 2.328 4.4 167.57 1.61 0.14/8.12 0.178 0.346 21 

122 2.162 4.9 167.77 1.85 0.15/9.64 0.218 0.512 21 

127 2.76 4.9 167.38 1.21 0.08/5.35 0.153 0.16 20 

118 2.68 5.1 167.386 1.54 0.09/5.74 0.26 0.17 20 

114 2.57 5.3 167.39 1.56 0.1/6.18 0.32 0.18 20 

114 2.604 5.1 167.33 1.96 0.09/5.91 0.42 0.172 20 

108 2.458 5.7 167.5 1.84 0.11/6.89 0.417 0.197 20 

З наведених даних слідує, що з підвищенням діаметру ТОТ маса 

теплообмінної поверхні росте. Підвищення кроку між трубками приводить до 
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погіршення тепловіддачі та росту ТОП та її маси. 

За методикою розділу 2 визначено вартість ПГ, за методикою розділу 4 

визначено гідравлічні втрати і отримано розрахункові витрати. 

Далі були проведені оптимізаційні розрахунки відносно діаметру парових 

колекторів та товщини кільцевого зазору між корпусом та шахтою. 

Отримані результати приведені в табл. 6.3 та 6.4. 

Таблиця 6.3 Залежність техніко-економічних показників від діаметру парових 

колекторів при δкз = 0.1 м 

dпк , м 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 

Спг, тис.$ 3720.1 3722.3 3724.6 3727.3 3729.8 3732.5 

Зроз, тис.$ 906.7 893.7 890.1 889.2 889.1 889.3 

∆Pпар, бар 1.97 1.68 1.59 1.56 1.55 1.54 

 

Таблиця 6.4 Залежність техніко-економічних показників від кільцевого проміжку 

при dпк = 0.04 м 

δкз, м 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 

Спг, тис.$ 3722.3 3692.8 3684.8 3678.1 3675.2 3663.5 3655.6 

Зроз, тис.$ 890.30 890.18 890.15 890.58 891.12 896.74 905.13 

І, тис.$ 145.09 145.27 145.57 147.10 148.23 156.19 166.23 

 

В результаті аналізу даних табл. 6.3 та 6.4 , було виявлено такі залежності: 

1) При збільшенні товщини кільцевого проміжку відбувається: 

• Збільшення вартості ПГ; 

• Зменшення експлуатаційних витрат. 

• Функція річних витрат має мінімум; 

2) При збільшенні діаметру парового колектору відбувається наступне: 

• Збільшується вартість ПГ; 

• Зменшується гідравлічний опір. 

• Річні витрати мають мінімум; 
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Оптимальними параметрами для ПГ потужністю 165 МВт виявилися: δкз = 

0.07 м, dпк = 0.07 м. Оптимальному значенню товщини кільцевого проміжку 

відповідає умова найменших гідравлічних втрат при виході теплоносія з патрубку 

до кільцевого проміжку dкп/dпатр=0.17. Оптимальному значенню діаметру парових 

колекторів відповідає швидкість пари в колекторі 10-12 м/с. 

Відносно діаметру ТОТ було отримано, що мінімальним приведеним 

витратам відповідає мінімальний діаметр трубки. Але з технологічної точки зору 

це викликає сумніви, тому що зі зменшенням діаметру трубки росте їх кількість та 

працемісткість виготовлення теплообмінної поверхні. Тому було запропоновано 

враховувати вартість зварювальних робіт при виготовленні теплообмінної 

поверхні. 

За даними [79] була визначена питома вартість зварювальних робіт для труб 

з неіржавіючої сталі (з урахуванням курсу долара США 27 грн./$) : 

𝐶зварки.0 =
0.0827 · 𝑑тр

2  −  15.188 · 𝑑тр  +  1304.5

27
, $/м 

За довідником зварка титанових сплавів дорожча за зварку нержавіючої 

сталі у 1.5 рази: 

𝐶зварки = 1.5 · 𝐶зварки.0 

Треба врахувати, що ТОТ приварюються з двох сторін. Таким чином, 

прийнято вартість ПГ визначати за наступним виразом: 

𝐾пг = 2 · ∑𝐶𝑖 · 𝑚𝑖 = 2 · [𝐶нм · 𝑀шахта + 𝐶нм · 𝑀цт + 𝐶𝑇𝑖 · 𝑀топ + 𝐶сталь ··

(𝑀корп +𝑀кр +𝑀днищ +𝑀патру)] + 2 · 𝐶сварки · 𝜋 · 𝑑тр · 𝑛тр   (6.1) 

На рис. 6.1 наведена залежність приведених витрат (З), вартості ПГ (К) та 

експлуатаційних витрат (І) в залежності від діаметру ТОТ. З аналізу наведених 

даних виходить, що оптимальний діаметр відповідає мінімуму приведених витрат, 

який у свою чергу визначається мінімумом вартості ПГ та дорівнює 18 мм. 

Проведено розрахунки відносно впливу зміни швидкості ТН на 

техніко-економічні показники (рис. 6.2). З наведених даних слідує, що 

оптимальна швидкість ТН дорівнює 2 м/с. 
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Рис 6.1 Залежність приведених витрат (З), вартості ПГ (К) та експлуатаційних 

витрат (І) для ПГ потужністю 45 МВт в залежності від діаметру ТОТ 

 

Рис 6.2 Залежність приведених витрат (З), вартості ПГ (К) та 

експлуатаційних витрат (І) від швидкості теплоносія 
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6.2 Висновки за розділом 6 

1. Для більш точного врахування вартості виготовлення ПГ запропоновано 

враховувати зварку теплообмінної поверхні, яка залежить від діаметра 

трубок. Це дозволяє визначити оптимальний діаметр ТОТ, який буде 

відрізнятися від мінімального значення. 

2. Визначено, що крок розташування теплообмінних трубок має бути 

мінімальним. При збільшенні відносного кроку в результаті погіршення 

теплообміну зростає не тільки вартість ПГ, а й гідравлічний опір в результаті 

збільшення довжини поверхні, яка омивається. 

3. Такі параметри, як діаметр теплообмінних трубок, швидкість живильної 

води на вході ТОТ, швидкість теплоносія мають оптимальні значення 

відносно мінімуму розрахункових приведених витрат.  

4. Було проаналізовано вплив таких конструктивних параметрів, як товщина 

кільцевого проміжку між корпусом та шахтою та діаметр парових 

колекторів. Визначено, що оптимальному значенню товщини кільцевого 

проміжку відповідає виконання умови найменших гідравлічних втрат при 

виході теплоносія з патрубку до кільцевого проміжку, з якої витікає, що 

товщина кільцевого проміжку має дорівнювати приблизно 0.17∙діаметра 

патрубку. Оптимальному значенню діаметру парових колекторів відповідає 

швидкість пари в колекторі 10-12 м/с. 

 

Результати досліджень, наведені у розділі 6, опубліковано в роботі [73,74]. 

Таким чином, задача №6 дисертаційного дослідження вирішена. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота містить раніше не захищені наукові положення та 

отримані автором результати вирішення актуальної науково-практичної задачі 

удосконалення методики розрахунку прямоточного парогенератору для АЕС 

малої потужності. У представленій до захисту дисертаційній роботі отримано такі 

наукові та практичні результати:  

1. Внаслідок аналізу існуючих трендів розвитку ядерної енергетики 

виявлено сталий розвиток малих модульних реакторів, які можуть знайти 

застосування у багатьох сферах використання атомної енергії. З існуючих 

конструкцій ММР було виявлено, що найбільш розвиненим типом є установки з 

легководними реакторами з водою від тиском, одним з основних елементів яких є 

парогенератори. Найбільш переважною конструкцією для використання є 

прямоточний парогенератор з рухом робочого тіла в трубках, зі змійниковою 

поверхнею.  

2. Розроблена методика техніко-економічного розрахунку а саме, виведена 

формула для визначення розрахункових приведених витрат, яка дозволяє 

проводити оптимізацію конструкції парогенератору. Розроблена методика 

конструкційного розрахунку, а саме виведена формула для визначення товщини 

стінки циліндричної поверхні, яка не потребує проведення ітераційних 

розрахунків згідно нормативному методу. Виведена формула для визначення 

кількості рядів змієвиків в залежності від заданої швидкості теплоносія у 

міжтрубному просторі. Розроблено алгоритм визначення розмірів основних 

елементів ПГ: теплообмінних трубок, днища, циліндричної обичайки, фланцю та 

патрубку корпусу, шахти, кришки та центральної труби. Через ці розміри 

визначається маса необхідного металу для виготовлення ПГ та, відповідно його 

вартість. визначено, що досліджуваний тип поверхні нагріву: коаксіальні 

циліндричні змієвики, має особливість при конструктивному розрахунку, яка 

полягає в тому, що незалежними параметрами є: внутрішній діаметр 

теплообмінних трубок (змієвиків), крок у горизонтальному та вертикальному 

напрямках, швидкості теплоносія та робочого тіла у теплообмінних трубках та у 
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міжтрубному просторі. В інших типах теплообмінної поверхні одна зі швидкостей 

визначається розрахунком і не є незалежною. 

