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Вступ 

Інтеграція української енергосистеми до загальної європейської 

енергосистеми є складовою стратегічної мети України щодо входження до ЄС. 

Україна має достатньо потужні та розвинуті газо-, нафтотранспортні та 

електричні мережі, поєднані з транспортними мережами ЄС і країн СНД, що 

дозволяє їй брати участь у формуванні Європейської енергетичної політики та 

спільного енергетичного ринку, відігравати важливу роль в енергетичній 

співпраці країн СНД і ЄС [1]. 

Структура енергогенеруючих потужностей електричних станцій України 

має тенденцію до збільшення за 2000-2016 рр. за рахунок введених 

потужностей на АЕС [2, 3]. В загальній структурі встановлених потужностей 

ЕС України 52 % складають ТЕС та ТЕЦ, 26 % додають АЕС, 11% вносять ГЕС 

та ГАЕС. Останніми в загальній структурі встановлених потужностей з 

часткою 11 % ідуть блок-станції та електростанції на альтернативних джерелах 

(ВЕС, СЕС, біомаса). 

Згідно нормативних документів Мінпаливенерго України [4] парковий 

ресурс парових турбін К-200-130 і К-300-240 ПАТ ЛМЗ дорівнює 220 тис. год. 

при кількості пусків 800; парковий ресурс парових турбін К-800-240 ПАТ ЛМЗ 

дорівнює 150 тис. год. при кількості пусків 400; парковий ресурс парових 

турбін К-300-240 ПАТ «Турбоатом» дорівнює 200 тис. год. при кількості пусків 

600; парковий ресурс парових турбін Т-250/300-240 ПАТ «Турбоатом» 

дорівнює 220 тис. год. при кількості пусків 800. 

З 97 блоків ТЕС України, 56 (з загальною встановленою електричною 

потужністю 12,5 млн. кВт, 47 %) відпрацювали більше 250 тис годин. З 48 

пиловугільних блоків 100–200 МВ (з загальною потужністю 9,9 млн. кВт), що 

можуть використовуватися як маневрові потужності, 15 блоків (2,6 млн. кВт) 

відпрацювали більше 250 тис. годин або закриті на реконструкцію чи 

перебували у довгостроковому резерві з елементами консервації [5]. 

16 блоків ТЕС України (27 % встановлених потужностей) у 2013 році 

були поза роботою (в ремонті, реконструкції, консервації). 6,9 млн. кВт 
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потужностей (25% загальної потужності ТЕС) - це пиловугільні блоки, що 

перебувають в довгостроковому резерві з елементами консервації, та 

газомазутні блоки, що не експлуатуються: блок ст. № 7 Старобешівської ТЕС, 

блоки ст. № 12, ст. № 14 Придніпровської ТЕС, блоки ст. № 7, ст. № 9 

Криворізької ТЕС, блок ст. № 12 Луганської ТЕС, газомазутні блоки ст. № 5, ст. 

№ 6 Трипільської ТЕС, газомазутні блоки ст. № 5, ст. № 6, ст. № 7 Запорізької 

ТЕС, газомазутні блоки ст. № 5, ст. № 6, ст. №7 Вуглегірської ТЕС [7]. 1,3 млн. 

кВт потужностей у 2013 році були закриті на реконструкцію та капітальний 

ремонт (5 %): блок ст. № 8 Добротвірської ТЕС, блок ст. № 2 Трипільскої ТЕС, 

блоки ст. № 2, ст. № 3 Вуглегірської ТЕС, блок ст. № 1 Криворізької ТЕС.
 
 

Згідно програми продовження термінів експлуатації енергетичного 

обладнання АЕС України, з п’ятнадцяти діючих енергоблоків продовжено на 

10-20 років роботу блоків № 1, 2 Рівненської (РАЕС), № 1, 2 Запорізької 

(ЗАЕС) та № 1, 2 Південно - Української (ПУАЕС) атомних електростанцій. 

Питомі фінансові витрати на виконання вимог нормативних документів, які 

забезпечують можливість отримання ліцензії на експлуатацію енергоблоків в 

період додаткового терміну їх роботи, значно менше витрат на будівництво 

нових енергоблоків. У 2017-2018 роках вичерпався термін експлуатації 

енергоблоків № 3 РАЕС, № 3, 4 ЗАЕС та № 1 ХАЕС. До 2020 року спливає 

термін проектної експлуатації атомних енергоблоків № 3 ПУАЕС та № 5 ЗАЕС.  

Продовження термінів експлуатації енергоблоків АЕС після завершення 

проектного терміну, за умови виконання норм ядерної та радіаційної безпеки, є 

одним з найбільш ефективних шляхів для часткового вирішення проблеми 

заміщення генеруючих потужностей. 

Таким чином, в Україні індивідуальний ресурс більшості енергоблоків 

ТЕС та ТЕЦ потужністю 100-800 МВт більше паркового значення по 

нормативним документам [6]. З 15 енергоблоків атомних електростанцій 12 

вичерпали парковий ресурс і лише енергоблок № 6 ЗАЕС, що почав 

функціонувати у 1995 році, енергоблок № 2 ХАЕС, що підключено до 

об’єднаної енергосистеми України 8 серпня 2004 року, та енергоблок № 4 
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РАЕС, пуск якого відбувся у жовтні 2004 року, тобто 3 енергоблоки 

потужністю 1000 МВт ще не спрацювали парковий ресурс [7,8]. 

Метою розрахункової роботи є засвоєння комплексного підходу до 

оцінки залишкового ресурсу та продовженню терміну експлуатації 

енергетичного обладнання енергоблоків ТЕС та АЕС. При цьому, необхідно 

залучити широкий спектр даних розрахункових та експериментальних 

досліджень по уточненню коефіцієнтів запасу міцності, а також ремонтно-

відновлювальних змін конструкцій елементів парових турбін.  

