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Підвищення енергоефективності потужних турбогенераторів з водневими 
системами охолодження

Стаття присвячена підвищенню енергоефективності, надійності та пожежобезпеці потужних турбогенераторів з водневими 
системами охолодження. Запропоновано технологію на основі застосування металогідридів для очищення і осушки водню в газових 
системах турбогенераторів. В статті наведено результати розрахунків сумарних втрат турбогенераторів ТГВ-200 і ТВВ-100- 
2УЗ.

Статья посвящена повышению энергоэффективности, надежности и пожаробезопасности мощных турбогенераторов с водород
ными системами охлаждения. Предложена технология на основе применения металлогидридов для очистки и осушки водорода в 
газовых системах турбогенераторов. В статье приводятся результаты расчетов суммарных потерь турбогенераторов ТГВ-200 и 
ТВВ-100-2УЗ.

Потужність турбогенераторів з водневим охо
лодженням, встановлених на ТЕС і АЕС України, 
становить 40,5 млн. кВт. 40% енергоблоків відпра
цювали понад 200 тис. годин, тобто вийшли за ме
жу фізичного зношування, 28% — перевищили роз
рахунковий ресурс в 170 тис. годин, 29% — відпра
цювали більше 100 тис. годин, тільки 3% енерго
блоків не використали ще свій розрахунковий ре
сурс.

На енергоблоках, які були введені в експлуа
тацію до 1970 року, зроблено вимушене перемар- 
кування одиничної потужності: 36 енергоблоків по
тужністю 200 МВт перемаркіровано на 175 МВт і 18 
енергоблоків по 300 МВт перемаркіровано на 275— 
285 МВт.

Зараз здійснюється поетапна реконструкція та 
модернізація електростанцій із подовженням ре
сурсу енергоблоків потужністю 200,300 і 800 МВт. 
Із цією метою ведуться ремонти турбогенераторів, 
що продовжують їхній термін служби на 15—20 
років, а також заходи щодо модернізації їхніх важ
ливих вузлів з метою підвищенням одиничної по
тужності турбогенераторів на 10—15% [3]. Крім 
вузлів машини, модернізуються також масляні, га
зові та інші системи забезпечення турбогенера
торів.

Турбогенератори (ТГ) типу ТГВ і ТВВ потуж
ністю 200—300 МВт експлуатуються під тиском 
водню в корпусі 0,3—0,4 МПа, а типу ТВВ по
тужністю 800 і 1000 МВт — під тиском 0,5 МПа. 
При цьому згідно з діючим стандартом [15] чисто
та охолоджуючого водню повинна бути не нижче 
0,98 — у турбогенераторах з безпосереднім охолод
женням та не нижче 0,97 — у турбогенераторах з 
непрямим водневим охолодженням. Чистота хо
лодного водню істотно впливає на енергетичні по
казники (ККД) і надійність роботи вузлів машини.

Недоліком існуючих способів водневого охо
лодження потужних турбогенераторів є більші 
втрати, пов’язані з одержанням додаткової кіль
кості електролітичного водню, що витрачається 
для продування турбогенераторів чистим воднем, 
необхідністю періодичної заміни сорбенту або його 
регенерації, а також необхідністю здійснення при
мусової циркуляції водню в газовій системі турбо
генератора під високим тиском. При цьому особ
ливо небезпечним є наявність пару води. Наприк
лад, для охолодження турбогенератора типу ТВВ- 
1000-2УЗ повинен використовуватися водень мар
ки Б чистотою не менше 0,98 із вмістом кисню не 
більше 1,2% і відносною вологістю при +40°С (но
мінальна температура холодного газу) не більше 
20%.

В табл. 1 наведено (як приклад) вибірково 
відносну вологість водню в турбогенераторі 300 
МВт при експлуатації впродовж 13 діб.

Таблиця 1

Доба 1 2 3 4 5 6

Відн. во
логість, %

26,2 26,5 25,0 15,0 14,0 25,3

7 8 9 10 11 12 13

24,8 15,4 18,0 26,2 21,4 16,0 38,6

При підвищенні вологості водню більше 26 % 
персонал станції повинен приймати відповідні за
ходи для її зниження, однак стабілізувати пара
метри вологості не завжди вдається, що призводить 
до аварійної ситуації (коротке замикання).

Джерелами підвищеної вологості водню в кор
пусі ТГ можуть бути недосконалість електролізної 
установки для одержання водню; витікання води з 
газоохолоджувачів; підвищена вологість турбінно-
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го масла в підшипниках; витікання дистиляту із 
систем подачі його в обмотку статора при безпосе
редньому охолодженні її водою.

