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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Термодинамічна ефективність газотурбінних установок 

(ГТУ) при високих температурах зовнішнього повітря tзп  на вході різко знижується, 
внаслідок чого зростає питома витрата палива be , а ефективна потужність Ne  падає. 
Так, кожний 1 ºС підвищення температури tзп  призводить до зменшення потужності 
ГТУ на 0,5...0,9% і коефіцієнта корисної дії (ККД) на 0,05...0,09%, відповідно й до 
збільшення питомої витрати палива. При цьому зростають теплові втрати з 
відпрацьованими газами, що свідчить про наявність резервів підвищення 
ефективності ГТУ утилізацією їх теплоти. 

Теплоту відпрацьованих газів ГТУ доцільно трансформовати в холод, а холод 
використовувати для зниження температури повітря на вході ГТУ. Здебільшого 
застосовуються абсорбційні бромистолітієві термотрансформатори (АБТТ), або 
тепловикористовуючі холодильні машини (ТХМ) абсорбційного бромистолітієвого 
типу (АБХМ). Оскільки температура холодної води tх , яку отримують в АБХМ і 
подають як холодоносій в охолоджувачі повітря на вході ГТУ, 7…10 ºС, то 
охолодження повітря в них можливе до температури не нижче tп2 = 15 ºС. 
Застосування в повітроохолоджувачах (ПО) низькокиплячих робочих тіл (НРТ) – 
хладонів забезпечує більш низькі температури повітря tп2 = 7…10 ºС з помітним 
скороченням питомої витрати палива.  

Такі технології утилізації теплоти відпрацьованих газів з охолодженням повітря 
на вході ГТУ забезпечують високі коефіцієнти корисної дії, скорочення питомої 
витрати палива і стабільну ефективну експлуатацію ГТУ протягом року. 

Підвищенню ефективності ГТУ і процесів охолодження повітря присвячені 
роботи М.О. Дикого, Б.Д. Білеки, В.М. Клименка, В.І. Романова, І.І. Пєтухова, J.N. 
Bortmany, М. Nixdorf, М. Chaker, R. Bhargava, C.B. Meher-Homji, S. Campanary та 
інших відомих вчених. Ці питання є пріоритетними для організацій-розробників 
ГТУ (ДП НВКГ "Зоря"–"Машпроєкт", м. Миколаїв; "Мотор-Січ", м. Запоріжжя; 
Сумське ВО ім. М.В. Фрунзе), теплообмінних апаратів і систем охолодження 
повітря (ПАТ "Завод "Екватор", ТОВ "Хладотехніка", м. Миколаїв).  

Існуючі методи визначення проєктних теплових навантажень (холодильної 
потужності) систем охолодження повітря на вході теплових двигунів, зокрема 
тепловикористовуючими установками охолодження повітря (ТУОП), базуються на 
температурночасовому потенціалі як первинному критерії оцінки ефекту від 
охолодження, а у разі кондиціювання повітря – на витратах холоду. Відповідно до 
них за проєктну приймають максимальну холодильну потужність відповідно до 
поточних її витрат на охолодження повітря або максимального річного ефекту від 
охолодження у вигляді річних економії палива або виробництва енергії.  

Подальшого розвитку методи визначення проєктних теплових навантажень при 
охолодженні повітря на вході теплових двигунів і в системах кондиціювання повітря 
набули в роботах Є.І. Трушлякова та А.М. Радченка, згідно з якими раціональні 
проєктні теплові навантаження розраховують, виходячи з темпу прирощення 
річного ефекту від охолодження або річних витрат холодопродуктивності 
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відповідно до поточних теплових навантажень. При цьому коливання поточних 
теплових навантажень й ефекту від охолодження у вигляді, наприклад, зменшення 
питомої витрати палива або зростання виробництва механічної/електричної енергії, 
враховуються зміною темпу їх прирощення упродовж року або іншого періоду. 
Такий підхід дає можливість уникнути невиправданого завищення встановлених 
холодильних потужностей, яке не супроводжується помітним прирощенням ефекту. 
Були розроблені системи ступеневого глибокого (до 10 °С і нижче) охолодження 
зовнішнього повітря, застосування яких в умовах помірного клімату забезпечує 
отримання практично у півтора рази більшого ефекту порівняно з традиційним 
охолодженням до 15 °С.  