В методичних вказівках надані рекоментації щодо повіркового 

розрахунку залишкового ресурсу та продовженню терміну експлуатації 

енергетичного обладнання енергоблоків ТЕС та АЕС. Методика розрахунку 

статичної, циклічної пошкоджуваності та оцінки залишкового ресурсу та 

продовженню терміну експлуатації паротурбінного енергетичного обладнання 

енергоблоків ТЕС та АЕС в загальному вигляді викладена у монографіях [7,8].  

 

 1. Оцінка теплового стану енергетичного обладнання 

 

1.1. Вхідні дані для розрахунку енергетичного обладнання 

 

Вхідними даними для розрахунку енергетичного обладнання вибирають 

елементи турбінного, котельного обладнання, паропроводи, стопорні, 

регулюючі клапани, теплообмінники тощо. Для оцінки теплового стану 

енергетичного обладнання необхідно використовувати конструктивні 

креслення згідно нормативної документації заводів виробників та данні 

неруйнівного контролю лабораторій металу експлуатуючих організацій у 

планово – попереджувальних ремонтах. 

 

1.2. Створенні просторового аналогу енергетичного обладнання 

При продовженні терміну експлуатації діючого енергетичного 

устаткування, ключовим етапом є оцінка індивідуального та залишкового 
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ресурсу найбільш напружених високотемпературних елементів. Вона потребує 

проведення геометричного моделювання та чисельного експерименту, що 

імітує експлуатацію енергетичного обладнання за певного температурного 

режиму. Даний чисельний експеримент дозволяє отримати нестаціонарні дані 

про тепловий стан досліджуваного об’єкту. Наступним кроком є розрахунок 

напружено-деформованого стану високотемпературних елементів, для якого 

необхідно встановити рід та інтенсивність зусиль, які діють на відповідний 

елемент. Так, для роторів парових турбін до таких зусиль слід віднести 

температурні напруження, зусилля від тиску теплоносія, відцентрові сили 

обертання ротору та реакції його опор. Маючи дані напружено-деформованого 

стану, є можливість встановити попередні механізми старіння основного 

металу, визначити його рівень поточної пошкоджуваності для відповідних 

коефіцієнтів запасу, а також оцінити залишковий ресурс.  

Вказаний вище об’єм робіт є частиною алгоритму комплексного 

оцінювання залишкового ресурсу парових турбін, розробленого КПІ ім. Ігоря 

Сікорського [6, 7]. Згідно створеного комплексного підходу до проведення 

перевірочного розрахунку теплового, напружено-деформованого стану та 

пошкоджуваності високотемпературних елементів парових турбін першим 

етапом є створення просторових аналогів у тривимірній постановці.  

Так у якості прикладу, для оцінки залишкового ресурсу ротору високого 

тиску турбіни Т-100/120-130 енергоблоку № 1 ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» було 

виконано побудову геометричної моделі в програмному комплексі САПР 

«SolidWorks» (рис.1).  

При створенні просторового аналогу РВТ турбіни Т-100/120-130 

враховуються технологічні вибірки матеріалу елементів валу, які утворилися 

при механічній обробці тріщин, розтріскувань і вимоїн на поверхнях. 

Технологічні вибірки матеріалу елементів обладнання отримані виходячи з 

експериментальних даних візуального контролю і магнітопорошкової 

діагностики (дані експлуатуючої організації і лабораторії металу). Зміни 

проектної конструкції основних високотемпературних елементів парової 
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турбіни на реальну конструкцію відповідно до ремонтно-відновлювальних 

робіт, які проводились за період експлуатації, викликають і певні зміни 

теплового та напружено-деформованого стану, а також будуть впливати на 

загальний термін експлуатації. 

 

 

Рис. 1. Геометрична модель РВТ парової турбіни Т-100/120-130 

 

За результатами проведеного технічного аудиту стану металу РВТ 

дефектів не виявлено, тому в процесі перевірочного розрахунку, при 

моделюванні геометрії, не вносилися зміни в проектну конструкцію заводу-

виготовлювача. Геометрична модель ротора високого тиску приведена на рис.1. 

На моделі виконано побудову всіх поверхонь ротору, включаючи галтелі та 

радіусні переходи дисків ступенів, розвантажувальних отворів, хвостових 

кріплень та колодязів під заведення робочих лопаток та повної геометрії 

кінцьових та діафрагмових ущільнень. Для скорочення часу проведення 

чисельного експерименту, розглядаються регулююча та перші чотири 

нерегульовані ступені ЦВТ, де температура металу ротору ВТ відносно висока, 

а також мають місце максимальні градієнти температур на пускових режимах. 
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1.3. Задача нестаціонарної теплопровідності просторового аналогу 

паротурбінного енергетичного обладнання 

Побудований просторовий аналог РВТ турбіни Т-100/120-130 дозволяє 

перейти до вирішення крайової задачі нестаціонарної теплопровідності з 

заданням граничних умов теплообміну на поверхнях валу РВТ, що 

відповідатимуть певному експлуатаційному режиму (стаціонарний режим, пуск 

з холодного стану металу, пуск з неостиглого стану та пуск з гарячого стану). 

Крайова задача нестаціонарної теплопровідності вирішується за 

допомогою рівняння виду [11]: 

                             (1) 

де λ, с, γ – функції температури і координати при початковій умові 

T0 = T(x, y, z, 0) = f0(x, y, z) і граничних умовах I, II, III, IV роду. 

На поверхнях ротору ЦВТ задавались нестаціонарні ГУ I-IV роду, з 

врахуванням експлуатаційних змінних режимах роботи. 