3. Розроблено алгоритм та програму теплового розрахунку прямоточного 

парогенератора зі змійниковою поверхнею нагріву. Ця програма може бути 

використана для оптимізації параметрів при проектуванні парогенераторів 

аналогічної конструкції. Виявлено несподіваний вплив зміни швидкості 

живильної води на площу теплообміну ПГ. Так, зі збільшенням швидкості ЖВ 

отримано, що площа поверхні теплообміну зростає. Це пояснюється збільшенням 

потужності ділянки кипіння із погіршеним теплообміном. 

4. В результаті аналізу різних джерел була розроблена методика та алгоритм 

розрахунку гідравлічного опору самої теплообмінної поверхні (ТОП), а також 

ділянок до та після ТОП при русі теплоносія та робочого тіла. Було виявлено такі 

особливості розрахунку, що дозволяють спростити та прискорити розрахунок. 

Опір прискорення для економайзерної, випарної та пароперегрівальної ділянок 

парогенератора можна не розраховувати. Як для теплоносія (ТН), так і для 

робочого тіла (РТ) опір прискорення можна розраховувати для всього ПГ. 

Нівелірний опір ТН можна розраховувати для всієї висоти ПГ. Нівелірний опір 

для РТ слід визначати як суму нівелірних опорів на кожній з трьох основних 

ділянок. Проведено варіантні розрахунки впливу основних конструктивних 

параметрів на гідравлічний опір прямоточного ПГ зі змійниковою поверхнею 

нагрівання. Виявлено, що гідравлічний опір прямоточного ПГ змінюється 

відповідно до напряму зміни площі теплообмінної поверхні. З трьох ділянок 

теплообміну визначальний внесок у опір має випарна ділянка. З трьох складових 

загального опору основний внесок дає опір тертя.  

5. Уточнено умови досягнення гідравлічної стійкості. Показано, що при 

визначенні гідравлічної характеристики теплообмінної трубки необхідно 

враховувати не тільки опір тертя, але й опір прискорення і нівелірний опір, які 

складають приблизно 13% від загального значення. Неврахування цих складових 

призводить до збільшення розрахункового додаткового опору шайби, що 

призводить до перевитрати коштів на привід живильного насоса. Удосконалено 
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методику визначення умови гідравлічної стійкості прямоточного парогенератора 

за рахунок уточнення відомої нерівності, яка визначає розрахунковий додатковий 

опір перед теплообмінною трубкою. Запропоновано додатковий опір визначати з 

урахуванням експлуатаційних коливань параметрів, що впливають на гідравлічну 

стійкість. Проаналізовано вплив зміни параметрів робочого тіла (5%) та можливої 

зміни конструктивних параметрів, що визначаються технологією виготовлення. В 

результаті аналізу отримано, що на зміну додаткового гідравлічного опору 

переважно впливають конструктивні параметри, а саме діаметр і товщина стінки 

теплообмінної трубки. Проведений розрахунок для ПГ потужністю 45 МВт 

показав, що для забезпечення гідравлічної стійкості мінімальний додатковий опір, 

визначений за відомою методикою, має бути збільшено на 40%. 

6. Проведено варіантні розрахунки щодо мінімізації розрахункових 

наведених витрат. Визначено оптимальну швидкість поживної води 0.71 м/с. 

Швидкість теплоносія 2 м/сек. Для більш точного обліку трудовитрат на 

виготовлення парогенератора було враховано обсяг зварювальних робіт під час 

виготовлення теплообмінної поверхні. Цей фактор сприяє отриманню не 

мінімального діаметра ТОТ. Була підтверджена гіпотеза, що зі збільшенням 

потужності ПГ, оптимальний діаметр ТОТ буде збільшуватися. 

Практична цінність дисертації визначається тим, що розроблена 

удосконалена методика може бути застосована для проектування парогенераторів 

для АЕС, що використовують парогенератори відповідної конструкції. 

Подальшими напрямками досліджень є: 

- розробка інтерфейсу програми розрахунку прямоточного парогенератору 

зі змієвиковою поверхнею нагріву для визначення всіх конструктивних 

параметрів, необхідних для розробки робочих креслень. 

Результати дисертації впроваджено при виконанні держбюджетної науково-

дослідної роботи №124-42 «Підвищення ефективності, надійності та безпеки 

роботи, в тому числі радіаційної, основного та допоміжного обладнання АЕС» № 

Д/Р 0116U004924 за 2016-2020 роки та у навчальний процес кафедри АЕС 

Державного університету «Одеська політехніка», про що є відповідний акт.  
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ДОДАТОК А СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ І 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові роботи, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Кравченко В.П., Середа Р.Н., Чжоу Сяолун, Висоцький Ю.И., Сидаш С.В., 

Парфьонова С.В. Гідравлічний розрахунок прямоточного парогенератору з 

точки зору зниження приведених витрат. Ядерна енергетика та довкілля. 2018. 

№2(12). С. 66 – 74. http://npe.org.ua/uk/nuclear-power-and-the-environment-

number-12/ 

Автор розробив методику гідравлічного розрахунку прямоточного 

парогенератору типу КЛТ-40 та виконав розрахунок для ПГ потужністю 45 

МВт. Проаналізував вплив деяких параметрів на гідравлічний опір теплоносія та 

робочого тіла. Зробив необхідні висновки. 

2. V.P. Kravchenko , R.M. Sereda , Zhou Xiaolong , Yu.I. Visotskii , А.Н. Rybakov. 

Choice of basic construction parameters of steam generators for NPP of low power 

(Вибір основних конструктивних параметрів парогенератору для АЕС малої 

потужності) // Problems of atomic science and technology. ISSN 1562 – 6016. 2019. 
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перекачування теплоносія та робочого тіла. 

3. V.P. Kravchenko, Xiaolong Zhou. Methodology and results of thermal calculation 

of one-through steam generators for NPP of small power. // Problems of atomic 

science and technology. ISSN 1562 – 6016. 2020. №2 (126). p. 85 – 88. 

https://vant.kipt.kharkov.ua/TABFRAME.html 

Автор розробив методику теплового розрахунку прямоточного 

парогенератору. Проведено верифікацію наявних формул для визначення 

коефіцієнтів тепловіддачі для різних умов теплообміну. Проведено співставлення 

https://vant.kipt.kharkov.ua/TABFRAME.html
https://vant.kipt.kharkov.ua/TABFRAME.html


149 

отриманих результатів з результатми розрахунку за комп’ютерним кодом 
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Busse Verlag GmbH, 2021. 585 p. Тези доповідей. С. 463-465. ISBN 978-3-512-

31217-5 

Додатково матеріали дисертації доповідалися на конференції: 

1. Кравченко В.П., Середа Р.М., Чжоу Сяолун, Парфьонова С.Ф. Проектування 
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6 вересня 2018 р. м. Одеса, Україна. 
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ДОДАТОК Б РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВИХ СХЕМ ПАРОТУРБІННИХ 

УСТАНОВОК ДЛЯ АСМП 

Метою розрахунку є визначення підвищення ефективності АЕС, залежно від 

зміни теплової схеми. Під ефективністю АЕС розуміється абсолютний 

електричний ККД.  

Розглянемо найпростішу теплову схему паротурбінної установки (ПТУ) на рис. 

1. Проведемо розрахунок ККД цієї схеми згідно з позначеннями точок на рис. Б.1.  

 

Рисунок Б.1 – Найпростіша схема ПТУ 

 

ℎ0 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇(𝑃0, 𝑡0) = 2928.62 кДж/кг; 

𝑆0 = 𝑤𝑠𝑝𝑆𝑃𝑇(𝑃0, 𝑡0) = 6.42 кДж/(кг · К); 

Теоретична ентальпія пара наприкінці процесу розширення в турбіні: 

ℎ1𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃𝐾 , 𝑆0) = 1957.9 кДж/кг 

Наявний теплоперепад: 

𝐻0 = ℎ0 − ℎ1𝑡 = 970.721 кДж/кг; 

𝜂𝑜𝑖 = 0.82; (принято) 

Використаний теплоперепад: 

𝐻𝑖 = 𝜂𝑜𝑖
цвд · 𝐻0 = 795.991 кДж/кг; 

Ентальпія та температура пари після турбіни: 



152 

ℎ1 = ℎ0 −𝐻𝑖 = 2132.63 кДж/кг; 

𝑡1 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑃𝐻(𝑃𝐾 , ℎ1) = 32.875 ℃; 

Ентальпія та ентропія конденсату після конденсатора: 

ℎ2 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡1) = 137.765 кДж/кг; 

𝑆2 = 𝑤𝑠𝑝𝑆𝑆𝑊𝑇(𝑡2) = 0.476 кДж/(кг · К); 

Опір парогенератора: 𝛥𝑃пг = 1 МПа. 