Однак питання підвищення ефективності охолодження повітря на вході ГТУ з 
урахуванням особливостей субтропічного клімату (високих температур і вологості 
повітря), передусім визначення проєктних характеристик і параметрів процесів 
охолодження, раціональних способів і систем охолодження, адаптованих до 
кліматичних умов центрального Китаю, потребують подальшого вирішення. 

Науково-прикладна задача дослідження – розробка системи охолодження 
повітря на вході ГТУ утилізацією теплоти відпрацьованих газів і визначення 
раціональних характеристик процесів, що враховують особливості теплових 
навантажень і забезпечують високу паливну економічність ГТУ в умовах 
субтропічного клімату центрального Китаю. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Наведені в дисертації матеріали узагальнюють результати робіт, виконаних 

автором у рамках державної науково-технічної програми "Новітні та 
ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому 
комплексі", у рамках спільних україно-китайських науково-дослідних проєктів: 
№ М/108-2019 "Підвищення ефективності енергетичних установок шляхом 
використання термоакустичних технологій", Університет науки і технологій Цзянсу  
(Jiangsu University of Science and Technology), м. Чженьцзян, Китай, Міністерство 
освіти і науки України (фінансування спільних україно- китайських науково-
дослідних проєктів), в яких автор брав участь як виконавець. 

Об’єктом дослідженння є системи охолодження повітря на вході ГТУ 
утилізацією теплоти відпрацьованих газів. 

Предмет дослідженння – характеристики та параметри процесів охолодження 
повітря на вході ГТУ з урахуванням особливостей теплових навантажень відповідно 
до умов субтропічного клімату центрального Китаю.  

Метою наукового дослідження є підвищення ефективності охолодження 
повітря на вході ГТУ при експлуатації в умовах субтропічного клімату 
центрального Китаю шляхом раціональної організації процесів. 

Основні задачі наукового дослідження: 
– виявити і реалізувати резерви підвищення паливної економічності ГТУ шляхом 

глибокого (до 10 °С і нижче) охолодження повітря на вході та раціональної 
організації процесів при експлуатації у субтропічних умовах центрального Китаю; 

– розробити підхід та метод проєктування систем охолодження повітря на вході 
ГТУ з урахуванням особливості теплових навантажень в умовах субтропічного 
клімату центрального Китаю; 
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– уточнити математичну модель процесів охолодження повітря на вході ГТУ з 
урахуванням характеру зміни теплових навантажень в субтропічних умовах 
центрального Китаю; 

– розробити способи раціональної організації процесів охолодження повітря на 
вході ГТУ відповідно до поточних теплових навантажень та систему з їхньої 
реалізації.  

Методика і методи дослідження. Використано фізико-математичний метод 
дослідження. Метод вибору раціонального типу і проєктного теплового 
навантаження тепловикористовуючої установки охолодження повітря на вході ГТУ, 
а також оцінки ефективності охолодження повітря на вході ГТУ в кліматичних 
умовах Китаю базується на "термочасовому потенціалі охолодження". 
Характеристики ГТУ (ККД, питома витрата палива, потужність) приймалися за 
даними фірм-розробників. Для розрахунку зміни температури і відносної вологості 
зовнішнього повітря на вході ГТУ протягом року застосовувалась програма 
"mundomanz.com", доступна в режимі "on-line". 

Наукове положення, що виноситься на захист. 
Встановлено, що в умовах субтропічного клімату центрального Китаю при 

високих температурі і відносній вологості зовнішнього повітря холодильна 
потужність тепловикористовуючих установок охолодження повітря (ТУОП) на 
вході ГТУ, за якої має місце максимальний темп скорочення річного споживання 
палива ГТУ відповідно до її витрат, водночас забезпечує близьку до максимальної 
річну економію палива на відміну від помірного континентального клімату, за якого 
їх різниця становить приблизно 20 %, що є теплофізичним підґрунтям методу 
визначення проєктної холодильної потужності за максимальним темпом 
нарощування річної економії палива.   