ГУ I роду задаються коли відома температура поверхні тіла в поточний 

момент часу та мають вигляд: 

Tст = f (x, y, z, τ)                                            (2) 

ГУ II роду задаються по тепловому потоку на поверхні тіла qст для 

ізольованих поверхонь: 

                                   (3) 

ГУ III роду задаються по температурі пару і закономірності теплообміну 

між середовищем та поверхнею тіла у вигляді: 

                                      (4) 

ГУ IV роду відповідають ідеальному контакту твердих тіл, коли обидва 

тіла на межі їх дотику мають однакові температури та теплові потоки: 

                                               (5) 
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Граничні умови теплообміну розраховуються у відповідності до реальних 

графіків пуску (дані самописців котлотурбінного цеху електростанції) та вимог 

керівних документацій та технічних матеріалів [9, 11]. Приклад графіку пуску 

парової турбіни Т-100/120-130 з неостиглого стану представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Графік-завдання пуску з неостиглого стану парової турбіни Т-100/120-

130 (ЦВТ, tмет = 200-240 °С) 

 

При визначенні граничних умов теплообміну РВТ необхідно мати 

інформацію, щодо його характерних розмірів та виконати детальний 

розрахунок проточної частини на номінальному режимі експлуатації. В ході 

детального розрахунку відсіку визначають основні термодинамічні параметри 

пари (тиск, температура, питомий об’єм), перепади ентальпій, величини втрат 
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та значення швидкостей на середньому перерізі для соплових і робочих лопаток 

регулюючого та кожного досліджуваного нерегульованого ступеню. При 

нестаціонарних режимах роботи використовується розрахункова оцінка, 

наведених вище, параметрів пару для витрат, що відповідають графіку 

завданню (рис. 2).  

Після визначення основних параметрів на номінальному та змінному 

режимі експлуатації можна безпосередньо перейти до визначення граничних 

умов I-IV роду, порядок розрахунку яких регламентується РТМ 108.020.16-83 

[9] та залежить від досліджуваної поверхні ротору. Так, для частини поверхні 

ротору, що знаходиться в підшипниках, коефіцієнт тепловіддачі визначається 

за допомогою критеріального рівняння виду: 

                               (6) 

де dш – діаметр шийки валу РВТ; 

lш – довжина поверхні шийки валу РВТ, що омивається маслом. 

При чому в даному випадку, для визначення критеріїв подібності 

Рейнольдса та Прандтля, визначаючим розміром є діаметр шийки валу dш, 

визначаючою швидкістю – кругова швидкість на даному діаметрі u, а 

визначаючою температурою – середньоарифметична температура масла на 

вході та виході з підшипника tм. 

Теплообмін на бокових поверхонь ротору, що контактують з повітрям 

описується критеріальним рівнянням: 

                               (7) 

для діапазону 10
5
 < 0,5·Re + Gr < 10

9
. 

Визначаючий розмір – зовнішній діаметр ротору. 

Визначаюча швидкість – кругова швидкість ротору на зовнішньому 

радіусі. 

Визначаюча температура – середня температура граничного шару. 

Критеріальні рівняння для стінок дисків ротору: 

                         (8) 
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Визначаючий розмір – радіус розрахункового перерізу. 

Визначаюча швидкість – кругова швидкість на даному радіусі. 

Визначаюча температура – температура середовища, що омиває диск. 

Коефіцієнт тепловіддачі від пару до міжлопаткових поверхонь ротору 

визначається: 

                             (9) 

Визначаючий розмір – довжина поверхні у напрямку лопатки. 

Визначаюча швидкість – середньоарифметичне значення відносної 

швидкості на вході та виході з робочої лопатки. 

Визначаюча температура – середньоарифметична температура 

середовища, на вході та виході з робочої лопатки. 

Для ділянок ротору з прямоточними ущільненнями, рівняння 

конвективного теплообміну використовувались у вигляді: 

  (10) 

де s – крок між гребнями ущільнень; 

h – відстань між поверхнею ротору та корпусу циліндру; 

δ – зазор між поверхнею ротору та гребнями ущільнень. 

Для ступінчатих ущільнень: 

            (11) 

Для діафрагмових та проміжних ущільнень з прямоточними, або 

ступінчатими лабіринтами використовується рівняння вигляду: 

        (12) 

де  – коефіцієнт витрати для даного типу ущільнення 

(k = 0,6÷1,3); 

z – кількість гребнів ущільнень; 
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р1, р2 – повний тиск перед лабіринтом та за ним. 

Для наведених вище типів ущільнень визначаючим розміром є подвійна 

величина зазору 2·δ. 

Визначаюча швидкість – середня швидкість пари в ущільненні: 

Wcp = Gy·vcp / Fy                                              (13) 

де  – витрата пари через ущільнення; 

 – робоча площа ущільнень. 

Визначаючою температурою є середньоарифметична температура пари на 

вході та виході з ущільнень. 

Приклад розрахованих граничних умов до оцінки теплового та 

напружено-деформованого стану металу ротору ВТ парової турбіни 

Т-100/120-130 ст. № 1 ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» при пуску з неостиглого стану 

(tмет = 200-240 °C) представлені в табл. 1-2. Аналогічні дані отримано для пуску 

з холодного та гарячого стану, а також для номінального режиму роботи. 
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Таблиця 1 Граничні умови до розрахунку ТС турбіни Т-100/120-130 при пуску з НС 
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  τ 0 50 122 127 138 143 153 195 200 210 215 310 315 

1 
t     60 60 60 60 60   60   60   60 

α     84,5 84,5 265 265 400   400   400   400 

2,3 
t     240 240 240 240 240   240   240   240 

α     11,9 11,9 39,2 39,2 39,2   39,2   39,2   39,2 

18,19 
t     100 100 100 100 110   120   135   148 

α     23,1 23,1 96,1 96,1 130   161,2   189,4   282,7 

20,21 
t     155 155 155 155 165   185   198   284 

α     2350 2350 2460 2460 2670   3510   4260   8180 

36 
t     292 292 292 292 305   355   370   447 

α     140 140 600 600 600   1010   1180   2350 

37 
t     292 292 292 292 305   355   370   447 

α     260 260 1060 1060 1040   1770   2150   4100 

38,39 
t     291 291 291 291 304   354   369   446 

α     1690 1690 2330 2330 2320   4300   5560   13300 

40 
t     290 290 290 290 304   354   368   445 

α     240 240 1010 1010 1030   1700   2120   3980 

41 
t     290 290 290 290 304   354   368   445 

α     140 140 580 580 590   940   1210   2280 

42,43 
t     285 285 285 285 300   347   362   432 

α     4150 4150 4150 4150 4880   8470   9810   22290 

54,55 
t     268 268 268 268 294   328   343   402 

α     677 677 1890 1890 2170   3710   4750   10600 

56 
t     267 267 267 267 294   326   341   399 

α     220 220 900 900 950   1480   1790   3430 

62,63 
t     257 257 257 257 272   313   326   383 

α     1390 1390 1910 1910 1870   3340   4400   9490 

64,65 
t     256 256 256 256 271   313   326   382 

α     190 190 790 790 820   1290   1620   3060 

Таблиця 2 Зміни тиску пари на ділянках ротору ВТ турбіни Т-100/120-130 при пуску з НС 
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  τ 0 50 122 127 138 143 153 195 200 210 215 310 315 