Тиск живильної води після живильного насосу: 

𝑃3 = 𝑃0 + 1 = 4 МПа; 

𝑆3𝑡 = 𝑆2 = 0.476 кДж/(кг · К); 

Ентальпія води за насосом: 

ℎ3𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃3, 𝑆3𝑡) = 141.778 кДж/кг; 

h3 =ℎ2 +
ℎ3𝑡−ℎ2

𝜂н
 = 142.78 кДж/кг. 

𝜂нас = 0.8 (приймається). 

Питома робота насосу: 

𝐻н =
ℎ3𝑡−ℎ2

𝜂нас𝜂м
= 5.125 кДж/кг. 

Питома потужність турбіни: 

НТ= Hi· 𝜂м · 𝜂г = 772.27 кДж/кг. 

Відпущена потужність: 

Hэ= НТ - 𝐻н=767.14 кДж/кг. 

Питома потужність ПГ: 

𝑞пг = ℎ0 − ℎ3 = 2785.84 кДж/кг. 

Термічний ККД: 

𝜂𝑡 =
𝐻0 − (ℎ3𝑡 − ℎ2)

ℎ0 − ℎ3
= 0.347 

 𝜂м = 0.98; 𝜂г = 0.99 

Абсолютний електричний ККД: 

𝜂э = 𝜂𝑜𝑖 · 𝜂𝑡 · 𝜂м · 𝜂г = 0.276. 

Питома електрична потужність генератора: 

𝐻э = 𝐻0 · 𝜂𝑜𝑖 · 𝜂м · 𝜂г = 771.7 кДж/кг. 
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Питома відпущена електрична потужність: 

𝐻эн = 𝐻э −𝐻н = 771.7 −5.125= 766.6 кДж/кг. 

Слід зазначити, що отриманий результат має умовний характер, тому що 

вологість за турбіною перевищує допустиме значення 14%.  

На рис. Б.2 представлена теплова схема ПТУ з проміжним сепаратором пари. 

 

Рисунок Б.2 – Схема ПТУ з проміжним сепаратором 

Початкові дані: 𝑡0 = 275 ℃; 𝑃0 =3 МПа; 𝑃𝐾 =0.005 кПа. 

ℎ0 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇(𝑃0, 𝑡0) = 2928.62 кДж/кг; 

𝑆0 = 𝑤𝑠𝑝𝑆𝑃𝑇(𝑃0, 𝑡0) = 6.42 кДж/(кг · К); 

 

𝑃1 = 0.33 МПа – приймаємо з інших розрахунків 

ℎ1𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃1, 𝑆0) = 2509.607 кДж/кг 

Наявний теплоперепад у ЦВТ: 

𝐻0
ЦВТ

= ℎ0−ℎ1𝑡 = 419.01 кДж/кг; 

Використаний теплоперепад у ЦВТ: 

𝐻𝑖
ЦВТ

= 𝜂
𝑜𝑖
цвд · 𝐻

0
= 343.59 кДж/кг. 

Ентальпія пара після ЦВТ: 

ℎ1 = ℎ0−𝐻𝑖 = 2585.03 кДж/кг; 
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𝑥1 = 𝑤𝑠𝑝𝑋𝑃𝐻(𝑃1, ℎ1) = 0.933. 

Падіння тиску в сепараторі: 

𝛥𝑃𝑐 = 0.02 · 𝑃1 = 0.0066 МПа; 

Тиск та температура пари за сепаратором: 

𝑃2 = 𝑃1−𝛥𝑃𝑐 = 0.3234 МПа; 

𝑡2 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑆𝑃(𝑃2) = 136.105℃; 

Ступінь сухості пари після сепаратора 𝑥2 = 0.995 (приймається); 

ℎ2 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇𝑋(𝑃2, 𝑡2, 𝑥2) = 2717.563 кДж/кг; 

𝑆2 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇𝑋(𝑃2, 𝑡2, 𝑥2) = 6.94 кДж/(кг · К) ; 

Теоретична ентальпія пари в кінці процесу розширення в ЦНТ: 

ℎ3𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃𝐾, 𝑆2) = 2115.877 кДж/кг; 

Ентальпія пара в кінці процесу розширення в ЦНТ 

ℎ3 = ℎ2−𝜂𝑜𝑖
ЦНТ · (ℎ2−ℎ3𝑡) = 2242.23 кДж/кг; 

𝜂
𝑜𝑖
ЦНТ = 0.79; (приймається) 

Температура та властивості конденсату після конденсатора: 

𝑡3 = 𝑡4 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑆𝑃(𝑃𝐾) = 32.87 ℃; 

ℎ4 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡4) = 137.76 кДж/кг; 

𝑆4 = 𝑤𝑠𝑝𝑆𝑆𝑊𝑇(𝑡4) = 0.476 кДж/(кг · К); 

Параметри сепарату: 

𝑃8 = 𝑃2 = 𝑃5 = 0.3234 МПа 

ℎ8 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑋(𝑃8; 𝑥 = 0) = 572.499 кДж/кг 

Підвищення ентальпії у конденсатному насосі: 

ℎ5𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃5; 𝑆4) = 138.2 кДж/кг;  

𝛥ℎк.нас =
ℎ5𝑡−ℎ4

𝜂нас
= 0.55 кДж/кг; 

Ентальпія конденсату за насосом: 

ℎ5 = ℎ4+𝛥ℎнас = 138.31 кДж/кг; 

Температура основного конденсату після КН1: 

𝑡5 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑃𝐻(𝑃5, ℎ5) = 33.4 ℃. 

Рівняння теплового балансу сепаратору 
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𝛼2 ∗ ℎ1 = 𝛼2 ∗ ℎ2 +𝛼8 ∗ ℎ8 

Визначаємо а2 та а8 

𝛼1 = 1 

Складаємо систему матеріального та теплового балансу: 

{
1 = 𝛼2+𝛼8

ℎ1 = 𝛼2 ∗ ℎ2 +𝛼8 ∗ ℎ8
 

Отримуємо: 

𝛼8 = 0.0618 

𝛼2 = 0.938 

Камера змішування: 

𝛼6 = 𝛼1 = 1 

𝛼5 = 𝛼2 = 0.938 

ℎ6 =α8∗ ℎ8 + 𝛼5 ∗ ℎ5 = 165.11 кДж/кг 

Тиск живильної води перед ПГ:   𝑃7 = 𝑃0+1 = 4 МПа; 

Ентальпія живильної води з урахуванням підвищення ентальпії в живильному 

насосі 

ℎ7𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃7; 𝑆6) =  168.4  кДж/кг 

𝛥ℎж.нас =
ℎ7𝑡−ℎ6

𝜂нас
= 4.11 кДж/кг 

ℎ7 = ℎ6+𝛥ℎж.нас = 169.22 кДж/кг 

𝑡7 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑃𝐻(𝑃7, ℎ7) = 70.92 ℃; 

Внутрішня робота турбіни: 

𝐻𝑖,турб = 1 · (ℎ0−ℎ1)+0.938 · (ℎ2−ℎ3) = 789.4 кДж/кг. 

Електрична потужність генератора: 

𝐻э = 𝐻і.турб · 𝜂м · 𝜂г = 765.88 кДж/кг.  

Потужність насоса: 

Ннас = 𝛥ℎк.нас + 𝛥ℎж.нас = 0.55 + 4.11 = 4.66
кДж

кг
. 

Питома потужність ПГ: 

𝑞пг = ℎ0−ℎ7 = 2544.01 кДж/кг. 

Абсолютний електричний ККД: 
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𝜂э =
𝐻э−𝐻н
𝑞пг

= 0.276 

На рис. Б.3 представлена теплова схема з вакуумним деаератором, 

підігрівачем низького тиску (ПНТ) та сепаратором пари. Температура деаерації 

прийнята на 65 ℃. 

