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У статті проведено аналіз впливу режимів роботи циркуляційного насоса на економічність систем 

низькопотенційного комплексу та на загальну економічність роботи теплових і атомних електростанції. 

Проведено аналіз експлуатаційних характеристик систем низькопотенційного комплексу Запорізької АЕС в 

перерізі року, який показав, що як критерій економічності роботи низькопотенційного комплексу може бути 

прийняте значення збільшення вироблення потужності відсіку парової турбіни електростанції. Визначено 

резерв енергозбереження при підвищенні ефективності роботи систем низькопотенційного комплексу. Так 

сумарна величина втрат розташовуваної енергії в низькопотенційному комплексі для енергоблоків ТЕС 

потужністю 300–1200 МВт становить 7–8 % для систем водопостачання з водоймами-охолоджувачами й 

випарними градирнями та 8–10 % – для систем з радіаторними й сухими градирнями. Визначено основні 

залежності, що характеризують ефективність роботи систем низькопотенційного комплексу. Проведено аналіз 

експериментальних характеристик енергоблоку 300 МВт Зміївської ТЕС та визначено залежність тиску пари у 

конденсаторі від температури циркуляційної води й витрати пари при фіксованій витраті циркуляційної води. 

Наведено аналітичні залежності, за яких виходячи з відомих значень витрати пари, температури циркуляційної 

води і бажаного тиску в конденсаторі можна визначати необхідну витрату охолоджувальної води, за якої буде 

забезпечено задані параметри. Побудовано порівняльну характеристику енергетичної ефективності роботи 

системи турбіна-конденсатор виходячи з характеристик виправлень потужностей турбіни для конкретної 

витрати пари і залежності витрати циркуляційної води від споживаної потужності циркуляційних насосів. 

Наведено модель керування системою низькопотенційного комплексу за критерієм оптимуму витрати 

циркуляційної води, при якій сумарні втрати енергії будуть мінімальні. На підставі вищенаведених теоретичних 

положень розроблено алгоритм енергозберігаючого керування системою низькопотенційного комплексу 

електростанцій. 
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КОМПЛЕКСА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПУТЕМ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ 
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В статье проведен анализ влияния режимов работы циркуляционного насоса на экономичность систем 

низкопотенциального комплекса и на общую экономичность работы тепловых и атомных электростанций. 

Проведен анализ эксплуатационных характеристик систем низкопотенциального комплекса Запорожской АЭС в 

разрезе года, который показал, что в качестве критерия экономичности работы низкопотенциального комплекса 

может быть принято значение увеличения выработки мощности отсека паровой турбины электростанции. 

Определен резерв энергосбережения при повышении эффективности работы систем низкопотенциального 

комплекса. Так суммарная величина потерь располагаемой энергии в низкопотенциальном комплексе для 

энергоблоков ТЭС мощностью 300-1200 МВт составляет 7–8 % для систем водоснабжения с водоемами-

охладителями и испарительными градирнями и 8–10 % – для систем с радиаторными и сухими градирнями. 

Определены основные зависимости, которые характеризуют эффективность работы систем низкопотенциального 

комплекса. Проведен анализ экспериментальных характеристик энергоблока 300 МВт Змиевской ТЭС и 

определена зависимость давления пара в конденсаторе от температуры циркуляционной воды и расхода пара при 

фиксированном расходе циркуляционной воды. Приведены аналитические зависимости, которые позволяют 

исходя из известных значений расхода пара, температуры циркуляционной воды и желаемого давления в 

конденсаторе определять необходимый расход охлаждающей воды, при котором будут обеспечены заданные 

параметры. Построена сравнительная характеристика энергетической эффективности работы системы турбина-

конденсатор исходя из характеристик прибавки мощностей турбины для конкретного расхода пара и зависимости 

расхода циркуляционной воды от потребляемой мощности циркуляционных насосов. Приведена модель 

управления системой низкопотенциального комплекса по критерию оптимума расхода циркуляционной воды, при 

которой суммарные потери энергии будут минимальны. На основании вышеприведенных теоретических 

положений, разработан алгоритм энергосберегающего управления системой низкопотенциального комплекса 

электростанций. 