1,2,3,4 p 
  

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

17,18,19,20 p 
  

0,14 0,14 0,45 0,45 0,45 0,45 0,24 0,24 0,28 0,28 0,38 

21,22,23,24 p 
  

0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,4 1,4 3,5 

31,32,33,34 p 
  

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 3 3 3,95 3,95 8,85 

35,36,37,38 p 
  

1,48 1,48 1,48 1,48 1,46 1,46 2,75 2,75 3,51 3,51 7,8 

39,40,41,42 p 
  

1,43 1,43 1,43 1,43 1,46 1,46 2,72 2,72 3,49 3,49 7,7 

43,44,45,46 p 
  

1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 2,45 2,45 3,21 3,21 6,9 

51,52,53,54 p 
  

1,2 1,2 1,2 1,2 1,18 1,18 2,22 2,22 2,8 2,8 6 

63,64,65 p 
  

1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,14 1,14 2,45 2,45 5,1 
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 2. Розрахункове дослідження теплового та напружено-деформованого 

стану паротурбінного енергетичного обладнання ротору ВТ турбіни Т-

100/120-130 ст. № 1 ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» 

 

2.1. Задача напружено-деформованого стану просторового аналогу 

паротурбінного енергетичного обладнання 

 

Перевірочний розрахунок теплового і напружено-деформованого станів 

ротора ЦВТ на досліджуваних режимах роботи здійснено в тривимірній 

постановці з урахуванням розвантажувальних отворів в дисках роторів. 

Розрахункове дослідження виконано для найбільш навантажених ділянках 

ротору в відповідних зонах проточної частини турбоустановки. Граничні умови 

на поверхнях теплообміну задано згідно підрозділу 1 та рекомендацій [9]. 

Матеріал ротору – легована сталь марки Р2МА (25Х1М1ФА). Теплофізичні та 

фізико-механічні характеристики сталі Р2МА в залежності від температури 

задано у відповідності з [10]. 

Перед виконанням чисельного експерименту було виконано попереднє 

розбиття моделі на розрахункову сітку, що налічувала 92320 кінцевих 

елементів. Для точності розрахунків сітка виконана нерівномірною та згущена 

в областях кінцьових ущільнень, термокомпенсаційних канавок, 

розвантажувальних отворів та хвостових кріплень робочих лопаток. 

При розрахунковому дослідженні теплового стану РВТ вирішувалась 

задача з врахуванням радіальної та осьової нерівномірності розподілення 

температури. Перед початком розрахунку температурних полів ротору ВТ при 

пусках з різних теплових станів вирішена задача початкового теплового стану 

металу, виходячи з інформації щодо часу простою енергоблоку та режиму 

остигання турбоустановки. 

Напружено-деформований стан РВТ розраховано при сумісному 

вирішенні рівнянь рівноваги, що в тензометричній формі має вид: 

                  (14) 
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де {σi}j – нормальні та дотичні напруженості в елементах турбіни; 

Хі – масова сила, що діє в елементах турбіни (сила тяжіння, відцентрова 

сила, тощо); 

рі – зовнішнє розподілене навантаження; 

ρі – густина матеріалу елемента. 

Одночасно вирішувались рівняння сумісності деформацій і закон 

пружності, що в матричній формі мають вигляд: 

                                     (15) 

де {εij} – вектор деформацій; 

[а] – матриця коефіцієнтів пружності; 

{σij} – вектор напружень; 

{β·ΔT} – вектор температурних деформацій; 

β – коефіцієнт об’ємного розширення; 

ΔT – зміна температури елементів турбіни при експлуатації. 

 

2.2. Тепловий та напружено-деформований стан ротору ВТ турбіни Т-

100/120-130 ст. № 1 ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» 

Тепловий і напружено-деформований стан ротору ВТ парової турбіни 

Т-100/120-130 ст. № 1 ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» при номінальному режимі 

роботи представлено на рис. 3.  

Також температура металу регулюючого ступеню (рис. 3 а) є найбільшою 

при стаціонарній експлуатації ротору ВТ. 
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а) тепловий стан 

 

б) сумарна інтенсивність напружень по Мізесу 

Рис. 3. Тепловий (а) і напружено-деформований стан ротору ВТ парової 

турбіни Т-100/120-130 на номінальному режимі експлуатації 

 

Найбільш значні напруження на стаціонарному режимі роботи виникають 

в зоні осьового отвору під регулюючим ступенем (σі = 102,8 МПа), що 

пов’язано з тим, що регулююча ступінь є значним зосередженням маси, тому 

відцентрові сили, які діють на ротор досягають найбільших значень саме в цій 

області.  

Також показані головні напруження σ1, σ2, σ3 (рис. 4). 
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а) головні напруження σ1 

 

б) головні напруження σ2 

 

в) головні напруження σ3 

Рис. 4. Головні напруження σ1 (а), σ2 (б), σ3 (в) при номінальному  

режимі експлуатації 

 

Іншими концентраторами напружень є термокомпенсаційні канавки та 

розвантажувальні отвори дисків нерегулюючих ступенів РВТ. У відношенні 
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термокомпенсаційних канавок поява локальних збільшень напруженостей 

пов’язана з їх геометрією та різкими радіусними переходами. Проточка 

термокомпенсаційних канавок є одним із методів управління залишковим 

ресурсом роторів парових турбін. Що стосується розвантажувальних отворів, 

то великі напруження в цій області пояснюються перепадами температур на 

вхідному та вихідному перерізі отвору, а також відносно невелика товщина 

дисків ступенів, що провокує збільшення градієнтів температур в цих зонах. 

