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Основні скорочення  

АЗ Активна зона. ПГ Парогенератор. 

АЕ ККД  
Абсолютний електричний 
коефіцієнт корисної дії. ПГУ Парогазова установка. 

АЕС Атомна електростанція. ПТ Парова турбіна. 
БЗТ Блок захисних труб. ПТУ  Паротурбінна установка. 
Б(З)К Бак (збору) конденсату. ППП Проміжний пароперегрівач. 

БНС Берегова насосна станція. РОП Редукційно - охолоджуваль-
ний  пристрій. 

 

ВВЕР-1000 

Водо-водяний енергетичний 
реактор з електричною по-
тужністю 1000 МВт. 

РПВТ 
Регенеративний підігрівач 
високого тиску. 

ГАЕС Гідро-акумуляційна елект-
ростанція. РПНТ Регенеративний підігрівач 

низького тиску. 
ГВП Гаряче водопостачання. ТВЗ Тепловидільна збірка. 
ГТУ Газотурбінна установка. ТЕС Теплова електростанція. 

ГЦН Головний циркуляційний 
насос. ТЕЦ Теплоелектроцентраль. 

Ду Умовний діаметр. ТУ Турбоустановка. 
∆К Реактивність реактора. ТЦ Турбінний цех. 

КВВП Коефіцієнт використання 
встановленої потужності. СІ Міжнародна система одиниць 

СІ. 

КВМ Коефіцієнт використання 
максимуму. СУЗ Система управління захистом. 

КЕС Конденсаційна електростан-
ція. 

ЧВТ Частина високого тиску тур-
біни. 

ККД  Коефіцієнт корисної дії. ЧНТ 
Частина низького тиску тур-
біни. 

КН Конденсатний насос. ЯЕУ Ядерна енергетична установка. 

КТ Конденсатор турбіни.   

НЗК Насос зворотного конденсату.   

ОСО 
Оборотна система охоло-
дження.   
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Передмова 

Лабораторні роботи з дисципліни „Теплові та атомні електростанції” ви-
конуються для глибшого ознайомлення та засвоєння студентами основних ета-
пів і структури технології перетворення хімічної та ядерної енергій палив в 
електричну, вивчення суті основних процесів, теплових схем та обладнання, що 
з максимальною ефективністю забезпечують таке перетворення на електроста-
нціях. Важливе місце в лабораторних роботах займає дослідження способів 
аналізу та порівняння економічності різних типів електростанцій. 

Метою лабораторних робіт є вивчення основних типів електростанцій, 
особливостей графіків навантажень станцій та енергосистем, основних техно-
логічних схем і показників економічності роботи, розуміння їх суті, досліджен-
ня шляхів максималізації перетворення первинної теплової енергії в корисну, а 
також її трансформації в електричну; порівняння схем когенераційних та кон-
денсаційних ТЕС. Формування переконаності у необхідності розвитку ядерної 
та парогазової енергетик в Україні.  

Методичні вказівки спрямовані на формулювання у студентів прагнення 
до „співпраці з довкіллям”, усвідомлення того, що розвиток енергетики пови-
нен бути зв’язаний з удосконаленням засобів захисту природи і населення від 
шкідливого впливу енергетичного виробництва.   

Загальні зауваження    

Лабораторні роботи виконуються письмово у вигляді відповідей на пи-
тання, або розрахунків чи, за необхідності, графіків та коментарів до них.  

Відповідь слід конструювати так: 

1. Формулюють означення  величин, що є у завданні та вказують їх роз-
мірність у СІ. 

2. Записують відповідні означенням формули і пояснюють всі величини, 
що зустрічаються у формулі. 

3. За необхідністю даються виведення формул, їх ілюструють графіками 
та супроводжують коментарями. 

4. Якщо відповіді на питання відсутні у теоретичному матеріалі до робо-
ти, то використовуйте інші джерела, зокрема підручники чи Інтернет. 

Звіт про лабораторну роботу оформлюється стандартним чином: перша 
сторінка - титульний аркуш; на другій сторінці тема і мета роботи; дальше - ві-
дповіді на питання.  

Звіт оформлюється друкованим у форматі А-4, шрифт 14, через один ін-
тервал. Рисунки виконуються за допомогою графічного редактора, або вручну 
на міліметровому папері. 

Закінчується звіт висновками, які формулюються на підставі ваших від-
повідей на запитання чи рішень завдань. Висновки формулюються так, щоб во-
ни тісно корелювали з темою та метою роботи.  

Загальний обсяг відповіді на запитання не менше півтора сторінки.  Наос-
танок додається список літературних джерел, які використовувались при фор-
муванні відповідей та звіту. 
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Лабораторна робота № 1 

1. Тема: Електричні станції та їх основні типи; графіки навантаження 
електростанцій та систем. 

2. Мета: вивчити основні типи електростанцій, умови їх використання та 
графіки навантаження.  

3. Теоретичні відомості 

3.1. Основні типи електростанцій 

Технологічні системи, що призначені для виробітку електричної енергії 
шляхом перетворення хімічної енергії палива в теплову, а пізніше в електричну, 
називають тепловими електричними станціями (ТЕС). Схема перетворення 
енергії на ТЕС показана на рис. 1.1. 

 Електростанції, призначені лише для виробництва електроенергії, 
оснащуються турбінами з високим вакуумом на виході, який досягається кон-
денсацією робочого тіла (пари) в конденсаторі турбін (КТ), називають конден-

саційними електростанціями (КЕС). Залишкова теплота (біля 54% від енергії 
згоряння палива) розсіюється в оточенні, що супроводжується зростанням його 
ентропії та температури. Відношення частини теплової енергії, яку перетворили 
в електричну, Ee, до загальної кількості тепла Q, що брала участь у перетворен-
ні, називається електричним коефіцієнтом корисної дії (ККД) станції 

                                                    
Q
Ee

ηe = . (1.1) 

Електричний ККД менший від одиниці. На сучасних ТЕС він ≈ 0.34÷0.39. 

Сучасні ТЕС використовуються також для виробництва тепла. Електрос-
танції, призначені для спільного виробництва тепла і електроенергії (когене-

рація), оснащуються турбінами з проміжними відборами пари, енергія якої ви-
користовується для теплопостачання житла та підприємств.  

Хімічна енер-
гія палива 

Теплова  
енергія  

Механічна  
енергія  

Електрична  
енергія  Споживач 

          Рис. 1.1. Ланцюг перетворення енергії на ТЕС. 

       Рис. 1.2. Принципова схема КЕС.  
1- паровий котел; 2- система подачі палива 
та повітря; 3- парова турбіна; 4- електроге-
нератор: 5- конденсатор; 6- градирня; 7- ци-
ркуляційний насос ОСО; 8- конденсатний 
насос; 9- регенеративні підігрівачі низького 
тиску; 10- деаератор; 11- живильний насос; 
12- регенеративні підігрівачі високого тиску; 
13- система видалення димових газів. 

13 
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ТЕС, що одночасно виробляють тепло і електроенергію, називають тепло 

– електроцентралями (ТЕЦ). Їх принципові схеми показані на  рис. 1.3. 

Теплота спалювання палива на ТЕЦ використовується ефективніше ніж 
на ТЕС, справді,  

                           òeQ ηη
Q

QòEe
η +=

+
= ,      

Q

Q
η ò

ò = , (1.2) 

Tη  - тепловий ККД, він показує, яка частина тепла Q, що надходить на 

ТЕЦ, перетворюється у корисне тепло, яке подають споживачам. Коефіці-
єнт використання тепла  ηQ   на сучасних ТЕЦ може сягати 87%.   

На деяких ТЕЦ для потреб користувачів (цукрові, нафтопереробні заводи, 
хімічні підприємства та ін.) використовують турбіни з залишковим тиском на 
виході пари. Такі турбіни називаються турбінами з протитиском. Принципо-
ва теплова схема такої турбіни показана на рис. 1.4.   

За останнє десятиріччя поширилися ТЕС з комбінованим паро-газовим 

циклом. На таких ТЕС використовують газотурбінну установку (ГТУ), вихлоп-
ні гази якої з високою (≈500)оС температурою подаються у котел-утилізатор 
для генерації пари, що у подальшому працює в паровій турбіні. Парогазова 
установка (ПГУ), маючи високу початкову температуру у камері згоряння (≈ 
1800 оС) та кінцеву (225÷250) oС на вихлопі газів, може досягати  ηе > 50%, що є 
значно вищим ніж у звичайних ТЕС. Схема ПГУ показана на рис. 1.5.   

       Рис. 1.4. Схема ТЕЦ, що має тур-
біну з протитиском.  
5- промисловий споживач пари; 6- 
насос зворотного конденсату; 7- збі-
рний бак конденсату; 8- живильний 
насос; 9- втрати пари у споживача; 
10- вода підживлення для компенса-
ції втрат. Інші позначення такі, як на 
рис. 1.2-1.3. 

      Рис. 1.3. Принципові схеми ТЕЦ. 
а- промислова ТЕЦ; б- опалювальна ТЕЦ. Позначено: 6- конденсатний насос; 
7- збірний бак конденсату; 8- живильний насос парового котла; 9- споживач 
тепла; 10- підігрівач мережевої води; 11- мережевий насос; 12- конденсатний 
насос мережевого підігрівача; інші позначення такі, як на рис. 1. 
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Крім ТЕС, джерелом тепла на яких є хімічна енергія палива, що вивільня-
ється в процесі горіння, в Україні ≈ 49% електроенергії виробляється на атом-

них електростанціях (АЕС), де джерелом тепла є енергія розпаду ядер ізотопу  
235U92. Теплотворна здатність ядерного палива, збагаченого за 235U92 до 4%, у 

120 тис. раз більша за органічне паливо. В Україні використовують двоконту-
рні АЕС з ядерними некиплячими реакторами російського виробництва типу 
ВВЕР 1000. Принципова схема такої АЕС показана на рис. 1.6.  

Через високі вимоги щодо надійності всіх елементів, на АЕС існують об-
меження за температурою і тиском теплоносія у І та ІІ контурах (в реакторах 
типу ВВЕР 1000 тиск у першому контурі 16 МПа, проте температура води ме-
нша від температури кипіння, що відповідає даному тиску). Теплота води пер-
шого контуру в парогенераторі передається воді ІІ контуру, яка перетворюється 
в суху насичену пару з  параметрами Рo = 6 МПа, to = 276 oC. Отримана пара 
спрямовується у спеціальну конденсаційну турбіну, що працює зі зниженим ти-
ском (на потужних ТЕС використовують турбіни з Ро >17 МПа).  

3.2 Типи парових турбін та їх маркування 

          Маркування турбіни складається з букв та цифр. За способом викорис-
тання спрацьованої пари парові турбіни поділяться на: 

1. Конденсаційні, маркують буквою К. 

2. Турбіни з протитиском, маркують буквою Р. 

3. Турбіни конденсаційні з регульованими виробничими відборами пари 
(тиск у відборах 0.39÷1.4 МПа), маркують буквою П. 

Рис. 1.5. Схема парогазової ТЕС. 
1- компресор; 2- камера згоряння ГТУ; 3- по-
дача палива; 4- газова турбіна; 5- електрогене-
ратори; 6- парова турбіна; 7- котел-утилізатор; 
8- конденсатор парової турбіни; 9- конденсат-
ний насос; 10- регенеративний підігрівач в па-
ровому циклі; 11- живильний насос парового 
котла; 12- димова труба.  
 

Рис. 1.6. Принципова схема двоконтурної 
АЕС.  1- ядерний реактор; 2- паливо (природ-
ний уран збагачений 238U92 до 4% 235U92 ); 3 -
парогенератор (ПГ); 4- головний циркуляцій-
ний насос (ГЦН) І контура; 5- парова турбіна; 
6- електрогенератор; 7- конденсатор ПТ; 8-
конденсатний насос; 9- регенеративний підіг-
рівач; 10- живильний насос ПГ у ІІ контурі. 

І конт. 

ІІ конт. 
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4. Турбіни конденсаційні з регульованими опалювальними відборами 
(тиск у відборах 0.069÷0.24 МПа), маркують буквою Т. 

5.  Турбіни з протитиском та з регульованими виробничими відборами 
пари маркують буквами ПР. 

6. Турбіни конденсаційні з регульованими виробничими та опалюваль-
ними відборами маркують буквами ПТ. 

Наприклад, марка турбіни Р 100-130/15 читається так: турбіна з проти-

тиском 15 бар, електричної потужності 100 МВт та з тиском пари на вході у 

турбіну 130 бар. 

Під номінальною потужністю для турбін типу К і Р  розуміють: мак-
симальну потужність, яку турбіна може тривалий час розвивати при номіна-
льних значеннях всіх інших параметрів, що передбачені технічними вимогами 
(паспортом) до турбіни.  

3.3 Графіки електричного навантаження  

На сьогодні, окрім гідроакумуляційних електростанцій (ГАЕС), не іс-
нує потужних та ємних акумуляторів електроенергії. Тому електростанції пра-
цюють у режимі негайного споживання виробленої енергії. У регіональній 
енергетичній системі енергетичні потреби забезпечуються паралельною робо-
тою кількох ТЕС, АЕС чи ТЕЦ. Споживання електроенергії (навантаження у 
розподільній мережі) складається з виробничого, транспортного (електротяга 
поїздів, міський транспорт) та витрат на освітлення і побутові потреби. На-
вантаження нерівномірно розподілене протягом доби, тижня та року.  