 

Рисунок Б.3 – Схема ПТУ з ПНТ, сепаратором та деаератором 

Тиск після конденсатного насоса з урахуванням опору ПНТ та підйому в 

деаератор (опір ПНТ 𝛥𝑃пнд = 0.05 МПа). 

𝑃11 = 𝑃д + 𝛥𝑃пнт + 0.2 = 0.275 МПа; 

ℎ11𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃11, 𝑆5) = 138.036 кДж/кг; 

𝜂нас = 0.8; (приймається). 

Підвищення ентальпії у конденсатному насосі: 

𝛥ℎк.нас =
ℎ11𝑡−ℎ5

𝜂нас
= 0.339 кДж/кг; 

Падіння тиску у сепараторі: 

𝛥𝑃𝑐 = 0.02 · 𝑃1 = 0.0066 МПа; 

Тиск та температура пари за сепаратором: 

𝑃2 = 𝑃1 − 𝛥𝑃𝑐 = 0.3234 МПа; 

𝑡2 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑆𝑃(𝑃2) = 136.105℃; 
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Ступінь сухості пари після сепаратора 𝑥2 = 0.995 (приймається); 

ℎ2 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇𝑋(𝑃2, 𝑡2, 𝑥2) = 2717.563 кДж/кг; 

𝑆2 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇𝑋(𝑃2, 𝑡2, 𝑥2) = 6.94 кДж/(кг · К) ; 

Теоретична ентальпія пари в кінці ізоентропійного процесу розширення пари в 

ЦВТ: 

ℎ7𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃7, 𝑆0) = 2509.607 кДж/кг. 

Розташований теплоперепад в ЦВТ: 

𝐻0 = ℎ0 − ℎ7𝑡 = 419.01 кДж/кг; 

Використаний теплоперепад у ЦВТ: 

𝐻𝑖 = 𝜂𝑜𝑖
цвт · 𝐻0 = 343.59 кДж/кг. 

Ентальпія пара після ЦВТ: 

ℎ7 = ℎ1 = ℎ0 −𝐻𝑖 = 2585.03 кДж/кг; 

𝑥7 = 𝑤𝑠𝑝𝑋𝑃𝐻(𝑃7, ℎ7) = 0.933. 

Теоретична ентальпія пари наприкінці процесу розширення в ЦНТ: 

ℎ4𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃𝐾 , 𝑆2) = 2115.877 кДж/кг; 

Ентальпія пара в кінці процесу розширення в ЦНТ: 

ℎ4 = ℎ2 − 𝜂𝑜𝑖
цвд · (ℎ2 − ℎ4𝑡) = 2224.18 кДж/кг; 

𝜂𝑜𝑖
ЦНТ

= 0.79; (приймається) 

Температура деаерації визначається 𝑡8 = 65 ℃. Параметри деаерованої води: 

ℎ8 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡8) = 272.079 кДж/кг; 

𝑆8 = 𝑤𝑠𝑝𝑆𝑆𝑊𝑇(𝑡8) = 0.893 кДж/(кг · К); 

𝑃д = 𝑤𝑠𝑝𝑃𝑆𝑇(𝑡8) = 0.025 МПа. 

Температура та властивості конденсату після конденсатора: 

𝑡4 = 𝑡5 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑆𝑃(𝑃𝐾) = 32.87 ℃; 

ℎ5 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡5) = 137.76 кДж/кг; 

𝑆5 = 𝑤𝑠𝑝𝑆𝑆𝑊𝑇(𝑡5) = 0.476 кДж/(кг · К); 

Ентальпія конденсату за насосом: 

ℎ11 = ℎ5 + 𝛥ℎнас = 138.1 кДж/кг; 

𝑡11 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑃𝐻(𝑃11, ℎ11) = 32.898 ℃. 
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Температура та тиск конденсату після ПНТ: 

𝑡6 = 𝑡11 +
𝑡8−𝑡11

2
= 48.949 ℃; 

𝑃6 = 𝑃11 − 𝛥𝑃пнд = 0.225 МПа; 

ℎ6 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇(𝑃6, 𝑡6) = 205.128 кДж/кг; 

Тиск поживної води перед ПГ: 

𝑃9 = 𝑃0 + 1 = 4 МПа; 

Ентальпія живильної води з урахуванням підвищення ентальпії в живильному 

насосі: 

ℎ9 = ℎ8 +
𝑤𝑠𝑝(𝑃9, 𝑆8) − ℎ8

𝜂нас
= 277.142 кДж/кг 

𝑡9 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑃𝐻(𝑃9, ℎ9) = 65.424 ℃; 

Питома робота живильного насосу: 

𝛥ℎп.нас =
𝑤𝑠𝑝(𝑃9,𝑆8)−ℎ8

𝜂нас
 = 5.063 кДж/кг. 

Ентальпія сепарату: 

ℎ12 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡2) = 572.499 кДж/кг; 

Недогрів води в ПНТ до температури конденсації пари: 

𝛥𝑡пнт = 5 ℃; 

Параметри конденсату пари,що гріє: 

𝑡3 = 𝑡6 +  𝛥𝑡пнт = 53.949 ℃; 

ℎ10 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡3) = 225.847 кДж/кг; 

𝑃3
ˊ = 𝑤𝑠𝑝𝑃𝑆𝑇(𝑡3) = 0.0149 МПа; 

Тиск у відборі: 

𝑃3 = 1.01 · 𝑃3
ˊ = 0.0151 МПа; 

ℎ3𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃3, 𝑆2) = 2250.42 кДж/кг; 

Ентальпія гріючої пари: 

ℎ3 = ℎ2 − 𝜂𝑜𝑖
цнт · (ℎ2 − ℎ3𝑡) = 2348.52 кДж/кг. 

Визначення витрат у вузлових точках схеми здійснюється розв'язком системи 

рівнянь матеріально-енергетичного балансу обладнання ПТУ. Для спрощення 
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розв'язання системи рівнянь приймається витрата на виході ЦВТ, що дорівнює у. 

1. Сепаратор 

𝛼0 = 𝛼9 = 𝛼8 = 1; 

𝛼1 = 𝑦; 

𝑦 · ℎ1 = (𝑦 − 𝛼𝑐) · ℎ2 + 𝛼𝑐 · ℎ12; 

𝛼𝑐 =
(ℎ1−ℎ2)·𝑦

ℎ12−ℎ2
= 𝑘1 · 𝑦; 

𝑘1 = 0.0618 

2. Деаератор 

𝛼8 = 𝛼6 + 𝛼7 + 𝛼𝑐 = 1 

𝛼6 = 1 − 𝛼7 − 𝛼𝑐 

ℎ8 = 𝛼7 · ℎ7 + 𝛼𝑐 · ℎ12 + (1 − 𝛼7 − 𝛼𝑐) · ℎ6 

𝛼7 =
ℎ8 − ℎ6 − (ℎ12 − ℎ6) · 𝑘1 · 𝑦

ℎ7 − ℎ6
 

𝑘2 =
(ℎ12 − ℎ6) · 𝑘1
ℎ7 − ℎ6

= 0.0095 

𝑘3 =
ℎ8 − ℎ6
ℎ7 − ℎ6

= 0.0281 

Цьому 

𝛼7 = 𝑘3 − 𝑘2 · 𝑦 

𝛼6 = 1 − 𝑘3 + 𝑘2 · 𝑦 − 𝑘1 · 𝑦 

3. Баланс ЦВТ 

1 = 𝑦 + 𝛼7 

𝑦 = 1 − 𝛼7 

𝑦 =
1 − 𝑘3
1 − 𝑘2

= 0.981 

4. ПНТ 

𝛼6 · (ℎ6 − ℎ11) = 𝛼3 · (ℎ3 − ℎ10) 

𝛼3 =
𝛼6 · (ℎ6 − ℎ11)

(ℎ3 − ℎ10)
= 0.029 

Тому:      𝛼𝑐 = 0.061 
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𝛼2 = 𝑦 − 𝛼𝑐 = 0.921 

𝜂м = 0.98; 𝜂г = 0.99 

Отримаємо відносну витрату: 

𝛼7 = 0.0188;  𝛼6 = 0.9206; 

𝑞пг = ℎ0 − ℎ9 = 2651.48 кДж/кг. 

Внутрішня робота турбіни: 

𝐻𝑖.турб = 1 · (ℎ0 − ℎ7) + 𝛼2 · (ℎ2 − ℎ3) + (𝛼2 − 𝛼3) · (ℎ3 − ℎ4) = 794.18 кДж/кг. 

Електрична потужність генератора: 

𝐻е = 𝐻і.турб · 𝜂м · 𝜂г = 770.52 кДж/кг.  