Зараз широко використовується мембранна 
технологія очищения водню [5,13], завдяки засто
суванню високоефективних металевих матеріалів 
для дифузійних мембран і винайденню та проми
словому випуску фільтруючих матеріалів на основі 
паладію. Однак, поряд з позитивними якостями, 
пристрої з паладієвими мембранами мають істотні 
недоліки: низьку надійність при роботі в умовах 
зміни баротермічних навантажень, високу собівар
тість та необхідність попереднього стиску газової 
суміші.

Нова перспективна технологія для о ч р і щ є н н я  і 
осушки водню в  газовій системі турбогенераторів 
базується на основі застосування металогідридів 
[6,13].

В табл. 2 наведено характеристики засобів збе
рігання водню [4,5,6].

Таблиця 2

Акумулюючі
системи

Об’єм-на
ємність

Питома
масова
ємність

Об’єм
на

енер
гоєм
ність

Масова
пит.

енер-
гоємн.

г /л  
Н2

г /л  
н2

% кВт/л кВт/ кг

Балон із стисн. га
зом 25 МПа

17,5 64 6 0,6 2,15

Р і д к и й  в о д е н ь  
(-253 С або 20 К) 35 105 10 1,2 3,5

Металогідр. техно
логія (при нор
мальній тем-рі)

8 0 -1 6 0 1 0 -
25

1 - 2 2 - 3 0 ,3 5 -
0,7

Метанол 95 120 12 4 3

Пористе залізо 65 35 3,5 1,4 0,7

Графітова нано- 
трубка

450 430 43 15 14

Металогідридні технологічні установки дозво
ляють акумулювати водень в газоподібному стані, 
безпечно його зберігати і надавати споживачам із 
заданими показниками тиску і витрат.

Суть металогідридної очистки водню полягає 
у вибірній сорбції водню гідридоутворюючим з’єд
нанням з газової суміші з наступним видаленням 
домішок із системи. Вона базується на викорис
танні алотропних модифікацій вуглецю класу фу- 
леренів. Алотропні форми вуглецю — це алмаз, 
графіт. Такі матеріали дозволяють використовува
ти чистий водень як паливо та енергоносії (Но
белівська премія, 1996) [7,11].

У відомих конструкціях [12,16,17], де застосо
вується цей метод очищення, не використовуються 
повною мірою можливості металогідридної техно
логії, коли відбувається безперервне отримання 
чистого водню під високим тиском. Переваги ме
талогідридної технології проявляються найбіль

шою мірою тільки при комплексній переробці вод
ню, що включає очищення і його стискання.

Металогідридні теплоенергетичні установки 
можуть бути класифіковані (рис. 1) за наступними 
основними ознаками:

— за типом металогідридів, вибір яких визна
чається температурним потенціалом джерел теп
лоти й холоду, а також параметрами термосорб- 
ційних процесів — 1;

— за способом проведення термохімічної реак
ції взаємодії металогідриду з воднем, що залежно 
від вимог до кінетики термосорбційних процесів 
може бути здійснена в генераторах-сорберах пря
моточного типу, у генераторах-сорберах циклічної 
дії з нерухомим шаром металогідриду, а також у 
генераторах-сорберах з рухомим (у тому числі із 
псевдоорідненим) шаром металогідриду — 2;

-- за способом регенерації теплоти, що може 
здійснюватися як у рамках традиційних систем 
регенерації тепла (наприклад, у спеціальному кон
турі із проміжним теплоносієм, у регенераторах з 
тешюакумулюючою насадкою і т.п.), так і систе
мами з використанням термохімічних методів, що 
властиве тільки металогідридним термосорбцій- 
ним установкам, що базуються на використанні теп
лових ефектів взаємодії металогідриду з воднем — 3;

— за діапазоном робочого тиску водню, рівень 
якого визначається вимогами експлуатації або ви
бирається, виходячи з умов, що відповідають необ
хідним техніко-економічним показникам мета- 
логідридних теплоенергетичних установок, що 
розробляються — 4.

Залежно від призначення металогідридні теп
лоенергетичні установки підрозділяються на три 
групи — 5:

а) технічні установки, що включають: пристрій 
для зберігання, очищення й подачі водню; мета
логідридні циркуляційні установки; водневі ваку
умні насоси; термосорбційні компресори для стис
кання водню і водневовмісних сумішей та ін.;

б) тепловикористовуючі установки, що вклю
чають металогідридні холодильні машини та теп
лові насоси компресійного і термосорбційного ти
пу, а також установки для комбінованого вироб
ництва механічної енергії і холоду [2,10];

в) енергетичні установки транспортного при
значення, стаціонарні установки великої потуж
ності, установки для утилізації вторинних енерге
тичних ресурсів, установки для прямого перетво
рення тепла в електроенергію.