Залежність навантаження від часу відображається графіками елект-

ричного навантаження. Типові графіки добового навантаження показані на 
рис. 1.7– 1.9. Вони мають характерні максимуми та мінімуми. Максимуми на-
вантаження припадають на період з 8 до 18 години. Біля 12 - 13 годин існує не-
великий мінімум, див. рис. 1.7 та 1.8, що зв’язаний з перервою на обід. Мінімум 
навантаження триває від 23 до 7-ми годин, тобто у нічний час.  

Пошук способів усунення провалів споживаної потужності вночі та у 
вихідні дні є однією з невирішених проблем раціонального використання гене-
руючих потужностей. 

Рис. 1.7. Добові коливання  електричного навантаження промислових підприємств 
(а), електричного освітлювально-побутового навантаження (б). Зверніть увагу на 
провал промислового навантаження в околі 13 -14 год., який відповідає обідній пе-
рерві. Графіки освітлювального та побутового навантажень (крива б) для зими та лі-
та суттєво різні. Характерне зимове зростання побутового навантаження  з16 години.  
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 Кількісно нерівномірність використання електроенергії описується кое-

фіцієнтом використання максимуму.  Ця величина рівна відношенню зага-

льної кількості виробленої станцією чи енергетичною системою енергії до 

максимально можливого її  виробітку 

                                             
τNe

E(τ)
µ

max
max

⋅
= ,  (1.3) 

Е(τ) – загальна кількість електроенергії, що вироблена за час τ у кВт·год; Nemax 
– максимальна потужність навантаження, що осягнена протягом часу τ, кВт. 

Рис.1. 8. Добові графіки сумарного  електричного навантаження промислових підпри-
ємств взимку та влітку (а) та структура сумарного  електричного  зимового наванта-
ження (б). І, ІІ, Ш – тризмінні, двозмінні та однозмінні підприємства;  ІУ – електрич-
ний транспорт; У– освітлювально – побутове навантаження; УІ – втрати на власні по-
треби станції. 

N,кВт 

0            8           16        24, год.  

                      а 

зима 

літо 

N,кВт 

  0              8             16        24, год. 

                          б 
                    

Рис. 1.9. Добовий графік електричного  навантаження    енергетичної   системи  України: 
____ зима;  - - - літо. 

Рис. 1.10. Річні графіки тривалості електричних навантажень. І – базове навантаження;  
ІІ – проміжне навантаження; ІІІ – пікове навантаження. 

N,% 

 

95 

 

 

90 

 

 

85 

 

 

80 

 

 

75 
0     4        8       12     16      20    24, год 

N 

0        2000    4000    6000     8000,  год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

Чим більше µmax, тим повніше (рівномірніше) використовується облад-
нання станції (системи), тим вища її економічна ефективність.  На  рис. 1.9 µmax  
рівний відношенню площі під кривою до площі рисунка, тому коефіцієнт ви-

користання максимуму ще називають коефіцієнтом заповнення. 

Раціональне регулювання виробленої потужності в енергетичній систе-
мі досягається використанням трьох типів електростанцій, див. рис. 1.10: 

- базових, таких, що працюють максимальний час на номінальній потуж-
ності (не менше 5000 год. на рік) і забезпечують регіон сталою кількістю енер-
гії; такі станції повинні мати мінімальні затрати палива на одиницю виробленої 
енергії; ними є найновіші блоки високих параметрів та одиничних потужнос-
тей: 500, 800 та 1500 МВт, а також АЕС;  

- пікові, такі, що працюють короткі проміжки часу (менше 1500 год. на 
рік) і використовуються для покриття максимумів споживання електроенергії; 
такими можуть бути застарілі станції або блоки, що працюють на газі, чи рід-
кому паливі; часто для цього використовують ГЕС, спеціальні станції, напри-
клад ГАЕС, чи парогазові установки, або станції аварійного  резерву; 

- напівпікові станції, їх завдання покривати триваліші максимуми наван-
таження, зокрема такі, що виникають у кінці кварталу чи року; у ролі таких 
станцій використовують не найновіші ТЕС,  ГЕС у повноводдя. Середній час 
роботи напівпікових станцій у межах 3000 – 4000 годин на рік. 

Однією з основних  характеристик електростанції є її встановлена по-

тужність. Ця величина рівна сумі номінальних потужностей агрегатів, 

якими споряджена станція.   

Номінальна потужність – така, з якою турбогенератор може пра-
цювати тривалий час у режимах та за умов, що вказані у його паспорті. 

Інтенсивність роботи станції характеризують коефіцієнтом викорис-

тання встановленої потужності µуст.  
Ця величина рівна відношенню кількості енергії, що вироблена за рік, 

до тієї кількості, що була б виробленою за цей же період, якщо б станція 

постійно працювала з встановленою потужністю  

                                  .8760годτ,
τNe

E
µ o

oвст

рік
вст =

⋅
= ,  (1.4) 

Роботу станції також характеризують числом годин використання 

встановленої потужності 

                                               
вст

рік
вст Ne

E
=τ . (1.5) 

Між виразами (1.4) та (1.5) існує очевидний зв’язок. Число годин викори-
стання встановленої потужності залежить від режиму роботи станції. Якщо 
станція  базова, то τвст = 5000–7000 годин, а якщо пікова, то 1000 –1500 годин, 
див. рис. 1.10.  

Графіки навантаження будують для планування відпуску тепла спожива-
чам теплоцентралями (ТЦ). Наприклад, на рис. 1.11 показано добові витрати 
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тепла в робочі та вихідні дні районної ТЦ, а на рис. 1.12 та 1.13 подані річні 
графіки сумарного  теплового навантаження тепломережі.   

При побудові річного графіка тривалості загального теплового наванта-
ження приймають, що навантаження гарячого водопостачання становить влітку 
0.2 від максимального, а взимку 0.25. Тривалість опалювального сезону для 
України 3000÷4000 год.      

Графіки електричного навантаження потрібні при плануванні часової ди-
наміки електричного навантаження у системі, для розробки зонних тарифів   

оплати електроенергії та інших заходів щодо вирівнювання графіка добового 
навантаження, розподілі навантаження між станціями чи блоками, для розраху-

нків складу робочого та резервного обладнання, визначення необхідної вста-
новленої потужності та її резерву, числа та одиничної потужності агрегатів, ра-
ціонального планування ремонтів і для розв'язання інших  задач.  

 
Зокрема, структура резерву потужностей у енергосистемах України така: 

ремонтний резерв - 5, аварійний -7, загальногосподарський - 1%.   

 

         Рис. 1.12.   Річний графік опалювального навантаження. 1- максимальне;  
2- мінімальна величина Q. 
         Рис. 1.13.  Графік тривалості сумарного річного теплового навантаження. 
І - опалювальний сезон; ІІ – літній період.  
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    Рис. 1.11 . Добові графіки витрати тепла на побутові потреби мі-
ського району. Лівий графік – робочі дні, правий – по суботах; 
штрихова - середньодобова витрата тепла. 
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4. Завдання лабораторної роботи 

1. Уважно вивчіть рис. 1.1. На якому етапі перетворення енергії є найбі-
льші втрати. Поясніть та обґрунтуйте вашу думку, використовуючи закони 
термодинаміки,. 

2. На підставі аналізу рис. 1.2, 1.3 та 1.4 вкажіть різницю у структурі КЕС, 
ТЕЦ та систем з протитиском. Поясніть, чим зумовлена така різниця?  

3. Використовуючи термодинамічні цикли ГТУ та ПТУ, а також означен-
ня термічного ККД,  доведіть, що ККД ПГУ вищий ніж окремо ГТУ чи ПТУ. 

4. Яка різниця і що спільного в ТЕС та АЕС? Чому АЕС переважно роб-
лять двоконтурними? ТЕС потужністю 4х800 МВт працює на вугіллі. Прийня-
вши, що теплотворна здатність вугілля Q = 27 МДж/кг, розрахуйте денну пот-
ребу у вугіллі для ТЕС. Знайдіть цю ж потребу у ядерному паливі для АЕС та-
кої ж потужності.  

5. Як класифікують електростанції? Перерахуйте їх і поясніть, що є осно-
вою кожної класифікації. Яка різниця між КЕС та ТЕС, ТЕЦ?  Що таке „коге-
нерація”? Які з електростанцій, показаних на рис. 1.2,1.3 та 1.4,  можна назива-
ти когенераційними? Поясніть структуру ККД когенераційної станції. 

6. Поясніть зміст поняття „графік електричного навантаження системи”. 
Які види графіків ви знаєте? Які особливості залежності електричного наванта-
ження від часу? Поясніть, як вигляд добових та річних графіків залежить від 
дисципліни працівників на заводах та підприємствах? 

7. Що таке коефіцієнт використання максимуму (КВМ)? Як, маючи графік 
навантаження, розрахувати коефіцієнт використання максимуму? Запишіть це у 
вигляді розрахункової процедури. Встановіть аналітично зв’язок між  коефіцієн-
тами використання максимуму та встановленої потужності станції. Розрахуйте 
КВМ для рис. 1.9. 

8. Поясніть зміст понять „базова станція”, „пікова станція” та „напівпіко-
ва станція”. Задля чого існують такі станції і які станції використовуються та-
ким чином? Які властивості характерні цим станціям? 

9. Що таке встановлена потужність станції, системи? Які дані потрібні 
для розрахунку цих величин? Зобразіть річні графіки тривалості електричних 
навантажень для базової, напівпікової та пікової станцій за умов: µвст для базо-
вої станції рівне 0.85, для напівпікової – 0.55, а для пікової 0.25.  

10. Уважно вивчіть рис. 1.10. Використовуючи інформацію з нього, розра-
хуйте динамічні параметри (швидкість виходу на номінальну потужність) уста-
ткування, яке необхідне для ТЦ, що обслуговує цей міський район . 

5 Висновки 

На підставі аналізу відповідей сформулюйте висновки. Зокрема, зверніть 
увагу на ланцюг перетворення енергії на ТЕС та АЕС. Вкажіть на особливості 
турбін типів К, Р, Т, П, ПТ та ПР. Вкажіть типи станцій де такі турбіни викори-
стовують. Охарактеризуйте графіки навантажень, вкажіть їх типи та призна-
чення. Поясніть з позиції керівника станції чи системи, навіщо потрібні графіки 
навантаження і які завдання вони допомагають розв'язати? 
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Лабораторна робота № 2 

1. Тема: Дослідження особливостей технологічного циклу теплової елект-
ростанції (ТЕС). 

2. Мета: вивчити будову та  основні режими роботи ТЕС.  

3. Теоретичні відомості 

 3.1. Опис технологічного циклу ТЕС 

Джерелом енергії на ТЕС є тепло, що генерується у котлах внаслідок хіміч-
ної реакції згоряння палива,  

                         R(CHm)n + k·O2 → z·CO2 + y·H2O + Qt + зола ,  (2.1)  
k, m, n, y, z – стехіометричні коефіцієнти.  

Тепло Qt  виділяється у вигляді кінетичної енергії руху продуктів реакції     
                                                      Qt ∞ N· εt ,  (2.2) 

εt – середня кінетична енергія руху частинок речовини; N – число часток, що за-
діяні в реакції окислення.  

Середня кінетична енергія частинок дається виразом  
                                                      εt = 3/2·kБ·T,  (2.3) 

kБ – стала Больцмана, kБ = 1.38·10-23 Дж/К; Т – температура за шкалою Кельвіна,  
(T oK = 273.15 + t oC).  

Температура горіння Т палива залежить від сили хімічних зв’язків у па-
ливі та умов горіння (тиску в топці котла, подачі кисню (повітря), фазового ста-
ну палива – тверде, рідке чи газоподібне).  

Якість палива характеризують його теплотворною здатністю – кількі-

стю тепла, що виділяється при згорянні одного кілограма палива.  
Для оцінки якості палива в теплотехніці використовують еталон - умовне 

паливо. Теплотворна здатність у.п. Ву.п. = 29.3 МДж/кг. 
В котлі тепло передається теплоносію, переважно це хімзнесолена вода, яка 

перетворюється у пару, суху насичену чи перегріту. В подальшому енергія пари 
у паровій турбіні (ПТ) перетворюється у кінетичну енергію обертового руху 
вала турбіни, а далі електрогенератором, що співосний турбіні, в електричну. 

Оскільки теплова енергія є енергією хаотичного руху, її перетворення в 
упорядковану механічну (обертання вала турбіни), а далі в електричну за другим 
законом термодинаміки відбувається лише частково зі значними втратами.  
Ступінь перетворення теплоти в електричну енергію характеризує електричний 
ККД ТЕС ηе, 

                                                       1<=
tN
eN

eη , (2.4) 

Ne , Nt -  потужність електричної, виробленої ТЕС, та теплової, затраченої на ге-
нерацію електричної.  