Ключевые слова: низкопотенциальный комплекс, циркуляционный насос, энергосбережение. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Актуальною 

задачею сучасної енергетики є енерго- і 

ресурсозбереження на всіх стадіях генерації, 

розподілу та споживання. Це стосується й 

енергогенеруючих підприємств – теплових і 

атомних електростанцій. 

Як відомо, одним з реальних способів 

підвищення економічності енергоблоків ТЕС і АЕС 

є вдосконалювання системи керування їх 

низькопотенційним комплексом (НПК) [1]. При 

цьому НПК є складна технологічна підсистема, одна 

з найважливіших у загальноблоковій системі. 

Основними завданнями при керуванні НПК є: 

1)  конденсатор і ежекторна установка – 

порівняння фактичних і нормативних значень 

вакууму, температурного напору, переохолодження 

конденсату, нагрівання води, гідравлічного й 

парового опору, присосів повітря й продуктивності 

ежекторів; 

2)  насосні установки (циркуляційні й 

конденсатні) і трубопроводи системи технічного 

водопостачання – визначення фактичних 

характеристик і оптимізація режимів роботи насосів, 

аналіз і з’ясування можливих причин відхилень у 

роботі насосів, оптимізація включення й параметрів 

експлуатації циркуляційних насосів і водоводів. 

У завдання НПК входить створення та 

забезпечення необхідного кінцевого тиску пари в 

турбіні Рк. 

Найбільш істотний зв’язок НПК із енергоблоком 

здійснюється через кінцеві параметри пари (Рк, tк) і 

витрата електроенергії на привід насосів комплексу, 

тобто НПК впливає на економічність ТЕС, 

впливаючи на їх ККД [3]: 

ηC = ηТУ  ηКУ  ηТР (1 – αвп),  (1) 

де ТУ і М Г      – ККД турбоустановки; 
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абсолютний внутрішній ККД турбіни;  

hк=f (Pк), h
/
=f (Pк) – ентальпія пари і його 

конденсату. 

Як видно з виразу (1), кінцевий тиск впливає на 

ККД турбоустановки і витрату електроенергії на 

власні потреби електростанції 
вп . Типовий 

характер зміни потужності турбіни залежно від 

кінцевого тиску пари блоку 300 МВт ТЕС показаний 

на рис. 1. 

Сумарна величина втрат розташовуваної енергії 

в НПК для енергоблоків ТЕС потужністю  

300–1200 МВт становить 7–8 % для систем 

водопостачання з водоймами-охолоджувачами й 

випарними градирнями та 8–10 % для систем з 

радіаторними й сухими градирнями [4].  

Для випадку, коли за якимись причинами, тиск у 

конденсаторі зростає (+РК), рівняння 

енергетичного балансу буде мати вигляд:  

Nкп=-Nк+Nцн+Nкн+Nеж+Nнд,  (3) 

тобто оптимальному значенню тиску пари в 

конденсаторі Рк=орt буде відповідати мінімальне 

зниження вироблення енергії, тобто Nкп=min. Це 

справедливо також при Q0 = const. 

Отже, як критерій економічності НПК може бути 

прийняте значення збільшення вироблення 

потужності відсіку турбіни ∆Nкп. 

Аналіз експлуатації НПК Запорізької АЕС показує, 

що основні параметри конденсатора значно міняються 

в плині року (рис. 2). А, отже, необхідно мати таку 

АСУ НПК, яка б забезпечувала максимум ККД 

системи при будь-яких відхиленнях експлуатаційних 

параметрів (сезонні зміни температури, режимні зміни 

потужності турбіни і т.і.). 