У відношенні змінних режимів експлуатації, одночасно з визначенням ТС 

та НДС, важливим етапом є встановлення динаміки зміни градієнтів 

температур у характерних зонах ротору ВТ (рис. 5, 6). 

 

 

     а)            б) 

Рис. 5. Характерні вузли (а) та значення (б) максимальних градієнтів 

температур ротору ВТ при пуску з неостиглого стану. 

 

При пусках з неостиглого стану градієнти температур найбільш значні в 

момент часу в моменти часу 800 с, 8400 с, 9300 с та 12900 с. Саме в ці моменти 

часу значення інтенсивностей напружень досягають найбільших значень, що 

вказує на домінуючий вплив температурних напружень на загальний 

напружено-деформований стан РВТ. 

Варто відзначити, що найбільших значень температурні градієнти 

досягають на межі сусідніх обойм ущільнень (рис. 6 вузли 9 та 11), що 

пояснюється великими перепадами температур пари на початку поточної 
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обойми ущільнень та наприкінці попередньої обойми ущільнень. Такий 

перепад пов'язаний з охолодженням пари при проходженні ущільнень в межах 

однієї обойми. 

 

 

а) характерні вузли ротору ВТ турбіни Т-100/120-130 

 

б) значення градієнтів температур при пуску з неостиглого стану 

Рис. 6. Характерні вузли (а) та значення (б) максимальних градієнтів 

температур ротору ВТ при пуску з неостиглого стану 

 

В результаті перепадів градієнтів температур, зони максимальної 

інтенсивності напружень з’являються, як на осьовій розточці диска першого 

ступеня (σі = 178 МПа) так і в зоні передніх кінцьових ущільнень на межі 

першої та другої обойми (σі = 154 МПа) наприкінці терміну пуску (18900 с) 

(рис. 7). Тепловий стан РВТ в цей момент часу змінюється від 423-458 °С в зоні 
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регулюючого ступеня і перших двох ступенів тиску до 136 °С в зоні третьої 

обойми передніх кінцьових ущільнень. 

 

а) НДС РВТ турбіни Т-100/120-130 в момент часу 800 с 

 

б) НДС РВТ турбіни Т-100/120-130 в момент часу 12900 с 

 

в) НДС РВТ турбіни Т-100/120-130 в момент часу 18900 с 

Рис. 7. Напружено деформований стан РВТ турбіни Т-100/120-130 при пусках з 

неостиглого стану в момент часу 800 с (а), 12900 с (б), 18900 с (в) 
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Аналогічні дані щодо теплового та напружено-деформованого стану 

також отримані для пуску із гарячого та холодного стану. Варто відзначити, що 

при пуску із гарячого стану максимум інтенсивностей напружень 

(σі = 203 МПа) виникає в зоні обойми № 1 та 2 передніх кінцьових ущільнень. 

Це пояснюється значним переохолодженням ущільнень більш холодним паром 

по відношенню до температури металу в цій зоні в початкові моменти пуску. 

Зміна схеми постачання ущільнень паром для зменшення рівню напружень є 

задачею управління залишковим ресурсом. 

 

3. Оцінка пошкоджуваності від малоциклової втомлюваності, 

довготривалої міцності та залишкового ресурсу паротурбінного 

енергетичного обладнання  

 

3.1. Оцінка пошкоджуваності від малоциклової втомлюваності 

паротурбінного енергетичного обладнання 

 

На основі аналізу діючих навантажень (температурних, навантажень від 

тиску, відцентрових, сил реакції опор, тощо) і температурних полів, а також 

отриманих максимальних і мінімальних значень напруженостей при 

стаціонарних та змінних режимах роботи обрано найбільш навантажені області 

елементів турбіни, для яких виконується перевірочний розрахунок на 

малоциклову втомлюваність. Для ротору ВТ турбіни Т-100/120-130 ст. № 1 

ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», визначаючий ресурсні показники, рівень 

інтенсивності сумарних напруженостей має місце в зоні першої регулюючої 

двохвінцевої ступені швидкості, на ободі дисків в зоні хвостових лопаток, а 

також в області теплових канавок передніх кінцьових ущільнень ротору. 

Розрахунок на малоциклову втомлюваність виконано з використанням 

методу Найбера по амплітудам інтенсивності місцевих пружно-пластичних 

деформацій при розрахунковій температурі в цій області [10]. За розрахункову 
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температуру ti приймається максимальна температура у вузлі, що розглядається 

ti max і дорівнює температурі при номінальному режимі експлуатації. 

Амплітуда інтенсивності деформації визначалась за значеннями 

інтенсивності деформації на протязі циклу навантаження: 

                                       (16) 

де εi max, εi min – максимальне і мінімальне значення інтенсивності 

деформації в циклі навантаження. 

Число циклів навантаження до появи тріщини визначалось за 

експериментальними кривими малоциклової втомлюваності, що отримані за 

результатами випробувань зразків на розтяг-стиснення при жорсткому 

симетричному циклі і постійній температурі (ГОСТ 25.502-79). Допустиме 

число циклів приймалось за експериментальними кривими (рис. 8) меншим з 

двох значень: 

                                          (17) 

де N1, N2 – число циклів навантаження, що відповідають на кривих 

малоциклової втомлюваності амплітудам εа пр. і nε·εа пр. відповідно; 

nN, nε – коефіцієнт запасу міцності по числу циклів і деформації; 

εа пр. – приведена до симетричного циклу навантаження амплітуда 

інтенсивності деформації з врахуванням ефективного коефіцієнту інтенсивності 

напружень . 
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Рис. 8. Експериментальні криві втомлюваності сталі Р2МА (25Х1М1ФА) при 

ізотермічному симетричному циклі навантаження [10]. 