Процес перетворення хімічної енергії палива в електричну є багатоетапним 
складним і високотехнологічним. Його реалізують на ТЕС, структура якої пока-
зана на рис. 1.  
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Працює ТЕС на твердому паливі так. Паливо, тут вугілля, підвозять до ТЕС 
залізницею у вагонах або водою у баржах. Якщо у вагонах, то їх подають на пе-
рекидний пристрій 1. Якщо баржі, то на баржу заводиться транспортер 2, яким 
паливо транспортується на склад 3. На складі для переміщення палива викорис-
товують мостовий кран 4. Зі складу паливо транспортерами 6  переноситься до 
роздроблюючих пристроїв (дробилок) 5, в яких паливо подрібнюють до кусоч-
ків менших за розміром від 15 мм. Подрібнене паливо переміщують до бункерів 
сирого вугілля 7.  Вугілля спеціально змочують, щоб воно не загорілося. Далі 
дрібне вугілля подають живильними пристроями 8 до вугільних млинів 9. Зме-
лене до стану дрібного пилу вугілля повітряними транспортерами подається до 
сепаратора пилу 10. У ньому відділяють дрібні фракції пилу від великих, які 
знову повертають до млина 9. Тонкі фракції пилу переміщуються до циклона 11, 
де пил відділяється від повітря. Повітря з циклона трубою 12 подається до 
всмоктуючого патрубка вентилятора млина 15. Пил з циклона шнеками 13 пе-
реміщається до бункера вугільного пилу 14. З бункера пилу суміш повітря і пи-
лу подається до горілок 17 котла 16. До складу парового котла входять топкова 
камера 18, пароперегрівач 19, водяний економайзер 20 та підігрівач повітря 21.  
Повітря до котла 16 подається дуттєвим вентилятором 22. Димові гази з котла 
відводять до золоуловлювача 23 і димотягом 24 скидаються до димової труби 
25. Зола і шлак від котла шлаковими каналами 26 та золозмивними каналами 27 
відводяться на золовідвал,  який знаходиться поза територією станції.  

Перегріта пара, що генерується у котлі, паропроводами 28 подається в ма-
шзал на вхід парової турбіни (ПТ) 31, яка змонтована на одному валу з електро-
генератором 32. Після проходження частини високого тиску (ЧВТ) ПТ пара 
трубопроводом 29 подається до вторинного пароперегрівача котла і після пере-
гріву трубопроводом 30 повертається до частини низького тиску (ЧНТ) ПТ. 
Спрацьована у турбіні пара скидається у конденсатор турбіни (КТ) 33, який зна-
ходиться безпосередньо під ПТ. Конденсат з КТ конденсатними насосами (КН) 
34  подається до регенеративних підігрівачів низького тиску (РПНТ) 35, а далі в 
деаератор 36. У деаераторі конденсат звільняється від агресивних щодо заліза 
розчинених газів (кисню, вуглекислоти). Після деаерації конденсат надходить у 
бак-акумулятор 37, а з нього до живильних насосів 38. Під тиском, створеного 
живильними насосами, конденсат проходить через регенеративні підігрівачі ви-
сокого тиску (РПВТ) 39, де підігрівається парою, яка подається трубопроводом 
40 з відборів ПТ. Підігрітий конденсат подається до економайзера котла. Пере-
важно перед котлом живильна вода (конденсат) має температуру tжв = 
(0.75÷0.85)·tн(Ро), Ро – тиск у котлі. 

Для охолодження пари в КТ існує оборотна система охолодження (ОСО). 
Вода в ОСО подається береговою насосною станцією (БНС) 41 зі ставка-
охолоджувача чи з річки. На сьогодні часто використовують ОСО з сітковими 
фільтрами 42, після яких вода водоводами 44 та 45 подається в КТ насосами 43.  

Компенсація втрат теплоносія в робочому контурі (підживлення) здійсню-
ють хімзнесоленою водою, яку готовлять у хімцеху 46.  

Теплота для потреб гарячого водопостачання (ГВП), опалення пристанцій-
ного селища та власних потреб станції подається від мережевих підігрівачів 47. 
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Для забезпечення власних потреб станції в електроенергії використовують елек-
тричний розподільний пристрій 48.  

Для ремонтних робіт (демонтаж і монтаж ПТ та електрогенератора) в маш-
залі передбачено електричні мостові крани 49. Зовнішні споживачі електроенер-
гії постачаються через розподільний пристрій 50.   

3.2 Основне та допоміжне обладнання ТЕС 

При проектуванні та експлуатації ТЕС прийнято обладнання поділяти на: 

основне -  котли, турбіни (з конденсаторами) та електрогенератори; 

допоміжне - обладнання пароводяного тракту, а саме: регенеративні підіг-
рівачі, деаератори, випарні установки, обладнання ОСО, паро- та водопроводи, 
елементи газоповітряного і паливного трактів, обладнання паливного господар-
ства, вентилятори, димососи та золоуловлювачі, а також, див. рис. 2.1, інше об-
ладнання. 

3.3 Характеристика режимів роботи ТЕС та ТЕЦ 

Режими роботи основного і допоміжного обладнання ТЕС поділяють на 
стаціонарні та нестаціонарні. 

Стаціонарні режими роботи ТЕС – це режими, для яких теплове та елек-
тричне навантаження, а також параметри, що характеризують роботу обладнан-
ня ТЕС, не змінюються з часом. Стаціонарні режими реалізуються для номіна-

льного та часткового навантажень. 

Номінальне навантаження ТЕС  визначається паспортними навантажен-
нями основних агрегатів ТЕС (котлів, турбін, електрогенераторів). 

Часткове навантаження – режим роботи основних агрегатів, при якому 
потужність (теплове чи електричне навантаження) ТЕС менша від номінальної. 

Нестаціонарний режим роботи агрегатів ТЕС – режими роботи, при яких 
потужність (навантаження відборів, паропродуктивність котла) чи інші параме-
три, що характеризують роботу основного обладнання ТЕС, суттєво змінюються 
за короткий час. До таких режимів належать завантаження та розвантажен-

ня агрегатів чи різка зміна параметрів робочого тіла. 

Змінний режим роботи – експлуатація обладнання ТЕС з систематичним 
чергуванням стаціонарних та нестаціонарних режимів роботи впродовж корот-
кого  проміжку часу (наприклад, доби). 

Діапазон регулювання агрегату – межі зміни потужності, у яких агрегат 
(енергоблок) може працювати довго і надійно без суттєвих переключень у теп-
ловій схемі. Для енергоблока цей діапазон визначається допустимим мінімаль-
ним навантаженням котла чи турбіни (границею стійкості режиму горіння, на-
дійністю гідравлічного режиму, стійкістю автоматичного регулювання систем, 
відсутністю шлакування поверхонь нагріву в котлах на твердому паливі). 

Технічний мінімум навантаження – режим роботи обладнання з мініма-
льним навантаженням, який не знижує надійності його роботи.    
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Режим роботи за тепловим графіком – режим , при якому подача пари в 
конденсатор мінімальна. При такому режимі електрична потужність ТЕЦ повні-
стю залежить від теплового навантаження. При такому режимі досягається мак-

симальне використання теплоти, що генерується  котлом.  

Конденсаційний режим – режим роботи ТЕЦ чи окремих теплофікаційних 
турбін, при якому спрацьована в ПТУ пара повністю скидається в КТ. 

Режим роботи  з частковим скидом пари в КТ – режим роботи ТЕЦ чи 
окремих теплофікаційних турбін, коли вони працюють за електричним графіком 
навантаження, але пара за тепловим навантаженням також подається у мережеві 
підігрівачі, а її надлишок скидається в КТ. Такий режим характерний для пуско-
вих режимів початку опалювального сезону або влітку, коли ТЕЦ забезпечує 
навантаження ГВП.   

4 Завдання лабораторної роботи 

4.1 Розрахуйте середню теплову енергію 1м3 газів у топковій камері котла, 
якщо температура факела t = 1750 оС, а концентрація  часток у ньому 
8.35·1026м-3. Визначте, якій кількості умовного палива відповідає ця енергія? 

4.2 Потужність котла ТЕЦ 200 МВт. Розрахуйте, яку кількість у. п. спа-
люють за добу у цьому котлі. Який повинен бути об’єм складу вугілля для йо-
го тижневого запасу? Скільки вагонів повинно бути виділено на добу для об-
слуговування цієї ТЕЦ? Яку кількість кисню використовує ТЕЦ для спалю-
вання палива за добу, за місяць та за рік? Розрахуйте також відповідні викиди 
СО2 (парникового газу) від такої ТЕЦ. 

4.3  Поясніть, навіщо при спалюванні твердого палива його подрібнюють 
до пилоподібного стану? Опишіть та зобразіть технологічну схему підготовки 
та спалювання палива. 

4.4 Навіщо робиться деаерація конденсату після КТ? Чому кисень та СО2 
називають агресивними щодо заліза газами? Які наслідки неякісної деаерації? 

4.5 Навіщо на ТЕС потрібна ОСО?  Яка її роль у технологічному циклі 
ТЕС? До якої найнижчої температури може охолодитися конденсат у КТ? Як 
залежить економічність ТЕС від стану ОСО? Нарисуйте та опишіть технологі-
чну схему ОСО. 

4.6 Припустимо, що на ТЕС відсутній електророзподільний пристрій для 
власних потреб. Що у цьому випадку вимушено робити керівництво ТЕС?  

4.7 Уважно вивчіть рис. 2.1. На підставі отриманої інформації перерахуйте 
основне та хоча б частково допоміжне обладнання цієї ТЕС. 

4.8 Перерахуйте випадки, коли ТЕС обов’язково працює в нестаціонарно-
му режимі. Чи тоді ТЕС має номінальне навантаження? 

5 Висновки 

У висновках необхідно вказати, з яких елементів складається ТЕС. Пояс-
нити призначення основного та допоміжного обладнання, описати послідов-
ність етапів перетворення енергії на ТЕС та роль у цих перетвореннях облад-
нання ТЕС. Перерахувати і пояснити основні режими роботи ТЕС та ТЕЦ. 
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Лабораторна робота № 3 

1 Тема: Вивчення особливостей технологічної схеми АЕС на прикладі реактора 
ВВЕР 1000. 

2 Мета: ознайомитися з будовою, принципом роботи та  основними характерис-
тиками реактора ВВЕР 1000.  

3 Теоретичні відомості 

Атомна (точніше ядерна) електростанція відрізняється від теплової джере-
лом тепла для генерації пари. На звичайній ТЕС ним є хімічна енергія, що виві-
льняється при горінні палива (енергія окислення органіки) у топці котла, а на 
атомній електростанції (АЕС) – енергія виділяється при розпаді ядер, переважно 
урану. Ця величина у 2-3 мільйони раз більша, відповідно, теплотворна здат-
ність ядерного палива також набагато більша від органічного. Ядерний розпад 
супроводжується шкідливою для живого радіацією, див. рис. 1, що вносить пев-
ні особливості щодо безпеки експлуатації ядерних установок. 

Пристрої, де відбувається контрольована ядерна реакція з виділенням 

тепла, яке використовується для генерації пари, називають ядерними енер-

гетичними установками (ЯЕУ), або енергетичними реакторами. 
У світі на 2005 рік функціонувало 445 ЯЕУ, які давали близько 16% світо-

вого виробітку електроенергії. Зокрема, в Україні є 14 ЯЕУ: на Рівненській 4, 
Хмельницькій 2, Запорізькій  - 5, Південно-Українській – 3. Близько 49% елект-
роенергії України виробляється на АЕС. 

На українських АЕС використовують водо-водяні енергетичні реактори 

(ВВЕР). У них вода є теплоносієм і сповільнювачем нейтронів, тобто одночасно 
служить теплотехнічним і ядерним компонентом. Ядерним паливом для таких 
реакторів використовують сполуку урану UO2. У природному урані містяться три 
ізотопи: 238U92, 

235U92 і 
234U92. При опроміненні нейтронами будь-яких енергій ді-

литься лише 235U92. Концентрація цього ізотопу в природному урані не перевищує 
0.4%. Для ВВЕР необхідна концентрація 235U92 біля 4%, тому природний уран для 
ядерного пального необхідно збагачувати  щодо 235U92.   

Для збільшення ймовірності захоплення ядром нейтрона для реакції ді-
лення, див. рис. 3.1, енергію нейтронів необхідно максимально зменшити, що 
відповідає їх сповільненню до енергії теплового руху часток. Тому говорять, 
що ядерна реакція поділу урану відбувається на теплових нейтронах.  

Рис. 3.1. Схема поділу ядра 235U92  при його опроміненні нейтронами. Нижче пока-
зано схему перетворень ядер  238U92 при захопленні ними нейтронів, β- – бета роз-
пад (виділення електронів), α – розпад (виділення ядер гелію), Е ≈ 200 МеВ.  
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При поглинанні нейтрона ядром 235U, як видно з рис. 3. 1, ймовірні дві ситуа-
ції: поділ ядра на два уламки (ядерна реакція) або з ймовірністю 0.15 радіацій-

не захоплення нейтрона з утворенням неподільного ізотопу 
236

U92. На одне 
ділення ядра у товщі урану утворюються 2-3 вільні нейтрони з виділенням енер-
гії Е ≈ 200 МеВ. Тепло, що виділяється в реакторі, відводиться у зовнішній кон-
тур теплоносієм, а вільні нейтрони генерують подальші ядерні перетворення, у 
тому числі і ланцюгову реакцію ділення. Важливою характеристикою процесів у 
реакторі є ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів Кеф. 

 Ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів рівний відношенню кі-

лькості нейтронів m-го покоління до кількості нейтронів попереднього m–1, 

                                                   
1-mN

mN
åôK = .  (3.1) 

Якщо Кеф = 1, то реактор перебуває у критичному стані і працює зі ста-

лою потужністю. У випадках, коли Кеф < 1, ланцюгова реакція ділення згасає і 
енерговиділення в реакторі майже припиняється. При Кеф > 1 реакція розвива-
ється,  кажуть, що реактор перебуває у стадії розгону потужності. Величину 

                                                     1åôK∆K −=   (3.2) 

 називають надлишковою реактивністю. При ∆К = 0 реактор перебуває у кри-

тичному стані, а якщо ∆К > 0, то у надкритичному (розгін реактора). 

 У підкритичному стані ∆К < 0. У цьому випадку говорять про глибину 

підкритичності, яку визначають як ∆К = 1 - Кеф. Відношення 

                                                  ∆K
∆K-1
1

1
åô

K
∆K

≈−=   (3.3) 

називають реактивністю реактора, або реактивністю. У надкритичному стані 
реактивність додатна, у критичному рівна нулю, а у підкритичному від'ємна. 

Важливою динамічною характеристикою, що визначає стан реактора, є 
швидкість зміни щільності потоку нейтронів в активній зоні. Вона зале-
жить від періоду реактора Т, що рівний часу, за який щільність потоку нейт-

ронів змінюється у е = 2.72 раз.  
Період Т ретельно контролюють під час роботи реактора. Щільність потоку 

нейтронів змінюється в широкому діапазоні. У стаціонарному режимі роботи 
реактора щільність потоку нейтронів стала і Т = ∞.  Реактор розганяється (його 
потужність росте) при Т > 0, ланцюгова реакція згасає якщо Т < 0. Зважаючи на  
умови безпеки роботи реактора розгін реактора обмежують періодом Т ≥ 10 с. 
Це означає, що щільність потоку нейтронів не повинна зростати у 2.72 раза  
швидше ніж за 10 с. У нормальних перехідних режимах роботи реактора Т ста-
новить десятки секунд.  

Отже, змінюючи щільність потоку нейтронів, тобто впливаючи на ефе-

ктивний коефіцієнт розмноження, можна регулювати енерговиділення в реак-
торі - керувати його роботою.  

Щільність потоку нейтронів регулюється стержнями, що поглинають нейт-
рони, опускаючи чи виймаючи їх з активної зони реактора, або додаванням бор-
ної кислоти у теплоносій першого контуру.  
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Рис. 3.2. Водоводяний ене-
ргетичний реактор ВВЕР-
1000. 1- приводи органів 
система управління захис-
том (СУЗ); 2- канали нейт-
ронних потоків; 3- верхній 
блок реактора; 4- опорне 
кільце шахти; 5- трубки те-
плових давачів: 6- нижнє 
опорне кільце; 7- тепловий 
екран; 8- корпус реактора; 
БЗТ – блок захисних труб. 
Прямокутником показана 
активна зона (АЗ) та її га-
барити. Стрілки вказують 
рух теплоносія. 
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Схематично будова ВВЕР-1000 показана на рис. 3.2. Реактор розміщується 
у шахті, має зварний циліндричний корпус з еліптичними днищами. У верхньо-
му блоці розміщені системи контролю, керування та безпеки. У нижньому – ак-
тивна зона та інші внутрішньокорпусні пристрої.  Номінальна теплова потуж-
ність реактора 3000 МВт. Активна зона реактора збирається з шестигранних те-
пловидільних збірок (ТВЗ), див. рис. 3.3. Габарити АЗ показані на рис. 3.2. АЗ 
складається зі 163 ТВЗ, див. рис. 3.3.  

 У кожній ТВЗ знаходиться по 331 тепловидільному елементі (твелі). Кор-
пус твела виготовляють зі сплаву Zr + 1% Nb. У кожному твелі міститься 1.4 кг 
UO2 збагаченого до ≈ 4% за ізотопом  235U92. Загальна маса ТВЗ 765 кг, а маса 
палива у ТВЗ 500 кг.  

Рис.  3.3.  Тепловидільні збірки (ТВЗ) активної зони ВВЕР 1000.  
1 – цирконієвий кожух; 2 – тепловидільний елемент (твел); 3 – поглинаю-
чий нейтрони стержень СУЗ; 4 – верхня решітка ТВЗ; 5 – кріпильні прути; 
6 – верхня головка; 7 – отвір для контрування; 8 – решітка розміщення 
ТВЗ; 9 – нижня решітка розміщення ТВЗ; 10 – отвір фіксації.   
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Регулювання тепловиділення реактора здійснюється двома незалежними 
системами.  

Перша система забезпечується механічним переміщенням регулюючих 
стержнів з поглиначем нейтронів (пелів) і дозволяє оперативно керувати реак-
тивністю реактора, зокрема зупиняти реактор у штатних та аварійних ситуаціях. 
Кількість ТВЗ з кластерами регулювання реактивності 61. Кожен кластер має 18 
пелів. У межах кластера пели переміщаються синхронно. 

Друга система ґрунтується на зміні концентрації борної кислоти (поглинач 
нейтронів) у першому контурі реактора. Ця система забезпечує плавну зміну ре-
активності, зокрема її компенсацію при вигоранні палива.  

ЯЕУ типу ВВЕР працює за двоконтурною схемою. Перший контур запо-
внений некиплячою знесоленою водою під тиском з добавкою борної кисло-

ти. Тиск теплоносія у першому ко-
нтурі Р1 = 16 МПа, температура на 
виході з реактора 322 

оС, на вході 
289 

оС.  
Внаслідок контакту з потужним 

нейтронним потоком та радіоактив-
ними елементами конструкції реак-
тора вода першого контуру має ви-
соку активність. Щоб уникнути по-
ширення активності за межі контро-
льованої зони, теплоносій першого 
контуру замикають у реакторі, а те-
пло передають теплоносію другого 
контуру у парогенераторі. Тепло-
носієм другого контуру є знесолена 
вода без домішок борної кислоти. У 
парогенераторі утворюється суха 
насичена пара при тиску Р2 = 6 МП 

та температурі 276 
оС. Для гарантії 

безпеки циркуляція теплоносія пер-
шого контуру здійснюється голов-
ними циркуляційними насосами 
чотирма незалежними петлями з 
трубопроводами Ду = 850 мм, див. 
рис. 3.4 на якому показана лише од-
на петля з елементами 1, 2, 4, 5. 

Витрата палива на АЕС   

Енергетичною характеристикою ядерного палива є питомий виробіток 

енергії, рівний тепловій енергії, що може бути отримана з одиниці маси па-

лива за час перебування в реакторі при заданому ізотопному складі палива.  
Одиницею вимірювання питомого виробітку В приймають (МВт·доба)/(т 

палива), або (кВт·доба)/(кг палива). Для реакторів ВВЕР 1000 можна прийняти,  

Рис. 3.4.   Спрощена технологічна схема реак-
торного відділення ВВЕР. 
1- реактор; 2- головний циркуляційний насос 
(ГЦН); 3- електронагрівачі парового компенса-
тора тиску (ПКТ) 4; 5- парогенератор; 6- деае-
ратор підживлення першого контуру; 7 – насос 
подачі води підживлення; 8- бак чистого кон-
денсату; 9- бак розчину борної кислоти;  10- 
теплообмінник системи аварійного охолоджен-
ня реактора (САОР).  
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  ВU = 4·104 (МВт·доба)/(т п.) = 3.456 ТДж/(кг п.),    1 ТДж = 1012 Дж. (3.4) 

 Питомий виробіток В дозволяє визначити глибину вигорання ядерного па-

лива α в реакторі. Глибина вигорання α (г/т п.) виражається відношенням маси 
ядер, що розпалися, до маси палива,  

                                         BKα ⋅= , або  
K
α

B = ,  (3.5) 

К – стала для певного типу ядер. 

       Для  235U ,   КU = 1.05 г/(МВт·доба),  а для     239Pu  КPu = 1.07 г/(МВт·доба).  

Використовуючи (3.4) та (3.5), отримуємо для ВВЕР 1000  

                           α = 4·104· КU  = 4.2·104 г/(т п.) = 42 кг/(т п.).  (3.6) 

Реальне зменшення маси ядер 235U92 дещо більше, оскільки, див. рис. 3.1, 
крім поділу ядер з виділенням енергії, з ймовірністю 0.15 відбувається радіацій-
не захоплення нейтронів  235U + n → 236U, без виділення теплової енергії. Тому 
реальна величина  

                                КU = 1.22 г/(МВт·доба)  і  α = 48.8 кг/(т п.).   (3.7) 

Річна потреба ВВЕР-1000 у паливі розраховується за формулою 

                                  
Bη

Nâñòµ365

B

Nâñòµ365
G Ò

⋅

⋅⋅
=

⋅⋅
=

áð
e

e ,  (3.8)  

µвст – середній коефіцієнт використання встановленої потужності станції; NT – 

номінальна теплова потужність реактора; Ne, áð
eη  - номінальна брутто електри-

чна потужність реактора та електричний брутто ККД АЕС. 
Наприклад, для реактора ВВЕР 1000 маємо: 

Ne = 1000 МВт; µвст = 0.65; áð
eη = 0.33; В = 4·104 (МВт·доба)/(т п.),  

                          G = 365·0.65·1000/(0.33·4·104) ≈ 18 т палива.  (3.9) 

Якщо врахувати, що загальна маса палива, яке знаходиться в АЗ ВВЕР 1000 
близька до 81 т, то з (3.8) випливає, що за рік "вигорає" близько 22% палива.    

Порівнюючи теплотворну здатність палива ВВЕР 1000 (збагачений до 4% 
235U92  природний уран) та умовного палива, знаходимо 

                                         5101.18
29.3

6103.456

óïB
UB

D ⋅=
⋅

== .   (3.10)  

Отже, теплотворна здатність уранового палива ВВЕР 1000 у 118 тис. раз 
більша ніж у.п. Це означає, що для роботи еквівалентної за потужністю ТЕС 
щоденно потрібно було б   5.82 тис. т  у.п. на день.  

3  Завдання лабораторної роботи 

Уважно прочитайте, запам’ятайте та зрозумійте теоретичний матеріал і 
дайте відповіді на питання, що подані нижче. Якщо необхідно, виконайте ри-
сунки та зробіть відповідні розрахунки. Відповіді на питання шукайте в теоре-
тичній частині, лекційному матеріалі, підручниках та Інтернеті.  
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3.1. Розрахуйте встановлену потужність ЯЕУ України. Приймаючи коефі-
цієнт використання встановленої потужності (КВВП) µвст = 0.65, розрахуйте 
реальну кількість електроенергії, вироблену АЕС за рік, і визначте її еквіва-
лент в т у.п. Порівняйте цю величину з реальною кількістю палива (в т), вико-
ристаною на АЕС, і зробіть висновки щодо ефективності ядерної енергетики. 

3.2. Що таке ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів? Як ця вели-
чина зв’язана з реактивністю? Що означає знак реактивності? Поясніть. 

3.3. Розрахуйте, яким повинен бути період реактора Т, щоб його потуж-
ність зросла у 1000 раз за 6 годин. Для цього використайте закон зміни потуж-
ності у часі при розгоні реактора. 

3.4. Розрахуйте співвідношення витрат теплоносія першого контуру щодо 
другого, прийнявши, що температура води другого контуру при поверненні в 
ПГ становить 0.82·Тн(Р2), Р2 – тиск у другому контурі.  

3.5 Чому в ВВЕР використовують двоконтурну схему для теплоносія? Як 
це впливає на вартість виробленої електроенергії? 

3.6. Поясніть необхідність та принцип роботи системи стабілізації тиску 
та об’єму теплоносія першого контуру.  

3.7. Навіщо до теплоносія першого контуру додають борну кислоту? Що 
регулюють, змінюючи концентрацію борної кислоти? 

3.8. Чому  реактори ВВЕР називають некиплячими? Яка повинна бути те-
мпература  теплоносія першого контуру при тиску 14 МПа, або іншому? 

3.9. Розрахуйте річну потребу у паливі для ВВЕР 1500, прийнявши для 

нього ВU таким же як у ВВЕР 1000 та µвст  =  0.75,  áð
eη  = 0.35.  

4 Висновки 

У висновках потрібно підкреслити позитивні сторони використання ЯЕУ 
для генерації тепла та вказати недоліки таких установок. Серед недоліків вио-
кремити принципові, тобто такі, що їх неможливо усунути удосконаленням 
ЯЕУ та непринципові. Зокрема порівняйте вплив ЯЕУ на довкілля з таким, що 
створюється ТЕС.  
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Лабораторна робота № 4 

1 Тема: Енергетичні показники роботи електростанцій.  

2 Мета: вивчити типові показники економічності  ТЕС та АЕС і дослідити 
їх  структуру.  

3 Теоретичні відомості. 

3.1 Основні енергетичні показники роботи електростанцій 

Показником роботи електростанції, який характеризує ефективність пере-
творення хімічної енергії палива в електричну, є коефіцієнт корисної дії (ККД) 
щодо виробленої електроенергії, який називають абсолютним електричним 

коефіцієнтом корисної дії  електростанції (АЕККД).   
Абсолютний електричний коефіцієнт корисної дії рівний відношенню кі-

лькості виробленої електроенергії (на шинах зовнішнього розподільного при-

строю) до величини теплоти палива, спаленого для отримання цієї енергії. 
Визначений у такий спосіб ККД електростанції називається ККД нетто: 
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= ,  (4.1) 

Е - загальна кількість виробленої електроенергії; Евп - витрата електроенергії на 
власні потреби ТЕС; евп = Евп/Е - частка електроенергії, витраченої на власні по-
треби; її величина залежно від параметрів пари і виду палива змінюється в ме-
жах (4-6)%;  Qсп - теплота, що виділилася при спалюванні палива.  