Потужність насосів: 

Ннас = 𝛥ℎк.нас + 𝛥ℎп.нас =
[0.339+(277.14−272.08)]

0.98
= 5.51

кДж

кг
. 

Відпущена потужність: 

𝐻від = 𝐻е −𝐻н = 765.0 кДж/кг. 

Абсолютний електричний ККД: 

𝜂э =
𝐻е −𝐻н
𝑞пг

= 0.288 

На рис. Б.4 представлена теплова схема ПТУ з двома підігрівачами високого 

тиску та проміжним сепаратором пари.  
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Рисунок Б.4 – Теплова схема ПТУ з додатковими підігрівачами високого тиску 

 

Параметри пари перед ЦНТ: 

𝑃2 = 𝑃1 − 𝛥𝑃𝑐 = 0.3234 МПа; 

де 𝛥𝑃𝑐 = 0.02 · 𝑃1 - падіння тиску пари в сепараторі; 

𝑡2 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑆𝑃(𝑃2) = 136.105℃; 

Ентальпія пара після ЦВТ:  

ℎ7𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃7, 𝑆0) = 2509.607 кДж/кг; 

Наявний та використаний теплоперепад: 

𝐻0 = ℎ0 − ℎ7𝑡 = 419.01 кДж/кг; 

𝐻𝑖 = 𝜂𝑜𝑖
цвд · 𝐻0 = 343.59 кДж/кг; 

Ентальпія та ступінь сухості пара поле ЦВТ:  

ℎ7 = ℎ1 = ℎ0 −𝐻𝑖 = 2585.03 кДж/кг; 

𝑥7 = 𝑤𝑠𝑝𝑋𝑃𝐻(𝑃7, ℎ7) = 0.933. 

Ступінь сухості пари після сепаратора після 𝑥2 = 0.995; (приймається). Тоді: 

ℎ2 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇𝑋(𝑃2, 𝑡2, 𝑥2) = 2717.563 кДж/кг; 

𝑆2 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇𝑋(𝑃2, 𝑡2, 𝑥2) = 6.94 кДж/(кг · К) ; 

Ентальпія пари після ЦНТ: 

ℎ4𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃𝐾 , 𝑆2) = 2115.877 кДж/кг; 

ℎ4 = ℎ2 − 𝜂𝑜𝑖
цвд · (ℎ2 − ℎ4𝑡) = 2224.18 кДж/кг; 

𝜂𝑜𝑖
ЦНТ

= 0.79; (приймається). 

Параметри деаерації: 𝑡8 = 65℃; ℎ8 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡8) = 272.079 кДж/кг; 

𝑆8 = 𝑤𝑠𝑝𝑆𝑆𝑊𝑇(𝑡8) = 0.893 кДж/(кг · К); 𝑃д = 𝑤𝑠𝑝𝑃𝑆𝑇(𝑡8) = 0.025 МПа; 

Параметри конденсату після конденсатора: 

𝑡4 = 𝑡5 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑆𝑃(𝑃𝐾) = 32.87 ℃; ℎ5 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡5) = 137.76 кДж/кг; 

𝑆5 = 𝑤𝑠𝑝𝑆𝑆𝑊𝑇(𝑡5) = 0.476 кДж/(кг · К); 

Приймаємо опір ПВТ та ПНТ по лінії води: 

𝛥𝑃пнт = 0.05 МПа; 𝛥𝑃пвт = 0.2 МПа; 

Тиск та ентальпія за конденсатним насосом: 
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𝑃11 = 𝑃д + 𝛥𝑃пнт + 0.2 = 0.275 МПа; 

ℎ11𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃11, 𝑆5) = 138.036 кДж/кг; 

𝜂нас = 0.8 (приймається). 

𝛥ℎнас =
ℎ11𝑡−ℎ5

𝜂нас
= 0.339 кДж/кг; 

ℎ11 = ℎ5 + 𝛥ℎнас = 138.1 кДж/кг; 

𝑡11 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑃𝐻(𝑃11, ℎ11) = 32.898 ℃; 

Параметри конденсату за ПНТ: 

𝑡6 = 𝑡11 +
𝑡8−𝑡11

2
= 48.949 ℃; 

𝑃6 = 𝑃11 − 𝛥𝑃пнд = 0.225 МПа; 

ℎ6 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇(𝑃6, 𝑡6) = 205.128 кДж/кг. 

Параметри живильної води перед ПГ: 

𝑃9 = 𝑃0 + 1 = 4 МПа;     𝑡9 = 125 ℃; (Приймаємо) 

ℎ9 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇(𝑃9, 𝑡9) = 527.66 кДж/кг; 

Параметри сепарату: 

𝑡12 = 𝑡2 = 136.105 ℃; 

ℎ12 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡12) = 572.499 кДж/кг; 

Температурний тиск у ПНТ 𝛥𝑡пнд = 5 ℃. Температура і параметри конденсату 

пари ПНТ, що гріє: 

𝑡3 = 𝑡6 +  𝛥𝑡пнт = 53.949 ℃; 

ℎ10 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡3) = 225.847 кДж/кг; 

𝑃3
ˊ = 𝑤𝑠𝑝𝑃𝑆𝑇(𝑡3) = 0.0149 МПа; 

Тиск у відборі пари, що гріє, на ПНТ: 

𝑃3 = 1.01 · 𝑃3
ˊ = 0.0151 МПа; 

ℎ3𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃3, 𝑆2) = 2250.42 кДж/кг; 

Ентальпія пари у відборі: 

ℎ3 = ℎ2 − 𝜂𝑜𝑖
цнт · (ℎ2 − ℎ3𝑡) = 2348.52 кДж/кг. 

Параметри живильної води після ПВТ 1: 

𝑡18 = 𝑡9 − 𝛥𝑡пвт = 95 ℃; 
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𝑃18 = 𝑃9 + 𝛥𝑃пвт = 4.2 МПа; 

ℎ18 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇(𝑃18, 𝑡18) = 401.158 кДж/кг; 

𝑃19 = 𝑃18 + 𝛥𝑃пвт = 4.4 МПа; 

Ентальпія живильної води за живильним насосом: 

ℎ19𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃19, 𝑆8) = 276.537 кДж/кг; 

ℎ19 =
ℎ19𝑡−ℎ8

𝜂нас
+ ℎ8 = 277.651 кДж/кг; 

𝑡19 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑃𝐻(𝑃19, ℎ19) = 65.466 ℃. 

𝛥ℎп.нас =
ℎ19𝑡−ℎ8

𝜂нас
= 5.571 кДж/кг. 

Визначимо витрати у вузлових точках.  

𝛼0 = 𝛼9 = 𝛼8 = 1; 

1. ПВТ1  

Температурний тиск у ПВТ 𝛥𝑡ПВТ.к = 5 ℃. Параметри конденсату пари, що гріє: 

𝑡16 = 𝑡14
ˊ = 𝑡18 +  𝛥𝑡ПВТ = 100 ℃; 

𝑃14
ˊ = 𝑤𝑠𝑝𝑃𝑆𝑇(𝑡14

ˊ ) = 0.1014 МПа; 

ℎ16 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡14
ˊ ) = 419.099 кДж/кг. 

Тиск і ентальпія пари, що гріє, у відборі: 

𝑃14 = 1.04 · 𝑃14
ˊ = 0.1055 МПа; 

ℎ14𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃14, 𝑆0) = 2334.12 кДж/кг; 

ℎ14 = ℎ0 − 𝜂𝑜𝑖
цвд · (ℎ0 − ℎ14𝑡) = 2441.13 кДж/кг; 

2. ПВТ2 

Параметри конденсату пари, що гріє: 

𝑡15 = 𝑡13
ˊ = 𝑡9 +  𝛥𝑡пвт = 130 ℃; 

𝑃13
ˊ = 𝑤𝑠𝑝𝑃𝑆𝑇(𝑡13

ˊ ) = 0.2703 МПа; 

ℎ15 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡13
ˊ ) = 546.388 кДж/кг. 

Параметри пари: 

𝑃13 = 1.04 · 𝑃13
ˊ = 0.2865 МПа; 

ℎ13𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃13, 𝑆0) = 2486.57 кДж/кг; 

ℎ13 = ℎ0 − 𝜂𝑜𝑖
цвт · (ℎ0 − ℎ13𝑡) = 2566.14 кДж/кг; 
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Витрата гріючої пари на ПВТ2: 

𝛼13 =
ℎ9−ℎ18

ℎ13−ℎ15
= 𝛼15 = 0.063; 

Витрата пари, що гріє, на ПВТ1: 

𝛼14 =
ℎ18−ℎ19𝑡

ℎ14−ℎ16
= 0.0616; 

Витрата конденсату гріючої пари (КГП) з ПВТ1: 

𝛼16 = 𝛼14 + 𝛼15 = 𝛼14 + 𝛼13 = 0.1243. 