 

 

Рисунок  1 – Виправлення до питомої витрати тепла, палива й свіжої пари турбіни К-300-240 вугільної ТЕС 

на відхилення тиску пари у конденсаторі від 0,035 кгс/см
2
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Рисунок 2 – Основні показники роботи 

конденсатора блоку Запорізької АЕС у розрізі року 

 

Метою роботи є створення математичної моделі 

роботи НПК з можливістю подальшого 

використання її в системах автоматизованого 

керування та створення алгоритму 

енергозберігаючої АСУ, що працює таким чином, 

щоб при любому технічному стані НПК, втрати в 

системі були мінімальні при забезпеченні 

необхідних параметрів технологічних процесів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Експериментальні дослідження, проведені на блоці 

300 МВт Зміївської ТЕС показали, що залежність 

тиску пари у конденсаторі від температури 

циркуляційної води й витрати пари при фіксованій 

витраті циркуляційної води має вигляд, показаний 

на рис. 3.  

Як видно з рисунку, залежність тиску пари Р2 

від витрати пари D2 має лінійний характер, тобто 

сімейство кривих описується системою рівнянь: 
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     (3)  

Аналогічним чином будуються системи рівнянь 

для 
2цв цвQ Q , 

3цв цвQ Q , 
цв цвiQ Q . Однак такі 

залежності для керування не зовсім зручні, тому з 

експериментальних характеристик необхідно 

побудувати системи рівнянь типу: 
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(5) 

Графічно ці залежності будуть виглядати, як 

показано на рис. 4. 

 

 

Рисунок 3 – Тиск пари в конденсаторі залежно від 

витрати пари й температури циркуляційної води 

при Qцв = 34800 м
3
/год = const 

 

При зміні витрати пари, що у турбіні D2 і 

бажаному тиску в конденсаторі Р2 за графіком (для 

кожної температури – графік свій) визначається 

необхідна витрата циркуляційної води Qцв , що 

забезпечує заданий тиск у конденсаторі.  

Рис.П14. Абсолютное давление пара в конденсаторе
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Для рішення задачі у загальному вигляді 

необхідно одержати сімейство залежностей типу: 

2 2 1
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,   (6) 

або 

2 2( , , )цв цвQ f D P t .   (7) 

 

 

Рисунок 4 – Залежності витрати циркуляційної 

води від витрати пари та тиску в конденсаторі  

при фіксованому значенні температури 

циркуляційної води 

 

Однак інтерполяція функції 3-х змінних (7) 

математично складна, і її використання може 

виявитися не доцільно, тому що може збільшити 

обсяг операцій обчислювального комплексу АСУ 

без збільшення точності моделі. Тому зупинимось 

на інтерполяції функції 2-х змінних (6) з наступною 

побудовою сімейства площин. 

Для рішення цієї задачі доцільно використати 

інтерлінаційні рівняння [5]. Даний математичний 

апарат дозволяє одержати більшу точність 

інтерполяції при малих вихідних даних [5]. 

Витрата циркуляційної води Qцв при 

фіксованому значенні температури води tцв 

визначається: 

  2 2

2

1 1, 2 2

( ) .
MТ

j

цв цв
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j k

P P
Q Q f D

P P 



 


            (8) 

Для кожної фіксованої температури 

циркуляційної води tцв будуємо залежність 

2 2( , )цвQ f D P  (рис. 5). Система площин, 

побудована по рівнянню (6), буде мати вигляд, 

показаний на рис. 6. 

 

 
Рисунок 5 – Залежність 

2 2( , )цвQ f D P  

 

 

Рисунок 6 – Сімейство кривих для визначення 

оптимальної витрати циркуляційної води в 

залежності від її температури 

 

Виходячи з відомих значень D2, tцв і бажаного 

тиску в конденсаторі Р2, по сімейству кривих 

(рис. 6) визначається необхідна витрата охолодної 

води Qцв, що забезпечує задані параметри. 

Наступним етапом визначається потужність 

циркуляційних насосів Nцн, що необхідна для 

забезпечення витрати Qцв.  