Величини Е, Евп , Qсп стосуються будь-якого однакового проміжку часу 
і повинні мати однакову розмірність. Наприклад, для однієї години 
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Nе - електрична потужність, МВт; Qсп - теплота спаленого палива, МДж/год. 
При аналізі роботи основного обладнання електростанції використовують 

ККД брутто, який визначає енергетичну ефективність паротурбінних 

установок та парового котла: 

                                                   
cïQ
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eñη = .  (4.3) 

Для годинного проміжку часу ККД брутто 
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⋅
= ,  Qсп - у  МДж/год. (4.4) 

ККД брутто і нетто електростанції зв’язані співвідношенням  

                                             )å(1ηη âï
á
eñ

í −⋅=eñ . (4.4а) 

Отже, основними енергетичними показниками роботи ТЕС є їх ККД 

брутто і нетто. Перший з них характеризує досконалість турбіни та парового 
котла, а другий – досконалість ПТУ в цілому  разом з допоміжним обладнанням.  
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3.2  Структура абсолютного ККД електростанції 

Коефіцієнт корисної дії КЕС залежить від ККД їх основного обладнання: 
турбоустановки і парового котла, а також з’єднуючих трубопроводів пари і во-
ди.  Абсолютний електричний ККД електротурбогенератора  

                                         
туQ

N3600
η eà

òó
)êÂò(⋅

=  ,  (4.5) 

Qту - витрата теплоти на турбоустановку, МДж/год.   ККД парового котла 

                                                 
сп

пк
пк Q

Q
η = ,  (4.6) 

Qпк - теплове навантаження парового котла, МДж/год; Qсп – теплота, що виділя-
ється при згорянні палива, МДж/год.  

ККД транспортування теплоти (трубопроводів) визначається виразом 

                                                   
пк

ту
тр Q

Q
η = .  (4.7) 

Використовуючи останні співвідношення, отримуємо для теплоти палива, 

                                                  
пктр

ту
cп ηη

Q
Q

⋅
= .  (4.8) 

Підставляючи (4.8) у (4.4), отримуємо вираз для ККД брутто, 

           ïêòð
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e ηη
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N3600
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⋅
=á

eñ ,       або      ïêòð
à
òó

á
ec ηηηη ⋅⋅= .  (4.9) 

Рівняння (4.9) розкриває структуру ККД електростанції. З нього бачи-
мо, що   ККД брутто рівний добутку ККД ПТУ, трубопроводів та котла. 

Найбільший вплив на ККД електростанції має ККД турбоустановки, у 

якому відображено основну втрату теплоти у циклі виробництва електро-

енергії - втрату в конденсаторі Qк, яка досягає 47 - 52% від  загальної теп-
лоти  палива. Ця втрата не може бути усунута, вона за ІІ началом термодинамі-
ки є платою за перетворення теплової енергії у впорядковану механічну.   

Інші втрати теплоти значно менші: Qвтр
пк =  6 ÷ 12%,     Qтр = 1 ÷ 2%. 

Отже, ККД електростанції визначається в основному значенням ККД 

турбоустановки η
а
ту і парового котла ηпк . 

Електрична потужність турбоагрегату Nе отримується в результаті лан-
цюга перетворення енергії пари у відповідних елементах. Ці етапи характери-
зуються своїми ККД. Якщо врахувати втрати перетворення енергії пари в меха-
нічну, механічної передачі енергії від турбоагрегату до електрогенератора та 
втрати при генерації електроенергії в генераторі, то отримаємо вираз для абсо-

лютного електричного ККД паротурбінної установки         

                             ãìâât
à
òó ηηηηη ⋅⋅⋅= ,    

òó

ïò
t Q

H
η = , (4.10) 

ηt, ηвв – термічний ККД циклу ПТУ та внутрішній відносний ККД ПТУ; ηм – 
ККД механічної передачі від ПТУ до електрогенератора; ηг - ККД перетворення 
механічної енергії в електричну; Нпт  - теплоперепад в ПТУ. 
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Отже, à
òóη  визначається досконалістю турбоустановки (ηt та ηвв), ефекти-

вністю механічної передачі (ηм) та ККД електрогенератора (ηг).  
Величину ηt можна збільшити, застосовуючи високі початкові параметри 

пари, вторинний пароперегрів та регенеративний підігрів конденсату.  
Коефіцієнт корисної дії ηt - абсолютний, він характеризує ефективність 

перетворення теплоти у роботу в циклі і враховує втрату теплоти в кон-

денсаторі турбіни.  
ККД  ηвв, ηм і ηг, як і ηпк і ηтр, - відносні, вони характеризують рівень 

технічної досконалості відповідного елементу електростанції. 
Використовуючи (4.9) і (4.10), отримуємо розгорнутий вираз (структу-

ру) ККД брутто електростанції з виробництва електроенергії залежно від 

термічного ККД циклу і відносних ККД елементів обладнання: 

                                     ïêòðãìâât ηηηηηηη ⋅⋅⋅⋅⋅=á
ec . (4.11) 

Цей вираз використовують для оцінки впливу основних факторів розсію-
вання (втрат) енергії на величину ηес. Наприклад, приймаючи ηt = 0.55; ηвв = 
0.85; ηм = 0.99; ηг = 0.985; ηтр = 0.99; ηпк = 0.90, отримуємо брутто ККД            

                                                      ηбес = 0.406. 

Наведені числові значення відносних ККД стосуються повної (номіналь-

ної), або економічної потужності електростанції. При неповних, часткових на-

вантаженнях, значення ККД зменшуються. 
Для забезпечення технологічного процесу перетворення енергії на елект-

ростанції необхідні такі допоміжні процеси: 
- підготовка палива; 

- подача повітря у котел; 

- вивід димових газів з котла; 

- подача живильної води; 

- подача конденсату; 

- подача охолоджуючої води на конденсатори; 

- інші допоміжні процеси, наприклад, золо-шлаковидалення. 
 На ці процеси затрачається частина виробленої енергії (власні потреби 

станції) евп  у розмірі (4 – 6)% (евп - частка витрати електроенергії на власні 

потреби, або близько 1.5 - 2.5% теплоти палива). Якщо прийняти евп = 0.05, то 
отримаємо за (4.4а) для нетто ККД  

                            0.3860.05)(10.406)å(1ηη âï
á
ec

í
ec =−⋅=−⋅= .  (4.12) 

Отже, величина нетто ККД, який характеризує досконалість всіх систем 
станції включно з трубопроводами та іншими допоміжними системами, функці-
онування яких забезпечує генерацію електроенергії для даного прикладу  

                                                    ηнес = 0.386. 

Нагадаємо ще раз, що основні втрати тепла на ТЕС виникають в конден-
саторі турбіни і це плата за отримання високо впорядкованої механічної ене-

ргії з хаотичної, теплової. Уникнути цих втрат у циклі Ренкіна неможливо. 
Зменшення втрат слід шукати, змінюючи цикл, чи комбінуючи декілька циклів. 
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3.3. Витрати палива, пари і теплоти  

Витрата пари D0, кг/год на конденсаційну турбіну потужністю Nе кВт, ви-
значається з рівняння 

                                         
гмі

е
0 ηηН

N3600
D

⋅⋅

⋅
=  ,  (4.13) 

Ні - реальний теплоперепад пари у турбіні, МДж/кг; ηві, ηм - внутрішній віднос-
ний і механічний ККД турбіни; ηг - ККД електричного генератора. 

Паротурбінні енергоблоки потужністю понад 150 МВт виготовляють з 
проміжним перегрівом пари; температури свіжої пари і проміжного перегріву 
зазвичай рівні t0 = tпп. Проміжний перегрів пари застосовується на паротурбін-
них електростанціях для підвищення ККД, а також для зменшення вологості 

пари на виході з турбіни за умов її високого початкового тиску або коли під-

вищення температури свіжої пари обмежене з технологічних чи економіч-
них причин. При проміжному перегріві пара, яка відпрацювала у декількох сту-

пенях (зазвичай у частині високого 
тиску - ЧВТ) турбіни, відводиться 
у проміжний пароперегрівач 
(ППП), у якому парі передається 
теплота топкових газів. Після ППП 
пара повертається до наступного 
ступеня (частини середнього тиску 
– (ЧСТ) турбіни і, розширюючись 
у турбіні, продовжує виконувати 
роботу. 

На рис. 4.1 зображена спро-
щена схема енергоблока з проміж-
ним перегрівом пари. У цьому ви-
падку дійсний теплоперепад пари у 
турбіні складається з дійсного теп-

лоперепаду в частині високого тиску Нд
вт і теплоперепаду Нд

нт у частині низько-
го тиску турбіни після проміжного перегріву.  

Втрата тиску в системі проміжного перегріву (проміжний перегрівач і па-
ропроводи) становить 

                        ∆Рпп = (0.10 ÷ 0.15)·Р'пп     і   Р"пп = Р'пп - ∆Рпп ,  (4.14) 

Р′пп і Р′'пп - тиск пари до і після проміжного перегріву (рис. 4.1 ). 
Вираз для витрати пари на турбіну з ППП має вигляд (порівняйте з (4.13)) 
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= .  (4.15) 

Турбіни з проміжним перегрівом пари виготовляють переважно з частин 
високого, середнього і низького (ЧНТ) тисків. Дійсний теплоперепад пари 

                               íò
ä

ñò
ä

âò
äêää ÍÍÍÍÍ ++== ,  (4.16) 

індекс „к” біля  Нд  відповідає наскрізному конденсаційному потокові пари у ту-
рбіні, індекс „ст” – „середній тиск” стосується ЧСТ турбіни. 

Рис. 4.1. Теплова схема ПТУ з проміжним пере-
грівом пари. ППП – проміжний пароперегрівач; 
ЧВТ –  частина  високого  тиску турбіни; ЧНТ –  
частина  низького  тиску.   
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Важливим показником ефективності роботи пари в турбіні та її технічної 
досконалості є питома витрата пари на турбіну, кг/(кВт·год): 

                                 
∑ ⋅⋅

==
ãìä àå

0
0 ηηÍ

3600
N
D

d ,  (4.17) 

Σ означає суму дійсних теплоперепадів На д у всіх частинах (циліндрах) ТУ. 
Для сучасних турбоустановок з параметрами свіжої пари 24 МПа, 

540°С, d0 ≈ 3 кг/(кВт·год) (точніше 3.1 - 3.2 кг/(кВт·год), що дозволяє набли-
жено оцінити витрату пари на турбіну за величиною її потужності Nе. Напри-
клад, для енергоблока 300 МВт отримаємо відповідно D0 = 930 ÷ 960 тн./год., 
для енергоблока 800 МВт  D0 = 2500 ÷ 2600 тн./год. 

Значення d0 залежить перш за все від загального теплоперепаду у турбіні, 
а також від значень ηвв, ηм і ηг. Для сучасних турбоагрегатів ці величини такі 

Таблиця 4.1. 

Значення відносних ККД та теплоперепадів на ТУ 

ηвв
вт

 ηвв
ст

 ηвв
нт

 ηм ηг 
      Нд,    
 кДж/кг 

d0,  
 кг/(кВт·год) 

0.82 0.90 0.84 0.99 0.985 1300 3.2 
0.84 0.92 0.86 0.992 0.99 1350 3.1. 

Загальний енергетичний баланс конденсаційної ТУ без врахування зовні-
шніх втрат теплоти дається виразом 

                                          êâòó QN3600Q +⋅= ,  (4.18) 

Nв - внутрішня потужність турбоустановки; Qту і Qк відносяться до годинного 
проміжку.  

Годинна витрата теплоти на турбоустановку з проміжним перегрівом пари 
                             )hh(D)h(hDQ ппппппжв00ту ′−′′⋅+−⋅= ,  (4.19) 

 h0 і hжв - ентальпії пари перед турбіною і живильної води на вході в турбоуста-
новку (у спрощеному випадку hжв = hжн); Dпп - витрата пари через проміжний пе-
регрівач; h"пп і h'пп - ентальпії пари після і до проміжного перегріву, кДж/кг. 

Для турбін з невеликою потужністю (100 МВт і менше) без проміжного 
перегріву пари 

                                          )h(hDQ жв00ту −⋅= .  (4.20) 

Вирази (4.19) та (4.20) дозволяють оцінити кількість тепла, необхідного 
для забезпечення бажаної потужності ПТУ. 