За принципом роботи металогідридні тепло
енергетичні установки підрозділяються на дві 
групи:

а) компресійні установки, що використовують 
енергію водню, стислого термохімічним шляхом, у 
розширювальних машинах з метою досягнення 
необхідного ефекту (одержання механічної енергії, 
холоду або їхнє спільне виробництво);

б) термосорбційні установки, у яких пряме пе
ретворення теплоти в електроенергію або транс
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формація теплоти здійснюється за рахунок тепло
вих ефектів реакції взаємодії металої ідриду з воднем.

Розроблена класифікація металогідридних 
термосорбційних компресорів за основними озна
ками представлена у вигляді структурної схеми на 
рис. 1. Проведена систематизація дає можливість 
на початковій стадії розробки накреслити основні 
принципи побудови металогідридної установки і 
здійснити вибір конструктивних і режимних харак
теристик.

На сьогодні для очищення водню в системі 
охолодження турбогенераторів Інститутом проб

лем машинобудування НАН України (м. Харків) 
розроблено концепцію побудови металогідридної 
енерготехнологічної установки. Як гідридоутворю- 
ючий матеріал обрано ЬаМ5, що дає можливість 
переробляти водневовмісні суміші зі змістом до
мішок до 10%. Запропоновані технічні рішення за
безпечують використання тепла, яке виділяється 
при сорбції, для спонукання десорбції очищеного 
водню. При цьому для очищення газу використо
вується енергія стислого водню. Втрати тиску при 
очищенні становлять 1,5—2,0 МПа.

Проведені випробування дозволили визначи-
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ти технічні характеристики і ресурсні можливості 
установки. Чистота водню, що подається спожива
чеві під тиском 2,0 МГІа, становила 99,99% при 
вмісті водню у вихідній суміші 97%.

Для підтримки чистоти водню в системі охо
лодження турбогенератора здійснюється безперер
вна продувка гідравлічних затворів і періодична 
продувка порожнин турбогенераторів. Сумарна 
витрата водню на електричній станції потужністю 
2,4 106 кВт становить 450--500 нм3/добу. Для 
виробництва зазначеної кількості водню на штат
них електролізних установках витрати електро
енергії становлять не менше 240 кВт • год на добу. 
Скоротити споживання електроенергії на власні 
потреби можна шляхом очищення водню в системі 
охолодження турбогенератора за допомогою мета- 
логідридів.

Аналіз водневовмісних сумішей у системі охо
лодження турбогенераторів показує, що її склад 
практично постійний і характеризується наступ
ними даними: 0,74 < [02] < 0,8; 2,0 < [Лу < 2,3 %.

Слід зазначити, що при регенерації гідридоут- 
ворюючих сорбентів, що працюють на установках, 
де водень містить домішки вуглеводнів, необхідно 
строго витримувати температурний режим, тому 
що перегрів сорбенту, забрудненого парами масла, 
до температури Г>450 К призводить до коксування 
останнього.

Включення енерготехнологічної металогід- 
ридної установки для очищення водню в систему 
охолодження турбогенератора дає можливість зни
зити виграти за рахунок: зниження втрат потуж
ності на тертя і вентиляцію; скорочення числа про
дувок чистим воднем; виключення витрат електро
енергії на очищення водню завдяки використанню 
теплоти масла із систем охолодження підшипни
ків та на примусову циркуляцію водню.

Підвищення чистоти водню в турбогенерато
рах ТЕС ІАЕС істотно зменшує механічні втрати в 
турбогенераторах, в тому числі вентиляційні втра
ти і втрати натертя ротора [14].Відомо, що ці втрати 
пропорційні щільності газу, яка залежить від кіль
кості домішок.

Механічні втрати є одним із основних еконо
мічних показників турбогенераторів при визна
ченні його коефіцієнту корисної дії (ККД) [8,9,14]. 
У турбогенераторі вони в загальному вигляді роз
поділяються на тертя в підшипниках, обертової 
бочки ротора об газ (водень, азот або гелій), банда
жа і на вентиляцію.

<2 =Q . +Q +<2 +£2 . (1) 
^ м е х  гіідш ^ р о т  б ^ в е н т  4 /

Будемо вважати, що при заміні холодоагенту втра
ти на тертя в підшипниках не зміняться [8,9,14]

0  . =255шдш

С Ірот ш
0,5

2 • 103<і 3000 •10~6, (2)

де маса ротора

С -РОТ ( і , 3 + 1 Д ) я С - ( 2 г с / 4 ,  ( 3 )

де Е>2 і і0 —- діаметр та довжина ротора; і /щ — 
діаметр та довжина шийки вала, звичайно прийма
ють / = (0,8—1,2)^ ; пн — окружна швидкість рото
ра; ус — щільність заліза.

Втрати на тертя бочки ротора і бандажів об 
повітря можуть бути визначені по залежностях [5]

*2рот= 5 7 ’3 • 1 0 " 5 • 12 (В 2 / > 3) Р Н2'У’ ( 4 )

0 б=57,3-Ю - 5- ф 4б /р 3)Рн -у, (5)

деІ)б, /б — діаметр та довжина бандажного кільця;р
— число пар полюсів; Р — тиск газу (водню) в

2
корпусі, Па; у =(1—0,93032) -- густина охолоджую
чого газу в корпусі відносно щільності повітря; 2 — 
доля водню в холодагенті.