Інші витрати визначаються рішенням системи рівнянь матеріально-енергетичного 

балансу: 

3. Сепаратор 

𝛼1 = 𝑦; 

𝑦 · ℎ1 = (𝑦 − 𝛼𝑐) · ℎ2 + 𝛼𝑐 · ℎ12; 

𝛼𝑐 =
(ℎ1−ℎ2)·𝑦

ℎ12−ℎ2
= 𝑘1 · 𝑦; 

𝑘1 = 0.0618 

4. Деаератор 

𝛼8 = 𝛼6 + 𝛼7 + 𝛼𝑐 + 𝛼16 

𝛼6 = 𝛼8 − 𝛼7 − 𝛼𝑐 − 𝛼16 

𝛼8 · ℎ8 = 𝛼7 · ℎ7 + 𝛼𝑐 · ℎ12 + (𝛼8 − 𝛼7 − 𝛼𝑐 − 𝛼16) · ℎ6 + 𝛼16 · ℎ16 

𝑘4 = 𝛼16 · ℎ16 = (𝛼14 + 𝛼13) · ℎ16 

𝛼7 =
ℎ8−(1−𝛼14)·ℎ6−(ℎ12−ℎ6)·𝑘1·𝑦−𝑘4

ℎ7−ℎ6
 =𝑘3 − 𝑘2 · 𝑦, 

де      𝑘2 =
(ℎ12−ℎ6)·𝑘1

ℎ7−ℎ6
= 0.0095 

𝑘3 =
ℎ8−(1−𝛼14)·ℎ6−𝑘4

ℎ7−ℎ6
= 0.01156. 

5. Баланс ЦВТ 

1 = 𝛼13 + 𝛼14 + 𝛼7 + 𝑦 

𝑦 = 1 − 𝛼13 − 𝛼14 − 𝛼7 

𝑦 =
1−𝛼13−𝛼14−𝑘3

1−𝑘2
= 0.872. 

6. ПНТ 

𝛼6 · (ℎ6 − ℎ11) = 𝛼3 · (ℎ3 − ℎ10) 
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𝛼3 =
𝛼6 · (ℎ6 − ℎ11)

(ℎ3 − ℎ10)
= 0.02782 

Тоді: 

𝛼𝑐 = 0.0539 

𝛼2 = 𝑦 − 𝛼𝑐 = 0.8186 

Отримаємо відносну витрату: 

𝛼13 = 0.0626;  𝛼14 = 0.0616;  𝛼16 = 0.1243 

𝛼7 = 0.00324;  𝛼6 = 0.8812; 

Питома потужність парогенератора: 

𝑞пг = ℎ0 − ℎ9 = 2400.95 кДж/кг. 

Внутрішня питома робота турбіни: 

𝐻турб
𝑖 = 1 · (ℎ0 − ℎ7) + 𝛼2 · (ℎ2 − ℎ3) + (𝛼2 − 𝛼3) · (ℎ3 − ℎ4) = 744.007 кДж/кг. 

𝐻э = 𝐻турб
𝑖 · 𝜂м · 𝜂г = 721.835 кДж/кг. 

Питома потужність насосів: 

𝐻нас = (𝛥ℎк.нас + 𝛥ℎп.нас)/𝜂м = 6.03 кДж/кг 

Питома відпущена потужність: 

𝐻отп = 𝐻э −𝐻нас =715.8 кДж/кг. 

Абсолютний електричний ККД: 

𝜂э =
𝐻отп
𝑞пг

= 0.2981 

На рис. Б.5 представлена схема з проміжним перегрівом пари. 
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Рисунок Б.5 – Теплова схема ПТУ із проміжним перегрівом пари 

 

Опір сепаратора: 

𝛥𝑃𝑐 = 0.02 · 𝑃1 = 0.0066 МПа; 

Параметри пари після сепаратора: 

𝑃20 = 𝑃1 − 𝛥𝑃𝑐 = 0.3234 МПа 

𝑡20 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑆𝑃(𝑃20) = 136.105 ℃ 

𝑥2 = 0.995; (приймаю); 

ℎ20 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇𝑋(𝑃20, 𝑡20, 𝑥) = 2717.563 кДж/кг 

Опір пароперегрівача (ПП): 

𝛥𝑃пп = 0.02 · 𝑃20 = 0.006468 МПа; 

Параметри пари після ПП: 

𝑃2 = 𝑃20 − 𝛥𝑃пп = 0.3169 МПа; 

𝑡𝑠(𝑃0) = 233.858 ℃ 

Температурний напір у ПП: 

𝛥𝑡 = 15 ℃ 

Параметри пари, що нагрівається після ПП: 
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𝑡2 = 𝑡𝑠(𝑃0) − 𝛥𝑡 = 218.858℃; 

ℎ2 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇(𝑃2, 𝑡2) = 2903.845 кДж/кг; 

𝑆2 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇(𝑃2, 𝑡2) = 7.367 кДж/(кг · К) ; 

Параметри конденсату пари, що гріє після ПП: 

𝑃17 = 𝑃0 = 3 МПа 

ℎ17 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡0) = 1220.943 кДж/кг 

𝑡17 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑃𝐻(𝑃17, ℎ17) = 233.858 ℃ 

Ентальпія пара в кінці теоретичного процесу розширення в ЦНТ: 

ℎ7𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃7, 𝑆0) = 2509.607 кДж/кг; 

Теплоперепад в ЦВТ: 

𝐻0 = ℎ0 − ℎ7𝑡 = 419.01 кДж/кг; 

Використаний теплоперепад у ЦВТ: 

𝐻𝑖 = 𝜂𝑜𝑖
цвт · 𝐻0 = 343.59 кДж/кг; 

Ентальпія пара після ЦВТ: 

ℎ7 = ℎ1 = ℎ0 −𝐻𝑖 = 2585.03 кДж/кг; 

Ступінь сухості пари після ЦВТ: 

𝑥7 = 𝑤𝑠𝑝𝑋𝑃𝐻(𝑃7, ℎ7) = 0.933; 

Ентальпія пара в кінці процесу розширення в ЦНТ: 

ℎ4𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃𝐾 , 𝑆2) = 2246.43 кДж/кг; 

ℎ4 = ℎ2 − 𝜂𝑜𝑖
цвд · (ℎ2 − ℎ4𝑡) = 2364.764 кДж/кг; 

𝜂𝑜𝑖
ЦНТ

= 0.79; (принимается). 

Параметри живильної води після деаератора: 

𝑡8 = 65℃; ℎ8 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡8) = 272.079 кДж/кг; 

𝑆8 = 𝑤𝑠𝑝𝑆𝑆𝑊𝑇(𝑡8) = 0.893 кДж/(кг · К); 

𝑃д = 𝑤𝑠𝑝𝑃𝑆𝑇(𝑡8) = 0.025 МПа; 

Параметри конденсату після конденсатора: 

𝑡4 = 𝑡5 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑆𝑃(𝑃𝐾) = 32.87 ℃; 

ℎ5 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡5) = 137.76 кДж/кг; 

𝑆5 = 𝑤𝑠𝑝𝑆𝑆𝑊𝑇(𝑡5) = 0.476 кДж/(кг · К); 
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Гідравлічний опір ПНТ та ПВТ: 

𝛥𝑃пнт = 0.05 МПа;  𝛥𝑃пвт = 0.2 МПа; 

Тиск ЖВ за конденсатним насосом: 

𝑃11 = 𝑃д + 𝛥𝑃пнт + 0.2 = 0.275 МПа; 

ℎ11𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃11, 𝑆5) = 138.037 кДж/кг; 

𝜂нас = 0.8; (принимаю) 

𝛥ℎнас =
ℎ11𝑡−ℎ5

𝜂нас
= 0.339 кДж/кг; 

ℎ11 = ℎ5 + 𝛥ℎнас = 138.1 кДж/кг; 

𝑡11 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑃𝐻(𝑃11, ℎ11) = 32.898 ℃; 

Параметри основного конденсату після ПНТ: 

𝑡6 = 𝑡11 +
𝑡8−𝑡11

2
= 48.949 ℃; 

𝑃6 = 𝑃11 − 𝛥𝑃пнд = 0.225 МПа; 

ℎ6 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇(𝑃6, 𝑡6) = 205.128 кДж/кг; 

Тиск ПВ перед ПГ: 

𝑃9 = 𝑃0 + 1 = 4 МПа; 

ℎ9 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇(𝑃9, 𝑡9) = 527.66 кДж/кг; 

Параметри сепаратора: 