Повноцінним показником енергетичної ефективності турбоустановки 
також є питома витрата теплоти, кДж/(кВт·год), 

        )qh(h
N

D

N

Q
q пп.жв0

е

0

е

ту
ту +−== , або )qh(hdq ппжв00ту +−⋅= , (4.21) 

qпп = h"пп - h'пп - теплота, що передається парі у ППП (прийнято  Dпп = D0). 
При паротурбінному приводі живильних насосів (енергоблоки з   Ne > 300 

МВт) питома витрата теплоти на турбоустановку брутто визначається з враху-
ванням ефективної потужності привідної турбіни Nеф

тж на підставі  виразу 
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Ефективна потужність привідної турбіни 
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Dтж - витрата пари, кг/год, на привідну турбіну визначається з рівняння балансу 
енергії для турбіни насоса та його роботи збільшення тиску живильної води, 
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=⋅⋅ ,  (4.24) 

hд
тж - дійсний теплоперепад пари у привідній турбіні; ηм

тж - її механічний ККД; 
Dжн - витрата живильної води через живильний насос; hна - перепад ентальпії, 
створений насосом;  ηн - ККД насоса задається виразом  

                                              íìíâí ηηη ⋅=  
ηнв - внутрішній (гідравлічний) ККД насоса; ηнм - механічний ККД насоса. 

Підігрів води у насосі 

                                          
íâ

íà

íâ

íà
ïí η

τ

η

h
q == .  (4.25) 

Ці ККД мають значення: ηнв ≈ 0.90; ηнм ≈ 0.95, ηн ≈ 0.85. При значеннях v = 
1.1 м3/т, (Рн - Рв) = 30 МПа τна = hна = 33 кДж/кг і qпн = 33/0.9 = 37 кДж/кг. Отже, 
незворотність стиснення у насосі (реальний цикл) збільшує ентальпію води піс-
ля живильного насоса порівняно з ідеальним циклом з такими ж параметрами. 

Будь-яка з величин qту або ηату є рівноцінним енергетичним показником 

КЕС, оскільки вони зв’язані між собою. Дійсно, питома витрата теплоти на тур-
боустановку, кДж/(кВт·год), дорівнює 

                             
а
туе

ту

е

ту
ту

η

3600
N3600

Q
3600

N

Q
q =

⋅
⋅== ,   (4.26) 

тобто величини qту і η
а
ту обернено пропорційні одна одній 

                                                   
ту

а
ту q

3600
η = .  (4.27) 

Гарантуючи теплову економічність, виробники турбін переважно 

вказують показник qту.  
Якщо Qту вимірювати у тих же одиницях, що і Nе, то показники qту і ηту - 

величини взаємно обернені: 
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Питома витрата теплоти на станції (в одиницях умовного палива) з вра-
хуванням ККД парового котла і транспорту теплоти визначається формулою 
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Для зіставлення теплової економічності електростанцій з різними видами 
палива у колишньому СРСР було прийнято визначати питомі витрати палива на 
станціях в одиницях умовного палива, яке має теплоту згоряння 29308 

кДж/кг (7000 ккал/кг). У цьому випадку витрата умовного палива, кг/(кВт·год), 
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== . (4.29) 

Це співвідношення випливає із загального енергетичного балансу елект-
ростанції і визначає її нетто ККД з виробництва електроенергії 

                               åeñ
í
ã N3600ηQÂ ⋅=⋅⋅ ,   
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N3600
η

⋅

⋅
= ,  (4.30) 

В – витрата палива кг/год.; í
ãQ - нижча теплота горіння палива. 

Динаміка питомих витрат палива за роками показана у табл. 3.2. 
Таблиця  3.2.                   

Роки 1913 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1995 2000 
 bу, г/(кВт·год.) 1110 870 645 590 470 366 338 330 390 415 

Середня питома витрата умовного палива на електростанціях капіталісти-
чних країн з розвинутою енергетикою у 1985 - 1990 р.р. знаходилася у діапазоні 

від 318 до 385 г/(кВт·год), в тому числі у 
США  370 - 360, ФРГ  340 - 330, Англії 
від 385 до 360,  Франції - 330, Японії 318 
- 320 г/(кВт·год). 

Питома витрата умовного пали-

ва - повноправний показник енергетич-
ної ефективності конденсаційної елект-
ростанції і разом з її ККД використову-
ється для визначення витрати палива: 
- для годинного проміжку, кг/год.,        
                          eуу NbB ⋅= ;  

- для будь-якого проміжку часу, кг/τ,          
                          )Å(bB óó τ⋅= . 

Отже, для енергоблока з потужні-
стю 106 кВт при bу = 320  г/(кВт·год)  

  Ву = 320 · 10
-3

 ·  10
6 
 = 320 тн./год. 

Зниження питомої витрати 

умовного палива на 1г/(кВт·год) у ма-

сштабі господарства України дає річ-

ну економію близько 110 тис. т.у.п. 

3.4. Енергетичні показники конденсаційної атомної електростанції 

Основним показником енергетичної ефективності атомної електростанції 
(АЕС) та її елементів є ККД або питома витрата теплоти. Між ККД брутто та 
ККД нетто існує зв’язок, див. (3.4а)   

Рис. 4.2. Залежність усередненої питомої 
витрати палива q, г.у.п./(кВт·год), для 
України за період 1900 – 2005 рр. Зверніть 
увагу на ріст питомих затрат палива на 
Україні (з 1990р.), що характеризує зни-
ження технологічної дисципліни на станці-
ях та якості палива. На даний час ситуація 
дещо покращилась, проте, рівня 1985 року
ще не досягнуто. 
 

q, г.у.п./(кВт·год.) 

роки 
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                                 )е(1η
Q

)е(1N3600
η впс

р

впен
с −⋅=

−⋅⋅
= ,  (4.31) 

Qр - теплова потужність реактора, МДж/год. Частка витрати електроенергії на 
власні потреби АЕС становить евп = 0.06 ÷ 0.07. 

Втрати теплоти у реакторній установці з ядерним реактором та допоміж-
ним обладнанням складаються в основному з втрат на продувку реактора, охо-
лодження систем захисту реактора і на розсіювання теплоти. Вони оцінюються 
ККД реакторної установки 

                                                    
ð

òð
ð Q

Q
η = .  (4.32) 

 Qтр - теплове навантаження реактора. 
На сучасних АЕС переважно використовують суху насичену пару серед-

ніх параметрів (6-8 МПа), тому  ККД атомної електростанції ще більше, ніж 
ТЕС, залежить від абсолютного електричного ККД турбоустановки. Для турбін 
на насиченій парі вказаних параметрів маємо ηату = 0.34÷0.35. Приймаючи ηр = 
0.98,  ηтр = 0.995, отримаємо для типової АЕС 

                                                 ηас = 0.33 ÷ 0.34. 

Для двоконтурної АЕС, що має парогенератор насиченої або слабо пере-
грітої пари, вираз для ККД брутто електростанції дещо змінюється 

                            р
I
трпг

II
тр

а
ту

р

еб
ас ηηηηη

Q

N3600
η ⋅⋅⋅⋅=

⋅
= ,  (4.33) 

ηI
тр = Q'І / Qтр - ККД трубопроводів першого контуру; ηпг = Qнп /Qтр - ККД паро-

генератора АЕС; ηІІтр = Qту /Qтр - ККД трубопроводів другого контуру. 
Кількість теплоти QІ, яка передається з водою, що нагрівається у реакторі, 

і Q'І, яка надходить з водою у парогенератор АЕС, визначає втрати на транспор-
тування тепла у І контурі, їх оцінюють у 0.5 - 1.0%. Втрати теплоти у парогене-
раторі АЕС обумовлені продувкою (1 - 1.5%) і теплообміном з навколишнім се-
редовищем (0.1 - 0.2)%.  

Прийнявши ηр = 0.98; ηI
тр =0.995; ηпг = 0.98; ηІІтр =0.99; ηату = 0.34, маємо 

                                 ηбас = (0.34·0.99·0.98)·0.995·0.98 = 0.322.  (4.34) 

Теплову економічність АЕС, як і КЕС, визначають за затратою теплоти на 
вироблення одиниці електроенергії (питомі затрати теплоти)  

                      )h(hd)h(h
N

D

N

Q
q жв00жв0

е

0

е

ту
ту −⋅=−⋅== .  (4.35) 

Вираз (4.35) з розрахунку на 1 кВт·год. також можна записати, використовуючи 
величину ηату, 

                                              
а
ту

ту
η

3600
q = . (4.36) 

Загальна питома витрата теплоти з розрахунку на всю АЕС  

                                            
añå

ð
añ η

3600
N

Q
q == .  (4.37) 
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Qр - теплова потужність реактора, МДж/год.; Ne – електрична потужність, МВт.   
Якщо прийняти ηату= 0.34 і ηас=0.325, отримаємо qту = 10600 кДж/кВт·год.,            

                                           qас = 11.0 МДж/кВт·год.  (4.38) 

Порівнюючи питомі затрати теплоти на ТЕС (320г у.п./кВт·год.) і на АЕС, 
бачимо, що на АЕС вони вищі на (18-20)%.  

Проте, при питомих затратах  380 г у.п./кВт·год. вони приблизно рівні. 
Саме така ситуація на сьогодні існує в Україні.    

4 Завдання, які потрібно виконати впродовж роботи 

4.1 Сформулюйте означення ККД брутто та нетто для КЕС. Запишіть і по-
ясніть зв'язок між ними. Наведіть конкретні приклади. 

4.2 Поясніть структуру брутто ККД електростанції та вкажіть, які з ККД 
мають абсолютний, а які відносний характер? Що у цьому контексті означають 
поняття "абсолютний" та "відносний"? Наведіть числові значення ККД.  

4.3  Запишіть і поясніть вирази для витрати пари на ТЕС з ППП та без 
нього. Що таке питома витрата пари? Як зменшити цю величину, що вона ха-
рактеризує? Запишіть енергетичний баланс КЕС з ППП та без нього. 

4.4. Поясніть, що таке питома витрата теплоти на ТЕС. Як розрахувати цю 
величину і що вона характеризує? Опишіть зв'язок між  питомою витратою па-
ри та теплоти. 

4.5. Запишіть і поясніть вирази балансу енергії для турбоживильного на-
соса. Як залежить витрата пари на привід насоса від параметрів, що характери-
зують його роботу? Розрахуйте залежність питомої теплоти підігріву води в 
турбоживильному насосі від внутрішнього ККД насоса. 

4.6 Поясніть, що таке питома витрата палива на ТЕС. Як розрахувати цю 
величину і що вона характеризує? Опишіть зв'язок між  питомою витратою па-
лива та питомою витратою пари і теплоти.  

4.7 Використовуючи рис. 4.2, розрахуйте швидкість зміни питомої витра-
ти у.п. на електростанціях України. Дайте прогноз на майбутні 10 років. 

4.8. Поясніть структуру ККД брутто АЕС. Чим відрізняються ці ККД для 
ТЕС і АЕС? Запишіть вирази і поясніть питомі затрати теплоти для АЕС. По-
рівняйте ці величини з такими для ТЕС у різні роки.  

5 Висновки 

У висновках необхідно вказати, на якому обладнанні ТЕС, чому і скільки 
втрачається теплоти при генерації електроенергії. Пояснити суть питомих за-
трат теплоти для ТЕС і АЕС, і як зв’язані ці величини з ККД електростанцій? 
Вказати, чому на АЕС питомі затрати теплоти на (18-20)% вищі. Пояснити, яка 
причина того, що в Україні ці величини на ТЕС і АЕС практично однакові. 
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Лабораторна робота № 5 

1 Тема: Теплофікаційні цикли і економічність ТЕЦ  

2 Мета: вивчити показники економічності ТЕЦ і дослідити їх  структуру.  

3 Теоретичні відомості. 

Недоліком КЕС є малий коефіцієнт використання тепла (ηQ < 0.45), яке 
отримує робоче тіло у паровому котлі (ПК). На таких станціях коефіцієнт вико-
ристання тепла рівний електричному брутто ККД   

                                     á
ecí

ã

e
í
ã

ê
Q η

QÂ

N

QÂ

Q
η =

⋅
=

⋅
= ,   

QК - корисне тепло (перетворене в електроенергію); Ne - електрична потужність, 
МВт; В - витрата палива, кг/с; н

гQ  - нижча теплота згоряння палива, МДж/кг.    

Щоб утилізувати хоча б частину теплоти í
ã

á
ec QÂ)η(1 ⋅⋅− , яка становить 

(55-65)% від теплоти згорання палива, застосовують теплофікаційні цикли па-
ротурбінних установок (комбіноване виробництво тепла і електроенергії). 

Для реалізації теплофікаційних циклів використовують теплофікаційні 

турбіни. У таких турбінах потік пари ділиться на два потоки.  
Перший потік проходить через всю проточну частину турбіни, виконую-

чи максимальну роботу, і скидається в КТ, тиск у якому рівний (0.003 - 
0.007)МПа, тобто (93-97)% вакууму. Електроенергію, що виробляється цим по-
током,  називають виробленою за конденсаційним циклом.  

Другий потік у процесі розширення забирається з турбіни у проміжній 
точці її проточної частини (точка відбору), а його  залишкова енергія викорис-
товується для побутових чи промислових потреб. Цей потік в турбіні теж вико-
нує роботу, яка перетворюється в електроенергію, проте вона для 1 кг пари зав-
жди менша ніж робота, що виконується першим потоком. Електроенергія, яка 
вироблена цим потоком, називається виробленою за теплофікаційним циклом.  

Що стосується теплоти відібраної з турбіни, то вона практично повні-

стю використовується споживачами. Тому економічність спільного вироб-
ництва електроенергії та тепла завжди вища, ніж окремо електроенергії, саме на 
частину енергії другого потоку, яка уникла розсіювання в КТ.  