Виходячи з характеристик виправлень 

потужностей турбіни для конкретної витрати пари 

(рис. 1) і залежності витрати циркуляційної води 

від споживаної потужності циркуляційних насосів, 

будується порівняльна характеристика 

енергетичної ефективності роботи системи турбіна-

конденсатор, що наведена на рис. 7. 
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Рисунок 7 – Критерій оптимальності роботи НПК 

 

Точка перетину кривих втрат у турбіні й 

циркуляційних насосах є оптимальною з погляду 

енергетичних втрат, незважаючи на те, що зі 

збільшенням вакууму в конденсаторі, приріст 

потужності турбіни збільшується. Ця точка (для 

конденсаторів турбін цього класу) відповідає тиску 

0,035 атм., однак найчастіше неможливо 

забезпечити даний рівень вакууму. Це може бути 

обумовлено високою температурою циркуляційної 

води, недостатньою потужністю циркуляційних 

насосів та ін. У зв’язку із цим дані дослідження 

мають практичний інтерес з погляду 

енергозберігаючого керування системою НПК ТЕС 

і АЕС. 

На підставі вищенаведених теоретичних 

положень, розроблено алгоритм 

енергозберігаючого керування НПК, наведений на 

рис. 8. 

 

Рисунок 8 – Алгоритм керування НПК за критерієм оптимуму витрати циркуляційної води 
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ВИСНОВКИ. 1. Розглянута та вирішена задача 

енергозберігаючого автоматизованого керування 

системою низькопотенційного комплексу 

електростанцій за критерієм оптимуму витрати 

циркуляційної води.  

2. Розроблено модель і алгоритм керування 

системою низькопотенційного комплексу за 

критерієм оптимуму витрати циркуляційної води, 

засновані на експериментальних залежностях 

ефективності роботи НПК від характеристик 

вакууму та параметрів циркуляційної води.  
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF SYSTEMS OF LOW-POTENTIAL COMPLEX 

POWER STATIONS BY OPTIMAL CONTROL OF CONSUMPTION CIRCULATION WATER 

G. Kanyuk, А. Mezerya, A. Chebotarev, A. Bliznichenko 

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy 

vul. Universitetska, 16, Kharkiv, 61003, Ukraine. E-mail: mezzer@ukr.net 

Purpose. In article is organized analysis of the influence state of working circulation pump on economy of the 

systems low-potential complex and on the general economy of the work heat and atomic power stations. The organized 

analysis of the field-performance data of the systems low-potential complex Zaporozhskoy NPS in cut of the year, 

which has shown that as criterion to economy of the work low-potential complex can be accepted importance of the 

increase the production to powers of the compartment of steam turbine to power stations.  Methodology. On the 

grounds of mathematical modeling main dependencies, which characterize efficiency of the functioning the systems 

low-potential complex. Results. The certain reserve energysave at increasing of efficiency of the functioning the 

systems low-potential complex. So total value of the losses to disposable energy in low-potential complex for 

energyblock HPS power 300–1200 MWt forms 7–8 % for systems of the water-supply with water-chiller and 

evaporation and 8–10 % for systems with radiator are determined. The organized analysis of the experimental features 

energyblock 300 MWt Zmievskoy HPS and is determined dependency of the pressure pair is in capacitor from the 

temperature circulation water and consumption pair under fixed consumption circulation water. Analytical 

dependencies, which allow coming from the known importance of the consumption pair, the temperature circulation 

water and desired pressure in capacitor to define the necessary consumption cooling water, under which will are 

provided given parameters are brought. Practical value. Comparative feature to energy efficiency of the functioning the 

system turbine-capacitor coming from features gain powers of the turbine for concrete consumption pair and 

dependencies of the consumption circulation water from consumed powers circulation pump will built. The broughted 

model of management system low-potential complex on criterion of the optimum of the consumption circulation water, 

under which total losses to energy will be minimum. On the grounds of afore-cited theoretical positions, is designed 

algorithm energysave management system low potential complex power station. Figures 8, references 5. 

Key words: low-potential complex, circulation pump, energysave. 
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