𝑡12 = 𝑡20 = 136.105 ℃; 

ℎ12 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡12) = 572.499 кДж/кг; 

Температурний напір у ПНТ та ПВТ: 

𝛥𝑡пвт = 𝛥𝑡пнт = 5 ℃;    

Параметри конденсату пари, що гріє, після ПВТ 1: 

𝑡3 = 𝑡6 +  𝛥𝑡пнт = 53.949 ℃; 

ℎ10 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡3) = 225.847 кДж/кг; 

Тиск та параметри пари у відборі на ПНТ: 

𝑃3
ˊ = 𝑤𝑠𝑝𝑃𝑆𝑇(𝑡3) = 0.0149 МПа; 

𝑃3 = 1.01 · 𝑃3
ˊ = 0.0151 МПа; 

ℎ3𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃3, 𝑆2) = 2390.052 кДж/кг; 

ℎ3 = ℎ2 − 𝜂𝑜𝑖
ЦНТ

· (ℎ2 − ℎ3𝑡) = 2497.948 кДж/кг; 
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𝑡9 = 125 ℃; (Задаємо підвищення температури у кожному ПВТ на 30 ℃): 

𝑡18 = 𝑡9 − 𝛥𝑡пвт = 95 ℃; 

𝑃18 = 𝑃9 + 𝛥𝑃пвт = 4.2 МПа; 

ℎ18 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑇(𝑃18, 𝑡18) = 401.158 кДж/кг; 

Параметри за живильним насосом: 

𝑃19 = 𝑃18 + 𝛥𝑃ПВТ = 4.4 МПа; 

ℎ19𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃19, 𝑆8) = 276.537 кДж/кг; 

ℎ19 =
ℎ19𝑡−ℎ8

𝜂нас
+ ℎ8 = 277.651 кДж/кг; 

𝑡19 = 𝑤𝑠𝑝𝑇𝑃𝐻(𝑃19, ℎ19) = 65.466 ℃. 

Питома потужність живильного насосу: 

𝛥ℎп.нас =
ℎ19𝑡−ℎ8

𝜂нас
= 5.571 кДж/кг. 

1. ПВТ1 

𝛥𝑡𝑘 = 5 ℃; 

𝑡14
ˊ = 𝑡18 +  𝛥𝑡𝑘 = 100 ℃; 

𝑃14
ˊ = 𝑤𝑠𝑝𝑃𝑆𝑇(𝑡14

ˊ ) = 0.101 МПа; 

𝑃14 = 1.04 · 𝑃14
ˊ = 0.105 МПа; 

ℎ14𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃14, 𝑆0) = 2334.123 кДж/кг; 

ℎ14 = ℎ0 − 𝜂𝑜𝑖
цвд · (ℎ0 − ℎ14𝑡) = 2441.133 кДж/кг; 

ℎ16 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡14
ˊ ) = 525.06 кДж/кг. 

2. ПВТ2 

𝑡13
ˊ = 𝑡9 +  𝛥𝑡𝑘 = 130 ℃; 

𝑃13
ˊ = 𝑤𝑠𝑝𝑃𝑆𝑇(𝑡13

ˊ ) = 0.27 МПа; 

𝑃13 = 1.04 · 𝑃13
ˊ = 0.286 МПа; 

ℎ13𝑡 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑃𝑆(𝑃13, 𝑆0) = 2486.574 кДж/кг; 

ℎ13 = ℎ0 − 𝜂𝑜𝑖
цвд · (ℎ0 − ℎ13𝑡) = 2566.142 кДж/кг; 

ℎ15 = 𝑤𝑠𝑝𝐻𝑆𝑊𝑇(𝑡13
ˊ ) = 546.388 кДж/кг. 

Витрати у вузлових точках визначаються рішенням системи матеріально-

енергетичного балансу елементів устаткування. Приймаємо: 
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𝛼0 = 𝛼9 = 𝛼8 = 1; 

1. Сепаратор 

𝛼12 =
ℎ1−ℎ20

ℎ12−ℎ20
· 𝑦 = 𝑘1 · 𝑦; 

2. Пароперегрівач 

𝛼2 = 𝛼20 = 𝑦 − 𝑘1 · 𝑦 = (1 − 𝑘1) · 𝑦 = 𝑘2 · 𝑦; 

𝛼17 =
ℎ2−ℎ20

ℎ0−ℎ17
· 𝑘2 · 𝑦 = 𝑘3 · 𝑦; 

3. ПВТ 2 

𝛼13 =
(ℎ18 − ℎ9) · 𝛼9 + (ℎ17 − ℎ15) · 𝑘3 · 𝑦

ℎ15 − ℎ13
= 𝑘4 + 𝑘5 · 𝑦 

𝛼15 = 𝛼13 + 𝛼17 = 𝑘4 + 𝑘5 · 𝑦 + 𝑘3 · 𝑦 = 𝑘4 + (𝑘5 + 𝑘3) · 𝑦 = 𝑘4 + 𝑘6 · 𝑦 

 

4. ПВТ 1 

𝛼16 =
(ℎ19 − ℎ18) · 𝛼9 + (ℎ15 − ℎ14) · 𝑘4

ℎ16 − ℎ14
+
(ℎ15 − ℎ14) · 𝑘6 · 𝑦

ℎ16 − ℎ14
= 𝑘7 + 𝑘8 · 𝑦 

𝛼14 = 𝛼16 − 𝛼15 = 𝑘7 + 𝑘8 · 𝑦 − 𝑘4 − 𝑘6 · 𝑦 = 𝑘7 − 𝑘4 − (𝑘6 − 𝑘8) · 𝑦 

 

5. Деаератор 

𝛼7 =
(ℎ6 − ℎ8 − ℎ6 · 𝑘7 + ℎ16 · 𝑘7)

ℎ6 − ℎ7
+
(ℎ12 · 𝑘1 − ℎ6 · 𝑘1 − ℎ6 · 𝑘8 + ℎ16 · 𝑘8) · 𝑦

ℎ6 − ℎ7
=

= 𝑘9 + 𝑘10 · 𝑦 

𝛼6 = 1 − 𝛼7 − 𝛼12 − 𝛼16 = 1 − 𝑘9 − 𝑘10 · 𝑦 − 𝑘1 · 𝑦 − 𝑘7 − 𝑘8 · 𝑦. 

 

6. ПНТ 

𝛼6 · (ℎ6 − ℎ11) = 𝛼3 · (ℎ3 − ℎ10) 

𝛼3 =
𝛼6 · (ℎ6 − ℎ11)

(ℎ3 − ℎ10)
 

7. Баланс ЦВТ 

1 − 𝛼17 = 𝛼13 + 𝛼14 + 𝛼7 + 𝑦 

𝑦 = 1 − 𝛼13 − 𝛼14 − 𝛼7 − 𝛼17 
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𝑦 =
1 − 𝑘7 − 𝑘9

1 + 𝑘3 + 𝑘5 − 𝑘6 + 𝑘8 + 𝑘10
= 0.8229 

Отримаємо відносну витрату: 

𝛼12 = 0.051;  𝛼2 = 0.772;   𝛼17 = 0.084 

𝛼13 = 0.0345;  𝛼15 = 0.1187;  𝛼16 = 0.1723 

𝛼14 = 0.0536;  𝛼7 = 0.0048;  𝛼6 = 0.772;  𝛼3 = 0.0228 

Питома потужність ПГ: 

𝑞пг = ℎ0 − ℎ9 = 2400.95 кДж/кг 

Питома внутрішня робота турбіни: 

𝐻турб
𝑖 = 1 · (ℎ0 − ℎ7) + 𝛼2 · (ℎ2 − ℎ3) + (𝛼2 − 𝛼3) · (ℎ3 − ℎ4) = 756.747 кДж/кг 

Питома електрична потужність турбогенератора: 

𝐻э = 𝐻турб
𝑖 · 𝜂м · 𝜂г = 734.196 кДж/кг 

Відпущена потужність: 

𝐻отп = 𝐻э −𝐻нас = 728.17 кдж/кг. 

Абсолютний електричний ККД: 

𝜂э =
𝐻отп

𝑞пг
= 0.3033. 
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ДОДАТОК В РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ПГПОТУЖНІСТЮ45МВТ ЗА 

ДОПОМОГОЮ КОДУ ASPEN-TECH 

№ 
dзовн 

мм 

δ, 

мм 

s1, 

мм 

s2, 

мм 

Кіл.тр., 

шт. 

Дов.тр., 

м 

Маса, 

т 
Кіл.ряд. 

Кіл.тр.в 

1 р 

Кіл.тр.в 

посл р. 