3.1 Коефіцієнти корисної дії теплоелектроцентралі  

ТЕЦ призначені для комбінованого виробітку теплоти у вигляді пари, 

яка частково відпрацювала у турбіні, та електроенергії. Для оцінки ефектив-
ності роботи ТЕЦ розподіляють витрату тепла і палива між цими двома видами 
енергії як для станції загалом, так для ПТУ зокрема, 

                                              т
с

е
сс QQQ += ;  (5.1) 

                                             т
ту

е
туту QQQ += ,  (5.1а) 

індекси „с” і „ту” стосуються станції і турбоустановки, „е” –електричної енергії, 
„т” –теплоти. 
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На ТЕЦ розрізняють два ККД: 

1. З виробництва  і  відпуску електричної енергії (з розрахунку за 1 год.),  

                                              
е
c

ее
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Q

N3600
η

⋅
= ;  (5.2)  

                                              
е
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Q

еN3600еη
⋅

= ;  (5.2а) 

2. З виробництва і відпуску теплоти, 

                                  т
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ηη == , (5.3) 

Qт
ту = Qт – затрата теплоти на зовнішнього споживача; Q0

т – теплота, відпу-

щена споживачу з ТЕЦ; ηт – ККД відпуску теплоти турбінною установкою, в 
якому  враховують втрати теплоти при її відпуску (у мережних підігрівачах, па-
ропроводах ТЕЦ і т.п.); ηт = 0.98 ÷ 0.99. 

Загальна витрата теплоти на турбоустановку Qту складається з теплового 
еквівалента внутрішньої потужності турбіни 3600Nв, витрати теплоти на зовні-
шнього споживача Qт і втрати теплоти у конденсаторі турбіни Qк. Рівняння теп-
лового балансу теплофікаційної турбоустановки має вигляд 

                                          êòòó QQâN3600Q ++⋅= .  (5.4) 

На території СНД прийнято фізичний метод розподілу витрати теплоти 
між електричною і тепловою енергіями. На теплового споживача відносять дій-

сну кількість теплоти, яка затрачається на нього, а на електричну енергію – 
всю теплоту, що залишається після виділення першої,  

                                                  òQQò
òó = ;  (5.5)  

                                  êâòòó
å
òó QN3600QQQ +⋅=−= .  (5.5а) 

Загалом, з урахуванням ККД парового котла ηпк і ККД транспортування 
теплоти ηтр, для електричного та теплового ККД станції  ηес, η

т
с маємо 

                                              пктр
е
ту

е
с ηηηη ⋅⋅= ;  (5.6) 

                                              пктрт
т
с ηηηη ⋅⋅= .  (5.6а). 

Значення η
е
с в основному визначається величиною η

е
ту, значення η

т
с – 

величиною ηпк. 
Виробіток електроенергії разом з використанням частково відпрацьованої 

теплоти ПТУ суттєво підвищує ККД з виробництва електроенергії на ТЕЦ порі-
вняно з КЕС і супроводжується значною економією палива. Ця економія пояс-
нюється тим, що частина теплоти, яка в конденсаційному режимі виготовлення 
електроенергії була б розсіяна через конденсатор в оточенні, подається спожи-
вачам і витрачається корисно. Ясно, що чим більша частка відбору пари для 

подачі споживачам, тим вищий коефіцієнт використання тепла, що виді-

ляється при спалюванні палива. 
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3.2  Витрата пари на теплофікаційну турбіну 

На ТЕЦ в СНД переважно застосовують теплофікаційні турбіни (марки Т) 
з регульованими відборами та з конденсацією пари. Такі турбіни універсальні, 
забезпечують різноманітні режими виробітку електричної енергії та теплоти. 

Витрату пари на теплофікаційну турбіну визначають, порівнюючи її з 
витратою пари на турбіну типу К з такими ж параметрами див. рис. 5.1,  

                                        
( ) ãηìη

åN3600
ê0,D

⋅⋅−

⋅
=

kh0h
. (5.7) 

При тепловому відборі пари з турбіни величиною Dт, її внутрішня потуж-
ність знижується на величину Dт·(hт – hк),  де hт і hк - ентальпії пари у відборі і на 
вході в конденсатор. Для відновлення потужності турбіни до початкової Nе не-
обхідно збільшити витрату свіжої пари на турбіну на величину, яка визначаєть-
ся співвідношенням 

                              )h(hD∆N)h(h∆D êòòâê00 −⋅==−⋅ ,  (5.8) 
звідси додаткова витрата пари, яка вирівнює електричні потужності, 
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= .  (5.9) 

Комбінуючи (5.7) та (5.9), отримуємо збільшену витрату пари на турбіну з 
відбором і конденсацією, але з електричною потужністю, що рівна базовій 
конденсаційній турбіні 
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Якщо ввести  коефіцієнт недовиробітку  потужності парою відбору 
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= ,  (5.11) 

то витрату пари на Т турбіну з відбором і конденсацією можна представити так: 

                                           ттк0,0 DyDD ⋅+= .  (5.12) 

Відповідно до (5.11), коефіцієнт недовиробітку  потужності характеризує 
частку невідпрацьованого теплоперепаду пари, яка іде у відбір, див. рис. 5.1.  

Коефіцієнт недовиробітку  ут змінюється у межах 0 ≤ ут ≤ 1; ут = 0 при    hт 
= hк, тобто при подачі у конденсатор всієї відпрацьованої у турбіні пари (чисто 
конденсаційний режим); ут = 1 при hт = h0, тобто при відборі всієї свіжої пари 

(пара не працювала у турбіні). Переважно ут = 0.3 ÷ 0.7, а в середньому  ут = 0.5. 
Якщо Dт = 0, то D0 = D0,к і витрата пари відповідає конденсаційному режиму без 
відбору з параметрами, що відповідають теплофікаційному режиму. 

Співвідношення (5.10) є енергетичним рівнянням ПТУ, що виражає ене-
ргетичний баланс та зв’язок між витратою пари і електричною потужністю.  

Рівняння матеріального (парового) балансу Т турбіни має вигляд 
                                                кт0 DDD += ,  (5.13) 

Dк – витрата пари через конденсатор турбіни. 
Порівнюючи (5.12) та  (5.13), отримуємо витрату пари через конденсатор, 
                                         ттк0,к D)y(1DD ⋅−−= .  (5.14) 
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Внаслідок відбору пари витрата пари через конденсатор турбіни Dк порів-
няно з витратою D0,к при конденсаційному режимі з тією ж електричною поту-
жністю зменшується           

                                       ∆Dк = D0,к – Dк = (1 - yт) ·  Dт.  (5.14а)  

Баланс потужностей у турбіні з конденсацією пари та відбором дається 
двома  рівняннями, одне з яких відображає баланс між повною електричною по-
тужністю турбіни та виробленою в ЧВТ та ЧНТ, а друге – між повною потужні-
стю і виробленою теплофікаційним та конденсаційним потоками, 

                                            н.тв.те NNN += ;  (5.15) 

                                            кте NNN += ;  (5.15а) 

             
3600

ηη)h(hD
N гмт00
в.т

⋅⋅−⋅
= ;    

3600

ηη)h(hD
N гмктк
н.т

⋅⋅−⋅
= ; 

      
3600

ηη)h(hD
N гмт0т
т

⋅⋅−⋅
= ;        

3600

ηη)h(hD
N гмк0к
к

⋅⋅−⋅
= . 

Величини Nв.т, Nн.т, Nт і Nк означають відповідно потужність, яку розви-
вають ЧВТ і ЧНТ турбіни (Dв.т = D0; Dн.т = Dк) парою, яка йде у відбір і через 
всю турбіну в конденсатор. 

На рис. 5.2а зображена найпростіша схема ТЕЦ з турбіною типу Т (кон-
денсаційна з теплофікаційними відборами). Турбіни з відбором і конденсацією 

пари фактично є турбінами змішаного теплофікаційно-конденсаційного 
типу. Повністю комбіноване виробництво електричної енергії і теплоти здійс-
нюється у теплофікаційних турбінах типу Р з протитиском (рис. 5.2б).  

Загальний тепловий баланс теплофікаційної турбіни типу Р (без втрат у 
конденсаторі Qк = 0) має вигляд 

                                          òâòó QN3600Q +⋅= , 

Nв - тепловий еквівалент внутрішньої потужності турбіни; Qт – затрата теплоти 
на зовнішнього споживача. 

Основною властивістю турбоагрегату з протитиском є залежність 

виробітку електричної потужності Nе від пропуску пари через турбіну, тоб-
то від витрати теплоти Qт і пари Dт на теплового споживача, 

Рис. 5.1. Процеси роботи пари у те-
плофікаційній турбіні з протитис-
ком, ОР, та у теплофікаційній турбі-
ні з регульованими відборами  та 
конденсацією пари, ОРК. 
ho, Po, to – параметри свіжої пари; hт, 
Pт, - параметри пари у відборі; hк, Pк 
– параметри пари  на вході у кон-
денсатор; hкa, hтa –параметри адіаба-
тного розширення пари; Рт - проти-
тиск чи тиск регульованого відбору. 
Параметри зі штрихом стосуються 
врахування втрат. 
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Рис. 5.2. Найпростіші теплові схеми теплоелектроцентралей. 
а- ТЕЦ , що має  турбіну з регульованими відборами та з конденсацією пари, 
тип Т;  б- ТЕЦ , що має турбіну з протитиском та паралельну конденсаційну 
турбіну, тип КР.  СТ- споживачі тепла; НЗК- насос зворотного конденсату; 
РОП- редукційно-охолоджувальний пристрій; БК- бак конденсату; Г- генера-
тор; ПК- паровий котел; ПЕ- пароперегрівач; К- конденсатор; КН- конденсат-
ний насос; ЖН- живильний насос.   
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3600

ηη)h(hD
N ãìò0ò

å
⋅⋅−⋅

= . (5.16) 

Ця властивість турбоагрегатів з протитиском обмежує їх застосу-

вання на ТЕЦ через те, що зменшення споживання пари Dт одночасно зме-

ншує виробіток електричної енергії, див. (5.16) та (5.16а). 

Витрати теплоти і пари на теплового споживача зв’язані рівнянням 
                                           )h(hDQ зттт к−⋅= ,  (5.17) 

hзк – ентальпія зворотного конденсату; вважається,  що споживач повністю по-
вертає конденсат.  

Підставляючи в енергетичне рівняння турбіни Р з протитиском (5.16) ве-
личину Dт  виражену з (5.17) через Qт, отримуємо зв’язок між електричною 

потужністю такої турбіни Nе і витратою теплоти на зовнішнього спожи-

вача Qт 

                                       
)h(h3600

ηη)h(hQ
N

çêò

ãìò0ò
å

−⋅

⋅⋅−⋅
= , (5.16а) 

Qт вимірюється у ГДж/год. З цього співвідношення визначають важливий енер-
гетичний показник – питомий виробіток електроенергії стосовно теплового 

споживання, кВт·год/ГДж 

                                           гм
зкт

т0

т

е
т ηη

hh

hh

Q

N
е ⋅⋅

−

−
== .  (5.18) 

Цей показник характеризує відношення теплоперепаду пари у турбіні, 

що затрачається на виробіток електроенергії, до теплоти, яка віддається 

відпрацьованою парою зовнішньому споживачу. 
Залежно від параметрів пари ет = 50-10 кВт·год/ ГДж. 
 Цей показник можна також застосовувати до пари відбору в турбіні з від-

бором  і конденсацією, див. рис. 5.3. 
Використання редукційно-охолоджуючого пристрою (РОП), див. рис. 5.2, 

крім звичайних втрат тепла, призводить до ексергічних (перетворення тепла у 
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форму, недоступну для подальшого використання), що зв’язане з ростом ентро-
пії частини пари mТ при її проходженні через РОП.   

                                                .∆ST)S(ST∆Q 0010
åêñ
âòð =−=     (5.19)     

T0 - температура довкілля. Використання РОП обумовлене необхідністю знизи-
ти тиск пари перед її подачею на теплофікаційне обладнання.  

3.3. Співвідношення між витратами теплоти і ККД виробітку елект-
роенергії теплофікаційним і конденсаційним способами                      

Витрата теплоти на теплофікаційну турбіну типу Т без проміжного пере-
гріву пари при конденсаційному режимі дається виразом  

                                    )h(hDQQ жв0к0,к0,
к
ту −⋅== . 

Повна витрата теплоти на теплофікаційну турбоустановку з конденсацією 
і відбором пари, порівняйте з (5.12), 

                        )h(hDy)h(hDQ æâ0òòæâ0ê0,òó −⋅⋅+−⋅= .  (5.20) 

Підставивши   
зкт

т
т hh

Q
D

−
= , отримаємо 

                                   тт
к
туту QξQQ ⋅+= ;   

зкт

жв0
тт hh

hh
yξ

−

−
⋅= ,         (5.21)              

ξТ - коефіцієнт цінності теплоти пари відбору і який змінюється у межах від 
1 для свіжої пари до 0 для пари на виході з турбіни (перед конденсатором).  