 

Приведена до симетричного циклу навантаження амплітуда інтенсивності 

деформації розраховується по формулі: 

                                (18) 

де ν – коефіцієнт Пуассона; 

Е – модуль пружності сталі; 

С – коефіцієнт поточного числа циклів: 

                                          (19) 

σа – амплітуда інтенсивності напружень: 

                                                 (20) 

σ-1 – межа втомлюваності сталі при симетричному навантаженні; 

σN – межа втомлюваності сталі при несиметричному навантаженні: 

                                                  (21) 
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σB – межа міцності сталі на розтяг; 

r – коефіцієнт асиметрії циклу навантаження; 

  – ефективний коефіцієнт інтенсивності напружень: 

                                           (22) 

p – коефіцієнт чутливості матеріалу до концентрації напружень. 

При підвищених температурах, коли проявляється повзучість матеріалу 

при номінальному режимі експлуатації, допустиме число циклів знаходиться 

так: 

                             (23) 

де σ
с
 – інтенсивність напружень в точці, що розглядається за сталої 

повзучості; 

σд.п. – межа довготривалої міцності для моменту часу, визначеного 

заданими технічними умовами; 

q – показник степені в рівнянні довготривалої міцності в інтервалі 

1÷2·10
5 
год. експлуатації: 

                                                (24) 

Тоді приведена до симетричного ізотермічного циклу навантаження 

амплітуда інтенсивності деформацій: 

              (25) 

де  – межа втомлюваності сталі при несиметричному навантаженні і 

при сталій повзучості: 

                   (26) 

σд.п.(Т1), σд.п.(Т2) – межі довготривалої міцності за строк експлуатації, що 

відповідають температурі Т1  і Т2. 
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3.2. Оцінка пошкоджуваності від довготривалої міцності та 

залишкового ресурсу паротурбінного енергетичного обладнання  

 

Сумарна пошкоджуваність, накопичена в металі роторів від сумісної дії 

повзучості при qꞌ різних типів сталих режимів і циклічних навантажень при kꞌ 

різних типів змінних режимів визначається за формулою: 

                             (27) 

де П′ст, П′ц – статична та циклічна пошкоджуваність, накопичена в 

досліджуваній зоні ротору на момент оцінки продовження строку експлуатації; 

t′j – час роботи на j-ому сталому режимі за температури металу Т′j і 

еквівалентних місцевих напружень повзучості (σ′эj)max; 

t′pj – час до настання граничного стану під дією еквівалентних місцевих 

напружень повзучості (σ′эj)max при температурі металу Т′j, яке визначається за 

допомогою діаграми довготривалої міцності матеріалу (рис.9); 

n′l – число циклів l-го типу; 

N′pl – число циклів до появи втомних тріщин під дією тільки циклічних 

навантажень l-го типу; 

q′ – число різних типів сталих режимів, на момент оцінки, при 

температурі металу Т′j і сталих еквівалентних місцевих напружень повзучості 

(σ′эj)max; 

k′ – число різних типів циклів, на момент оцінки, з різними амплітудами 

приведених інтенсивностей напружень Δσ′l, або амплітуд деформацій ε′al. 

Штрихом відмічені всі величини, що стосуються попереднього до аналізу 

періоду експлуатації. 

Якщо за даними електростанції не відоме розподілення пусків за типами, 

а лише відоме їх загальне число n за час до моменту оцінки, то накопичена 

циклічна пошкоджуваність П′ц визначається в запас по спрощеній формулі: 

                                                   (28) 
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де Np – число циклів до появи втомної тріщини, що відповідає найбільш 

жорсткому режиму (режиму з максимальною амплітудою деформації εa). 

Залишкове напрацювання до появи тріщини [τ]ост (в роках) визначається 

за формулою: 

                                                (29) 

де П′′г – прогнозована на наступний за оцінкою період експлуатації 

осереднена річна пошкоджуваність (річна швидкість вичерпання ресурсу), яка 

буде накопичуватись в досліджуваній зоні ротора при чергуванні q′′ типів 

сталих режимів та k′′  типів циклів з різними циклічними навантаженнями. 

Двома штрихами відмічені всі величини, що відносяться до періоду 

експлуатації після проведення оцінки і продовження ресурсу. 

 

 
 

Рис. 9. Діаграма довготривалої міцності роторной сталі 25Х1М1ФА при 

температурі 500 оС згідно [7]. 
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3.3. Оцінка пошкоджуваності від малоциклової втомлюваності, 

довготривалої міцності та залишкового ресурсу елементів турбіни Т-

100/120-130 ст. № 1 ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» 

 

При розрахунках на малоциклову втомлюваність в роторі ВТ за 

результатами розрахунків напружено-деформованого стану досліджувались 

наступні зони: 1 – хвостові кріплення першого вінця регулюючого ступеню 

(РС); 2 – осьовий отвір ротора ВТ в зоні РС; 3 – галтель перед регулюючим 

ступенем за сторони передніх кінцьових ущільнень; 4 – термокомпенсаційні 

канавки диска № 1 зі сторони першої нерегульованої ступені; 5 – зона між 

останнім ущільненням першої обойми та першим ущільненням другої обойми 

передніх кінцьових ущільнень; 6 – коробка ущільнень в області присосів 

повітря. Ці вузли представлені на рис. 10. 

 

Рис. 10. Характерні вузли РВТ при дослідженні на малоциклову втомлюваність. 

 

В досліджуваних вузлах розраховано інтенсивності умовних пружних 

напружень, головні напруження на протязі всього терміну пуску для всіх типів 

пусків. Будувались графіки динаміки зміни інтенсивності умовних пружних 

напружень, по осі ординат відкладалися інтенсивності напружень, а по осі 

абсцис – час пуску з різних теплових станів (рис. 11-13). 
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Рис. 11. Інтенсивності умовних пружних напруженостей при пуску з ГС 

 

За графіками та формулою (20) визначено амплітуди інтенсивності 

напружень для кожного вузла. Ці значення використані для визначення 

приведеної до симетричного циклу навантаження амплітуди інтенсивності 

деформації (формули 18-22). Отримані значення наведено в табл. 3-5. 