Наукові результати, які захищає автор, та їхня новизна.  
Вперше: 
1. Обґрунтовано, що для субтропічного клімату центрального Китаю за водночас 

високих температури і відносної вологості зовнішнього повітря проєктну 
холодильну потужність ТУОП на вході ГТУ доцільно визначати як величину, що 
забезпечує максимальний темп скорочення річного споживання палива ГТУ 
відповідно до зростання витрат холоду, на відміну від помірного клімату – виходячи 
з максимальної річної економії палива.   

2. Розроблено уточнену математичну модель процесів охолодження повітря на 
вході ГТУ та метод визначення проєктних характеристик ТУОП (з урахуванням 
характеру зміни теплових навантажень у субтропічних кліматичних умовах 
експлуатації центрального Китаю), що виходять з річної економії палива як критерія 
ефективності застосування охолодження і в той же час враховують поточне 
зменшення споживання палива за темпом нарощування його річної економії. 

3. Розроблено способи та визначено параметри раціональної організації процесів 
охолодження повітря на вході ГТУ, виходячи з максимального темпу нарощування 
річної економії палива, що забезпечують скорочення питомої витрати палива на 
6...10 г/(кВт∙год) (2…3 %), зменшення встановленої холодильної потужності понад 
10…15 % порівняно з традиційним проєктуванням за максимальним тепловим 
навантаженням ТУОП. 
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4. Розроблено тепловикористовуючу систему більш глибокого (до 10 ºС і нижче 
порівняно з 15 ºС в АБХМ) охолодження повітря на вході ГТУ утилізацією теплоти 
відпрацьованих газів послідовно в АБХМ і ЕХМ, що забезпечує на 15…20 % більшу 
річну економію палива порівняно з охолодженням в АБХМ за субтропічних 
кліматичних умов центрального Китаю. 

Достовірність результатів роботи забезпечено обґрунтуванням науково-
прикладного завдання та мети дослідження, коректною постановкою завдань 
досліджень, коректним застосуванням математичного апарату, зокрема як 
підпрограм достатньо апробованих програм провідних фірм-розробників 
теплообмінного обладнання, зокрема "Guntner", для розрахунку параметрів 
зовнішнього повітря доступних в режимі "on-line" програм ("mundomanz.com"), 
підтвердженням результатів розрахунків проєктних теплових навантажень за річних 
показників ефективності охолодження повітря на вході ГТУ (як приклад, 
скорочення річного споживання палива ГТУ) результатами розрахунків поточних 
теплових навантажень упродовж липня як найбільш спекотного місяця. 

Теоретичне значення мають результати дослідження: 
1. Виявлено особливості характеру зміни теплових навантажень у процесі 

охолодження повітря на вході ГТУ при експлуатації в умовах субтропічного клімату 
центрального Китаю, відповідно й витрат холодильної потужності та отримуваного 
ефекту від охолодження, зокрема у вигляді скорочення річного споживання палива 
ГТУ,  що полягають у зближенні максимального темпу нарощування річної економії 
палива та максимальної її величини.  

2. Принципи та способи раціональної організації процесів охолодження повітря 
на вході ГТУ, виходячи з проєктної холодильної потужності ТУОП за 
максимальним темпом нарощування річної економії палива, шляхом її розподілу 
між АБХМ і ЕХМ відповідно до змінних кліматичних умов експлуатації. 

Практичну цінність становлять результати дослідження: 
– метод визначення проєктної холодильної потужності ТУОП в умовах 

субтропічного клімату центрального Китаю за максимальним темпом нарощування 
річної економії палива, що спрощує розрахунки і забезпечує близьку до 
максимальної річну економію палива; 

– рекомендації з раціональної організації та характеристик (проєктної 
холодильної потужності ТУОП) процесів охолодження повітря на вході ГТУ 
утилізацією теплоти відпрацьованих газів, які забезпечують скорочення питомої 
витрати палива на 6...10 г/(кВт∙год) і збільшення потужності ГТУ в умовах 
субтропічного клімату центрального Китаю; 

– схемно-конструктивні рішення ТУОП на вході ГТУ. 
Використання результатів роботи. Результати роботи, зокрема методики 