Коефіцієнт ξт характеризує потенціал працездатності пари відбору, а 

також визначає відносне збільшення повної витрати теплоти на турбоус-

тановку на одиницю кількості теплоти, яка віддається порівняно з конден-

саційною витратою Qт 
к
,  

                                              
т

к
туту

т Q

QQ
ξ

−
= .  (5.21а) 

Відповідно до фізичного методу розподілу теплоти між електричною і те-
пловою енергіями, витрата теплоти на виробництво електроенергії дорівнює 

                                 тт
к
тутту

е
ту Q)ξ(1QQQQ ⋅−−=−= .  (5.22) 

Зі збільшенням віддачі теплоти Qт споживачам повна витрата теплоти Qту 
зростає, а витрата теплоти на виробництво електроенергії зменшується, що су-

 ет, кВт·год/ГДж 

МПа 

Рис. 5.3. Залежність питомого виробітку електро-
енергії  ет,  щодо споживання тепла від параметрів 
пари. Рт- тиск регульованого відбору пари; Ро, to- 
початкові параметри пари. 
 1- Ро = 23.53 МПа; to = 540оС; 2- Ро = 12.75 МПа; 
to = 565оС; 3- Ро = 9.0 МПа; to = 530оС; 4- Ро = 3.8 

МПа; to = 440оС; 
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проводжується зменшенням втрат теплоти в конденсаторі турбіни. Це ви-
пливає із зіставлення рівнянь загального балансу теплоти турбін Т і К 

êâ
å
òó QN3600Q +⋅= ; ê

êâ
ê
òó QN3600Q +⋅= . Різниця  ∆Qту = Qту

к – Qту
е  рівна 

Qк
к – Qк  = ∆Qк, тобто різниця витрат теплоти на виробництво електроене-

ргії в К і Т турбінах рівна зменшенню втрати теплоти в конденсаторі тур-
біни. Враховуючи (5.14а), можемо записати 

             кттккккту qD)y(1)h(h∆D∆Q∆Q ⋅⋅−=′−⋅== ,    qк = hк - h'к. (5.23) 

Значення ∆Qту = ∆Qк тим більше, чим більший відбір пари Dт і чим менші 
коефіцієнти ут і ξт, тобто чим більший виробіток електроенергії парою відбору. 

Для турбін Р з протитиском Qк = 0 і ККД з виробництва електроенергії  

                         ãì
â

ãìâ
å
òó

åå
òó ηη

N3600
ηηN3600

Q

N3600
η ⋅=

⋅

⋅⋅⋅
=

⋅
= .  (5.24) 

          Для турбоагрегату без механічних і електричних втрат ηту
е
 = 1, тоб-

то все тепло, яке спрацювало в турбіні, перетворюється в електроенергію.  

Зауваження 

Суперечності з ІІ началом термодинаміки тут немає, оскільки це тепло є 

лише частиною тепла, що містилося у парі, поданій на турбіну. Більша його 
частина через відбір буде в кінцевому етапі розсіяна в довкіллі. У цьому розу-
мінні відбір виконує роль конденсатора.   

Порівняння ККД з виробництва електроенергії турбінами типу Т і К доці-
льно виконати, користуючись методом енергетичних коефіцієнтів. ККД з виро-
бництва електроенергії турбіною типу Т 
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Прийнято, що ηм·ηт = 1, тобто внутрішня потужність турбіни Nв = Nк + Nт;  Qту
к – 

витрата теплоти на конденсаційний потік пари Dк. Позначивши  Ат = Nт/Nк – 
енергетичний коефіцієнт пари відбору, що дорівнює відношенню потужно-
стей пари відбору і конденсаційного потоку, з (5.25) отримуємо, 
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⋅= .  (5.26) 

ηту
к = Nк/Qту

к  – ККД конденсаційної турбоустановки при витраті на неї теплоти 
Qту

к = Dк·(h0 – hк'). Очевидно, що 

                                          1
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= ,  (5.27) 

ККД з виробництва електричної енергії у теплофікаційній турбіні вищий від 

ККД конденсаційної турбіни, що зумовлено зменшенням розсіюванням теп-

лоти у конденсаторі.  
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Відносне збільшення ККД теплофікаційної турбоустановки з виробництва 
електроенергії  порівняно з ККД конденсаційної дорівнює: 
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= .  (5.28) 

Очевидно, що при будь-якій величині відбору пари δηту
е > 0. Наприклад, для  Nт 

= Nк і, відповідно, Ат = 1 та ηту
к = 0.50, отримуємо відносне збільшення ККД 

δηту
е = 0.33.  При більших значеннях Ат відносне підвищення ККД ще більше. 

3.4. Теплова економічність і витрата палива на ТЕЦ 

Електроенергетична і теплова ефективність процесів на ТЕЦ  характери-
зуються загальностанційними ККД з виробітку електроенергії та теплоти, 
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Загальну теплову економічність процесу спільного виробництва обох ви-
дів енергії характеризують повним ККД ТЕЦ 
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Для теплофікаційної турбоустановки відповідно отримуємо 
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Вважаючи корисною лише електроенергію, виробленою на ТЕЦ, отри-
маємо абсолютний електричний ККД для турбоустановки 
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= .  (5.30) 

Прийнявши ηту
т = ηт = 1, див. (5.3),  і  позначивши частку теплоти, яка затрача-

ється  у турбоустановці на зовнішнього споживача, 
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знайдемо співвідношення між означеними (5.29) ККД теплофікаційної турбіни    
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Отже, загальне співвідношення між коефіцієнтами eà,
òóη , å

òóη  та òβ  набу-

ває вигляду 

                                 ò
òå,

òó
å
òóò

eà,
òó βηη)β(1η −=⋅−= . (5.32а) 

Якщо відомо βт і один з ККД, то інший можна визначити з (5.32) чи (5.32а). 
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На рис. 5.4 зображено зміну ηту
е і ηту

а в залежно від частки відбору пари  αт 
= Dт/D0  турбіни типу Т (прийнято ηм= ηг= ηт =1). Турбіна типу Т є загальним 
типом турбін, які при αт = 0 перетворюються у турбіну К, а при αт = 1 перетво-
рюються у турбіну типу Р. При конденсаційному режимі обидва ККД співпада-
ють (точка К на рис. 5.4), при роботі з протитиском  ККД ηту

е.т = ηту
е = 1.  

ККД ηту
е зі збільшенням αт зростає спочатку приблизно лінійно, див. рис. 

5.4, а потім швидше, до-
сягаючи значення ηту

е.т 
=1 при αт = 1 (точка Р). 
ККД ηту

а постійно зни-
жується із збільшенням 
αт від значення ККД ту-
рбіни типу К до меншо-
го значення цього ККД 
для турбіни типу Р.  

Отже, абсолют-

ний електричний  ККД 

турбоустановки не ха-

рактеризує ефективність комбінованого виробництва електричної енергії 

та теплоти і не повинен використовуватися з цієї метою. 
Загальна витрата теплоти і палива на ТЕЦ розподіляється між елект-

ричною і тепловою енергіями аналогічно розподілу витрати теплоти на турбоу-
становку, тобто через коефіцієнт βт = Qт /Qту. Отримаємо 

                                  сQβQ т
т
с ⋅= ;  ст

е
с Q)β(1Q ⋅−= . (5.33) 

Аналогічно, 
         ВβВ тт ⋅= ; В)β(1В те ⋅−= , Вт + Ве = В - загальна витрата палива.  (5.34) 

Витрати палива зв’язані з ККД такими співвідношеннями 
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гт QηQB =⋅⋅ . 

Загальну витрату палива на ТЕЦ можна визначити з рівняння теплового 
балансу парового котла: 

                                   )h(hDQηQB жвпппкпкпк
н
г −⋅==⋅⋅ . 

(за відсутності проміжного перегріву). 
З рівняння годинного енергетичного балансу можна визначити питому ви-

трату умовного палива з теплотою згоряння 29.308 кДж/г на одиницю  виробле-
ної електричної енергії, г/(кВт·год) 
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Найменше значення ККД ТЕЦ з виробництва електроенергії відповідає 

її конденсаційному режиму, для якого, наприклад, ηс
е
 ≈ 0.34, і тоді bе ≈ 360 

г/(кВт·год).  

Найбільш високі значення ККД має ТЕЦ при роботі турбін з проти-
тиском без втрат теплоти у конденсаторі. При цьому  

η
е
ТУ 

Рис. 5.4. Залежність внут-
рішніх ККД теплофікацій-
ної турбоустановки (з ви-
робництва електроенергії 
η
е
ТУ   та абсолютного ηаТУ )   

від частки відбору пари αт . 
К- конденсаційний режим 
роботи; Р- режим роботи з 
протитиском. 
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                            пктргмпктр
е
ту

е
с ηηηηηηηη ⋅⋅⋅=⋅⋅= . 

Наприклад, при  ηс
е = 0.985·0.98·0.98·0.90 = 0.855 отримаємо 

                                            bе = 144 г/(кВт·год).  
Коефіцієнт корисної дії і питома витрата теплоти на виробництво елект-

роенергії на ТЕЦ qс
е,  кДж/(кВт·год), зв’язані співвідношенням 

                                       
е
с

е
с

ее
с

q

3600

Q

N3600
η =

⋅
= .  (5.36) 

Якщо ηс
е = 0.40 ÷ 0.50, то qс

е = 9000 ÷ 7200 кДж/(кВт·год). 
 При використанні ККД нетто ηс

е.н визначаються відповідні показники bе.н  
і  qс

е.н  ТЕЦ. 
Питома витрата умовного палива на одиницю теплоти, відданої зовніш-

ньому споживача, кг/ГДж, визначають з рівняння  
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При ηс
т = ηту

т ·  ηтр ·  ηп.к = 0.99 ·  0.98 ·  0.90 = 0.873 отримуємо 
                                    bт = 39.08 г/МДж = 140.7 г/(кВт·год.). 

При додатковому відпуску теплоти піковими водогрійними котлами вра-
ховується також витрату палива на них. 

4 Завдання лабораторної роботи 

4.1 Який основний недолік КЕС? Яким чином він усувається при викорис-
танні спільного виробництва теплоти і електроенергії на ТЕЦ? Поясніть це. 
Зобразіть і поясніть робочий процес турбіни з відборами пари та конденсацією 
на "h-s" діаграмі. 

4.2 Поясніть і запишіть формули для ККД з відпуску і виробництва тепло-
ти і електроенергії на ТЕЦ.  Запишіть рівняння теплового балансу теплофіка-
ційної турбіни. Опишіть його, використовуючи дані "h-s" діаграми робочого 
процесу.  Поясніть структуру теплового та електричного ККД ТЕЦ.  

4.3  Запишіть і поясніть вираз для балансу витрати пари на ТЕЦ. Який фі-
зичний зміст коефіцієнта недовиробітку потужності? Опишіть його, викорис-
товуючи дані "h-s" діаграми робочого процесу.  Як залежить зменшення витра-
ти пари через конденсатор турбіни від її теплофікаційного навантаження та від 
коефіцієнта недовиробітку потужності?  

4.4. Як зв’язані між собою витрати теплоти і пари на теплового спожива-
ча? Поясніть зв'язок між електричною потужністю та теплотою відпущеною 
споживачам, для турбіни типу Р. Що таке питомий виробіток електроенергії 
щодо теплового споживання? У яких одиницях він вимірюється? 

4.5. Запишіть рівняння теплового балансу теплофікаційної турбіни, вико-
ристовуючи поняття коефіцієнта цінності теплоти пари відбору. Запишіть і по-
ясніть вираз для зменшення витрати теплоти на генерацію електроенергії в ту-
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рбінах типу Т порівняно з К. Чому в турбінах типу Р ККД ПТУ з виробництва 
електроенергії близький до одиниці? 

4.6 Зобразіть технологічну схему ТЕЦ з відборами та конденсацією, пояс-
ніть роботу схеми. Для цього використайте дані "h-s" діаграми робочого про-
цесу для турбіни типу Т. 

4.7 Порівняйте ККД турбін з виробництва електроенергії типу Т і К, вико-
ристовуючи метод енергетичних коефіцієнтів. Поясніть суть енергетичних ко-
ефіцієнтів. Запишіть і поясніть відносну зміну цих ККД для турбін К і Т. Зо-
бразіть і опишіть роботу технологічної схеми ТЕЦ з турбіною типу Р. 

4.8 Запишіть і поясніть співвідношення між абсолютним електричним, 
електричним ККД та часткою теплоти ПТУ, що затрачається на споживача. 
Зобразіть графічно залежність згаданих ККД від частки відбору пари.  Пояс-

ніть, чому при αt →1  å
òóη →1. 

4.9. Запишіть і поясніть вирази для питомої витрати умовного палива на 
генерацію електричної енергії на ТЕЦ. Поясніть зв'язок між електричним ККД 
ТЕЦ і питомою витратою палива.  

5  Висновки 

У висновках необхідно підкреслити фізичну причину підвищення елект-
ричного ККД ТЕЦ порівняно з ТЕС. Пояснити суть методу порівняння ефек-
тивності ТЕЦ і ТЕС шляхом вирівнювання електричної потужності ТЕЦ і ба-
зової КЕС. Чому витрата пари на ТЕЦ зростає порівняно з базовою КЕС? Вка-
жіть, у чому суть порівняння ККД ТЕЦ та КЕС методом енергетичних коефіці-
єнтів. Обґрунтуйте, чому абсолютний електричний ККД ТЕЦ неадекватно 
описує її ефективність. Вказати на зв'язок між електричним ККД ТЕЦ і пито-
мою витратою палива. 
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