 

Рис. 12. Інтенсивності умовних пружних напруженостей при пуску з НС 
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Рис. 13. Інтенсивності умовних пружних напруженостей при пуску з ХС. 

 

Таблиця 3. Розрахункова оцінка малоциклової втомлюваності при пуску з ГС 

 

σa, 

МПа 

tном, 

̊С 

Е, 

ГПа 
r 

σB, 

МПа 

σ-1, 

МПа 

σN, 

МПа 

εа.пр., 

% 

1 41,95 511 179 -0,3089 549 411,75 294,95 0,0757 

2 87,15 500 180 -0,2495 551 413,25 284,9 0,1022 

3 50,6 506 179,6 -0,4688 550 412,5 324,49 0,0659 

4 56 493 181 -1 552 414 414 0,0264 

5 72,9 436 186 -0,0856 558 418,5 256,48 0,1078 

6 68,7 34 214 -0,1144 646 484,5 303,56 0,0996 

 

 

 

Таблиця 4. Розрахункова оцінка малоциклової втомлюваності при пуску з НС 

 

σa, 

МПа 

tном, 

̊С 

Е, 

ГПа 
r 

σB, 

МПа 

σ-1, 

МПа 

σN, 

МПа 

εа.пр., 

% 

1 36,2 511 179 -0,6417 549 411,75 353,8 0,0449 

2 98,85 500 180 -0,1271 551 413,25 261,42 0,1188 

3 40,15 506 179,6 -1 550 412,5 412,5 0,0191 

4 49 493 181 -0,4224 552 414 317,34 0,0687 

5 95,4 436 186 -0,5927 558 418,5 351,14 0,0747 

6 58,25 34 214 -0,1912 646 484,5 321,03 0,0884 
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Таблиця 5. Розрахункова оцінка малоциклової втомлюваності при пуску з ХС 

 

σa, 

МПа 

tном, 

̊С 

Е, 

ГПа 
r 

σB, 

МПа 

σ-1, 

МПа 

σN, 

МПа 

εа.пр., 

% 

1 83,15 511 179 -1 549 411,75 411,75 0,0396 

2 135 500 180 -0,1264 551 413,25 261,28 0,1361 

3 94,7 506 179,6 -1 550 412,5 412,5 0,045 

4 86,4 493 181 -0,8305 552 414 387,12 0,0534 

5 135,35 436 186 -0,9475 558 418,5 410,20 0,0659 

6 49,25 34 214 -0,2421 646 484,5 332,39 0,0803 

 

Наступним кроком, за значеннями приведеної до симетричного циклу 

навантаження амплітуди інтенсивності деформації та за допомогою 

експериментальних кривих малоциклової втомлюваності (рис. 8) визначається 

допустиме число циклів навантаження до появи втомної тріщини (формула 17). 

Згідно рекомендацій [10] коефіцієнти запасу по числу циклів та по деформації 

прийняті відповідно nN = 5, nε = 1,5. Результати розрахунків представлено в 

табл. 6, 7.  

Таблиця 6. Допустиме число циклів пуску з різних теплових станів металу РВТ 

 
Пуск з ХС Пуск з НС Пуск з ГС 

Допустиме число циклів N1=f(εа пр)/nN 1360 1840 3040 

Допустиме число циклів N2=f(εа пр· nε) 2900 3150 4560 

 

Таблиця 7. Розрахункова оцінка МЦВ при пуску з різних теплових станів РВТ 

Тип 

пуску 

турбіни 

Температура по 

товщині ротору 

tmax, ºC 

Інтенсивність 

напружень,  

σi, МПа 

Приведена 

деформація,  

εа пр, % 

Допустиме число 

пусків, Nд 

nN  = 5,  nε  =1,5 

ГС 500 210,1 0,10216 3040 

НС 500 178,2 0,11884 1840
 

ХС 500 250,1 0,13605 1360 

 

За даними ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» за станом на 17.06.16 напрацювання 

енергоблоку № 1 складає 201150 год і 802 пуски з різних теплових станів, 

зокрема 110 пусків з ХС, 142 пуски з НС та 550 – з ГС. 

З врахуванням оцінки малоциклової втомлюваності та пошкоджуваності 

від довготривалої міцності розрахункова оцінка пошкоджуваності основного 
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металу РВТ та його індивідуального ресурсу виконана за формулами (27-29) та 

представлена в таблиці 8. 

Статична пошкоджуваність у формулі (27) розраховується з урахуванням 

часу до настання граничного стану під дією еквівалентних місцевих напружень 

повзучості (σ′эj)max при температурі металу Т′j, яке визначається за допомогою 

діаграми довготривалої міцності матеріалу (рис.9). 

Якщо за даними електростанції неможливо точно встановити кількість 

пусків, а достовірно відомо лише їх загальна кількість nобщ за час експлуатації, 

то циклічна пошкоджуваність визначається в запас по спрощеній формулі 

відповідно до рекомендацій [11, 12]. При цьому в формулі приймається число 

циклів до появи тріщини [Nmin], яке відповідає найбільш жорсткому типу пуску 

з максимальною амплітудою інтенсивності деформації в досліджуваній зоні. 

Отримана розрахункова оцінка пошкоджуваності, залишкового 

напрацювання в роках та індивідуального ресурсу по спрощеній формулі 

можна розглядати, як максимально низький прогноз індивідуального ресурсу 

для елементів парової турбіни T-100/120-130 ст. № 1 ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» 

(табл. 8 п. 14-16). 