Для розрахунку втрат на вентиляцію необхідно 
знати витрати охолоджуючого газу та напір венти
лятора

о  =ЬН  10 3 /«
^ в е н т  вент 'ВЄНТ'

__2деЯвент=(5—7)-10 'УРН ~~ нагир вентилятора; Ь
2

— витрати холодного газу; т] — ККД вентилято
ра (0,3 — для центробіжного, 0,5 — для осьового).

Необхідна витрата газу визначається, вихо
дячи з кількості відведеного газом тепла

(6)

(7)

=2-7 °С

і - 2гл ( 0-ввенІ),

де в — підогрів газу в машині, #вент=
підогрів газу в вентиляторах; с питома тепло
ємність.

Результати розрахунків сумарних втрат турбо
генераторів ТГВ-200 та ТВВ-1000-2УЗ по форму
лах (1—7) наведено в табл. 3,4.

Таблиця З

ТГВ-200

X, в.о. Р =0,2. МПа 
Н2

Р =0,4, МПа 
2

Втрати, кВт Втрати, кВт

є р е 6 0 . є р о 6 - О~в

0,96 83,5 14,5 47,7 145,7 167,0 29,6 95,9 292,5
0,97 75,7 13,4 43,5 132.6 151,4 26,0 86.9 264,3
0,98 68,7 14,4 39,4 120,5 137,3 24,3 78,8 240,4
0,99 61,6 11,1 35,4 108,1 123,3 21,8 70,8 215,9
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Таблиця 4

ТГВ-1000-2УЗ

2, в.о. Р =0,2, МПа 
Н2

Р =0,4, МПа 
Я2

Втрати, кВт Втрати, кВт

0 В є р Об 0 В 0 і

0,96 179,3 30,9 436,8 647,0 365,5 62,9 890,2 1318,6

0,97 165,7 28,5 403,5 597,7 331,4 57,0 807,0 1195,4

0,98 150,3 25,9 366,1 542,3 300,6 51,7 732,2 1084,5

0,99 140,1 24,1 341,1 505,3 269,9 46,5 657,3 973,7

На рис. 2,3 показано залежності () =/(Р ) для
2

турбогенераторів ТГВ-200, ТВВ-1000-2УЗ, які по
будовані за даними таблиць 3,4. З отриманих за
лежностей видно, що при підвищенні чистоти вод
ню на 0,03 в.о. (з 0,96 до 0,99) втрати в ТГ можуть 
бути знижені при тиску водню 0,2—0,4 МПа: на 
37-767  кВт -  для ТГВ-200 та на 142-1420 кВт -  
для ТГВ-1000-2УЗ.

Зміна суми втрат ()2 залежно від чистоти вод-

Рис. 2

Рис. З

ню має лінійний характер. Для досліджених ТГ у 
діапазоні чистоти водню 0,96—0,999 ці залежності 
можуть бути апроксимовані рівнянням

АО=Кд (г-0,9б) , (8)

де 2^ — коефіцієнт зниження втрат при підвищенні 
чистоти водню на 0,01.

При підвищенні чистоти водню на Аг = 0,03 за
значені втрати в машині (наприклад, для ТГВ-200) 
при тиску 0,4 МПа будуть знижені на Л0 = 
= 292,5- 215,9 = 76,6 кВт (табл. 3), що може забез
печити додатковий виробіток електроенергії за рік 
на рівні

АЕ=Д<2*Г)=76,6*2268,8=0,174 млн. кВт-год.

де Т = 2268,8 годин — робочий час блоку 200 МВт 
за рік, виходячи із середньої величини для ТЕС 
КВВП = 25,6 % ( КВВП — коефіцієнт використання 
встановленої потужності).

Висновки. 1. Використання сучасних водневих 
технологій дозволяє підвищити інтенсивність охо
лодження та зменшити механічні втрати турбоге
нераторів, підвищити їхню енергоефективність, за
безпечити пожежо- та вибухобезпеку, особливо 
блоків АЕС.

2. Встановлено, що найбільш високою стабіль
ністю щодо наявності домішок має металогідрид 
ЬаМ5, що дозволяє здійснити комплексну енерго- 
технологічну переробку водню, яка включає очист
ку і стиснення в одному агрегаті при очистці водню, 
який містить до 3 % газових домішок.

3. Встановлено залежність зміни концентрації 
водяної пари і вуглеводнів у процесі десорбції вод
ню при атмосферному тиску, що дає можливість 
створити металогідридну технологію очистки та по
дачі водню в систему охолодження турбогенератора.
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