1 

16 2.0 18 

18 288 32.3 3.682 32 4 14 

2 18 279 32.3 3.567 31 4 14 

3 18 270 33.0 3.531 30 3 15 

4 18 238 35.8 3.380 28 3 14 

5 18 208 38.7 3.190 26 3 13 

6 18 192 40.1 3.051 24 3 13 

7       19.5 158 47.3 2.961 21 4 11 

8       19.5 184 43 3.135 23 3 13 

9 16 2.0 18 19.5 192 42.3 3.218 24 3 13 

10       19.5 200 41.57 3.295 25 4 12 

11       19.5 221 38.7 3.389 26 3 14 

12       19.5 230 38 3.463 27 4 13 

13       19.5 261 35.8 3.703 29 4 14 

14       21 158 48.74 3.052 21 4 11 

15       21 176 45.87 3.199 22 3 13 

16 16 2 18 21 184 44.4 3.237 23 4 12 

17       21 204 42.3 3.419 24 3 14 

18       21 213 41.57 3.509 25 4 13 

19       21 234 39.4 3.653 26 3 15 

20       20 161 44.4 3.517 23 3 11 

21       20 180 41.57 3.681 24 3 12 

22 18 2.2 20 20 188 40.86 3.779 25 3 12 

23       20 208 38 3.888 26 3 13 

24       20 216 37.3 3.963 27 3 13 

25       20 247 34.4 4.180 29 3 14 

26       20 224 36.56 4.029 28 3 13 

27       21.5 147 48.7 3.522 21 3 11 

28       21.5 165 45.9 3.726 22 3 12 

29 18 2.2 20 21.5 173 44.4 3.779 23 3 12 

30       21.5 180 43 3.808 24 3 12 

31       21.5 200 40.9 4.024 25 3 13 

32       21.5 208 40.1 4.103 26 3 13 

33       23 140 51.6 3.554 20 3 11 

34       23 158 48.7 3.785 21 3 12 

35 18 2.2 20 23 165 47.3 3.839 22 3 12 

36       23 184 44.4 4.019 23 3 13 

37       23 192 43 4.061 24 3 13 

38       23 213 40.9 4.286 25 3 14 
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Продовження Додатку В 

№ Діаметр 

ТОП, м 

Висота 

ТОП, м 

потуж., 

МВт 

Швид. 

мтр, м/с 

Швид.в тр, 

м/с 

ΔРтр, 

bar 

ΔРмтр, 

bar 

Запас, 

% 

1 1.386 2.25 45.8 2.7 0.53/31.73 2.46 0.26 15 

2 1.35 2.25 45.7 2.9 0.55/32.85 2.59 0.31 14 

3 1.314 2.3 45.8 3.0 0.57/34.1 2.7 0.38 14 

4 1.242 2.5 45.8 3.4 0.64/39.54 3.8 0.6 15 

5 1.17 2.7 45.8 3.8 0.74/47.9 5.6 0.84 14 

6 1.098 2.8 45.8 4.4 0.8/53.1 6.55 1.21 15 

7 1.05 3.3 45.9 3 0.97/69 9.76 0.78 16 

8 1.128 3 45.9 2.57 0.83/55 6.8 0.47 14 

9 1.167 2.95 45.9 2.4 0.8/52 6.26 0.37 15 

10 1.206 2.9 45.87 2.23 0.77/49.3 5.8 0.29 15 

11 1.245 2.7 45.8 2.1 0.69/43.4 4.6 0.21 14 

12 1.284 2.65 45.72 1.96 0.67/41.3 4.21 0.157 14 

13 1.362 2.5 45.8 1.73 0.59/35.6 3.2 0.08 15 

14 1.11 3.4 45.9 2 0.97/69.5 10 0.255 15 

15 1.152 3.2 45.96 1.85 0.87/59 7.83 0.171 15 

16 1.194 3.1 45.88 1.72 0.83/55.2 7 0.11 14 

17 1.236 2.95 45.877 1.6 0.75/48.3 5.7 0.061 15 

18 1.278 2.9 45.76 1.49 0.72/45.7 5.2 0.024 15 

19 1.32 2.75 45.84 1.39 0.66/40.65 4.23 0.0055 15 

20 1.15 3.1 45.83 4.42 0.74/46.86 5 1.12 14 

21 1.19 2.9 45.8 4.12 0.66/40.87 3.95 0.88 14 

22 1.23 2.85 45.7 3.84 0.64/38.86 3.64 0.73 15 

23 1.27 2.65 45.77 3.6 0.57/34.53 2.9 0.57 14 

24 1.31 2.6 45.78 3.37 0.55/33.1 2.65 0.47 15 

25 1.39 2.4 45.6 2.98 0.48/28.49 1.95 0.3 15 

26 1.35 2.55 45.76 3.17 0.53/31.76 2.45 0.38 15 

27 1.13 3.4 45.9 2.82 0.81/53 6.4 0.57 15 

28 1.173 3.2 45.9 2.61 0.72/45.7 5 0.42 16 

29 1.216 3.1 45.7 2.42 0.69/43 4.45 0.32 15 

30 1.259 3 45.8 2.25 0.66/41 4 0.24 14 

31 1.302 2.85 45.8 2.1 0.6/36.2 3.3 0.17 16 

32 1.345 2.8 45.8 1.96 0.57/34.65 3.03 0.12 16 

33 1.144 3.6 45.9 2.1 0.85/57 7.4 0.24 15 

34 1.19 3.4 45.8 1.89 0.76/48 5.7 0.15 16 

35 1.236 3.3 45.9 1.75 0.72/45.8 5.12 0.09 15 

36 1.282 3.1 45.8 1.62 0.65/40.1 4.1 0.04 16 

37 1.328 3 45.8 1.51 0.62/38.1 3.7 0.02 14 

38 1.374 2.85 45.7 1.4 0.56/33.8 3 0.03 16 
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ДОДАТОК Г РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛООБМІННОЇ 

ПОВЕРХНІ 

Номер 

шару 

навивки, i 

Діаметр 

шару, Di, 

м 

Довжина 

окр 

шару 

Крок 

витка у 

шарі 

Кільк. 

витків в 

одному 

метрі 

Довжина 

1 витка, 

м 

Крок 

трубок по 

верт. tg (fi) 

1 0.254 0.797 0.12 8.333 0.806 0.024 0.1504 

2 0.302 0.948 0.143 7.008 0.959 0.0285 0.1504 

3 0.35 1.099 0.165 6.047 1.111 0.0331 0.1504 

4 0.398 1.249 0.188 5.318 1.264 0.0376 0.1504 

5 0.446 1.400 0.2107 4.745 1.416 0.0421 0.1504 

6 0.494 1.55 0.2333 4.284 1.568 0.0466 0.1504 

7 0.542 1.702 0.2560 3.905 1.721 0.0512 0.1504 

8 0.59 1.852 0.2787 3.587 1.873 0.0557 0.1504 

9 0.638 2.003 0.3014 3.317 2.025 0.0602 0.1504 

10 0.686 2.154 0.3240 3.085 2.178 0.0648 0.1504 

11 0.734 2.304 0.3467 2.883 2.330 0.0693 0.1504 

12 0.782 2.455 0.3694 2.706 2.483 0.0739 0.1504 

13 0.83 2.606 0.392 2.550 2.635 0.0784 0.1504 

14 0.878 2.756 0.414 2.410 2.788 0.0829 0.1504 

15 0.926 2.907 0.437 2.285 2.940 0.0874 0.1504 

16 0.974 3.058 0.460 2.173 3.093 0.0920 0.1504 

17 1.022 3.209 0.482 2.071 3.245 0.0966 0.1504 

18 1.07 3.3598 0.505 1.978 3.397 0.1011 0.1504 

19 1.118 3.51052 0.528 1.893 3.550 0.1056 0.1504 

20 1.166 3.66124 0.550 1.815 3.702 0.1102 0.1504 

Середнє 

знач. 

0.71  0.335   0.067  
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Продовження Додатку Г 

Номер шару 

навивки, i 

arctg(fi), 

рад 

Кут нахилу 

витка fi, градус 

Кут атаки 

потоку тн, рад 

Довжина 

трубки 1 м 

висоти ПГ 

Площа S 

трубок у шарі в 

1 м висоти, м2 

1 0.1499 8.5608 1.42 6.7211 2.321 

2 0.149 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

3 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

4 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

5 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

6 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

7 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

8 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

9 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

10 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

11 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

12 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

13 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

14 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

15 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

16 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

17 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

18 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

19 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 

20 0.1493 8.5608 1.420 6.7211 2.321 
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ДОДАТОК Д 
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