Варто також мати на увазі, що реальні значення пошкоджуваності можуть 

мати тенденцію до зниження з наступних причин: 

- зупини з примусовим розхолоджуванням можуть збільшувати амплітуду 

інтенсивності напружень; 

- при напрацюваннях обладнання понад 200 тис. год має місце певна 

деградація властивостей металу; 

- відхилення реальних пускових графіків від графіків, визначених 

інструкцією по експлуатації, за рахунок впливу людського фактору; 

- відсутність повних даних про реальний стан металу роторів в даний 

момент експлуатації. 
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Таблиця 8. Розрахункова оцінка пошкоджуваності, залишкового напрацювання 

та індивідуального ресурсу РВТ енергоблоку № 1 ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» 

№  Найменування Формула Значення 

1 Температура металу t,°C 508 

2 Інтенсивність напружень σімах,, МПа 102,8 

3 Межа текучості σ02
в
, МПа 528 

4 Запас міцності σімах n´т= σ02
в
 / σімах 5,14 

5 Допустиме число циклів за 

різними видами пусків  

[Nрl] n
РВТ 

НС=142  1840 

[Nрl] n
РВТ

ХС=110 1360 

[Nрl] n
РВТ 

ГС=550 3040 

6 Циклічна пошкоджуваність [Пц]=∑ nl/[Nрl] 0,339 

7 Статична пошкоджуваність [Пст]=∑ tl/[tрl] 0,347 

8 Сумарна пошкоджуваність [Псум]=[Пц]+[Пст] 0,686 

9 Поточне напрацювання T, год 201150 

10 Середнє число годин роботи в рік Τріч = T/z 5436,5 

11 Залишкове напрацювання в роках G = 1-[П´]/[Пр´´], років 17 

12  Індивідуальний залишковий 

ресурс 
Tзаг= G× τріч, год 92162 

13 Загальне число пусків  Nзаг 802 

14 Циклічна пошкоджуваність 

(спрощена формула) 
[Пц]спрощ.=∑ nзаг/[Nmin] 0,59 

15 Сумарна пошкоджуваність 

(спрощена формула) 
[Псум]спрощ=[Пц]спрощ+[Пст] 0,937 

16 Індивідуальний залишковий 

ресурс (спрощена формула) 
T´зал= G× τріч, год 21977 

 

Таким чином, розрахунковий ресурс металу РВТ турбоагрегату 

Т-100/120-130 ст. № 1 ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» вичерпаний на 69 %. Статична 

складова загальної пошкоджуваності оцінена за формулою (27) та з 

використанням експериментальних кривих довготривалої міцності [7]. 

Циклічна пошкоджуваність, яка визначається в запас за спрощеною формулою, 

становить 59 %. Допустиме додаткове розрахункове число пусків для РВТ 

складе близько 558 пусків в самому консервативному варіанті, коли в 

розрахунку використано мінімальну допустиму кількість пусків 1360 при пуску 

з холодного стану (п. 5 табл.8). Запаси короткочасної статичної міцності ротору 

ніде не виходять за межі допустимих (n'т, n''т ≥ 1,6), що дозволяє подальшу 

експлуатацію. Індивідуальний залишковий ресурс становить 92162 год, а з 
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урахуванням спрощеної формули в запас 21977 год в самому консервативному 

випадку, як максимально низький прогноз.  

 

Висновки  

1. Оцінка індивідуального залишкового ресурсу високотемпературних 

елементів парових турбін потребує проведення геометричного моделювання та 

чисельного експерименту, що імітує експлуатацію енергетичного обладнання за 

певного температурного режиму. Даний чисельний експеримент дозволяє 

отримати нестаціонарні дані про тепловий стан досліджуваного об’єкту. 

Наступним кроком є розрахунок напружено-деформованого стану 

високотемпературних елементів, для якого необхідно встановити рід та 

інтенсивність зусиль, які діють на відповідний елемент. Так, для роторів 

парових турбін до таких зусиль слід віднести температурні напруження, 

зусилля від тиску теплоносія, відцентрові сили обертання ротору та реакції 

його опор. 

2. Дані, щодо теплового стану досліджуваного елементу отримуються в 

ході вирішення крайової задачі нестаціонарної теплопровідності з заданням 

граничних умов теплообміну на поверхнях валу РВТ, що відповідають певному 

експлуатаційному режиму (стаціонарний режим, пуск з холодного стану 

металу, пуск з неостиглого стану та пуск з гарячого стану). 

3. Напружено-деформований стан оцінюється для всіх моментів часу 

відповідного експлуатаційного режиму та дає можливість встановити попередні 

механізми старіння основного металу На основі аналізу діючих навантажень і 

температурних полів, а також отриманих максимальних і мінімальних значень 

напруженостей при стаціонарних та змінних режимах роботи обираються 

найбільш навантажені області елементів турбіни, для яких виконується 

перевірочний розрахунок на малоциклову втомлюваність. В ході перевірочного 

розрахунку визначаються значення амплітуди інтенсивності деформацій для 

кожного досліджуваного вузла, за значенням яких визначається приведена до 

симетричного циклу навантаження амплітуда інтенсивності деформації. За 
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експериментальними кривими малоциклової втомлюваності, що отримані на 

основі випробувань зразків на розтяг-стиснення при жорсткому симетричному 

циклі і постійній температурі, визначається допустиме число циклів пуску з 

різних теплових станів, яке дозволяє оцінити поточний рівень циклічної 

пошкоджуваності основного металу та провести розрахунок індивідуального 

залишкового ресурсу. 

4. Розрахунковий ресурс металу РВТ турбоагрегату Т-100/120-130 ст. № 1 

ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» вичерпаний на 69 %. Циклічна пошкоджуваність, яка 

визначається в запас за спрощеною формулою, становить 59 %. Допустиме 

додаткове розрахункове число пусків для РВТ складе близько 558 пусків в 

самому консервативному варіанті, коли в розрахунку використано мінімальну 

допустиму кількість пусків 1360 при пуску з холодного стану. Запаси 

короткочасної статичної міцності ротору ніде не виходять за межі допустимих 

(n'т, n''т ≥ 1,6), що дозволяє подальшу експлуатацію. Індивідуальний залишковий 

ресурс становить 92162 год, а з урахуванням спрощеної формули в запас 21977 

год в самому консервативному випадку, як максимально низький прогноз. 
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