розрахунку раціональних параметрів процесів охолодження повітря трансформацією 
теплоти, схеми систем охолодження) використані при проєктуванні систем та 
установок охолодження, теплообмінного обладнання енергетичних комплексів, 
впроваджено у ПАТ "Завод" Екватор", ТОВ"Хладотехніка", ТОВ"Сандора" (м. 
Миколаїв), у навчальному процесі Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова при виконанні магістерських робіт і дипломних проєктів за 
фахом "Газові турбіни", "Суднові енергетичні установки та устаткування". 
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Апробація роботи. Основні наукові та практичні результати доповідалися й 
одержали позитивну оцінку на міжнародних науково-технічних конференціях: 
"Contemporary Issues of Heat and Mass Transfer" (Koszalin, Poland, 2019); The 5th 
"International Conference on Systems and Informatics: ICSAI 2018" (Jiangsu, Nanjing, 
China), міжнародних конгресах двигунобудівників (Харків-Коблево, 2019-2020); 
"Інновації в суднобудуванні та океанотехніці" (Миколаїв, 2018 – 2020).  

Публікації. За темою дисертації опубліковані 12 друкованих наукових праць, у 
тому числі 1 розділ у монографії (Польща), 11 статей у спеціалізованих фахових 
виданнях (з них 2 в наукометричних базах Scopus та Web of Science), 1 патент 
України на винахід, 7 доповідей і тез доповідей на міжнародних конференціях. 

Особистий внесок здобувача  
Особистий внесок автора підтверджений публікаціями, в яких наведені основні 

наукові та прикладні результати роботи. У спільних публікаціях автору належать 
наступні результати: методика розрахунку та значення раціональних параметрів 
процесів охолодження повітря на вході ГТУ утилізацією теплоти відпрацьованих 
газів; підхід до охолодження повітря на вході ГТУ і спосіб його глибокого 
охолодження в умовах субтропічного клімату центрального Китаю; математична 
модель процесів двоступеневого охолодження повітря на вході ГТУ; схемно-
конструктивні рішення системи глибокого охолодження повітря на вході ГТУ; 
рекомендації щодо раціональної організації процесів охолодження повітря на вході 
ГТУ утилізацією теплоти відпрацьованих газів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів і 
висновків. У додатках наведено результати допоміжних розрахунків і документи, 
що підтверджують впровадження основних результатів дослідження. 

Обсяг дисертації становить 131 сторінки основного машинописного тексту, 66 
рисунків. Бібліографія містить 127 найменувань. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано об’єкт і предмет 

дослідження, мету і головні завдання дисертаційної роботи, визначено наукову 
новизну і практичне значення отриманих результатів, відображено повноту їхнього 
викладення в публікаціях та апробації на конференціях. 

У першому розділі проаналізовано вплив температури повітря на вході на 
паливну ефективність газотурбінних установок (ГТУ) та існуючі способи його 
охолодження. Результати аналітичного огляду показали, що переважна більшість 
досліджень присвячена охолодженню повітря традиційними АБХМ простої схеми і 
в умовах високих температур та зниженої відносної вологості або ж помірного 
клімату. Отже проблема підвищення ефективності охолодження повітря на вході 
ГТУ в умовах субтропічного клімату за його водночас високих температур та 
вологості, характерних для центрального Китаю, потребує подальшого вирішення.  

У другому розділі обґрунтовано напрям підвищення паливної ефективності ГТУ 
в умовах субтропічного клімату центрального Китаю шляхом більш глибокого 
охолодження циклового повітря на вході до 10 ºС і нижче порівняно з 15 ºС в 
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АБХМ, гіпотези та підходи до вирішення поставлених задач, загальна методика 
дослідження.  

З метою узагальнення результатів і спрощення їх перерахунку на системи 
охолодження повітря на вході ГТУ різної потужності і витрати повітря, теплові 
навантаження, відповідно й холодильну потужність ТУОП представляють не в 
абсолютних Q0 , а питомих q0  величинах: q0 = Q0 /Gп  (на одиницю витрати повітря 
Gп = 1 кг/с). 

Ефект від охолодження повітря на вході ГТУ полягає в скороченні питомої 
витрати палива Δbe , що в свою чергу залежить від величини зниження температури 
повітря Δt = tзп – tп2  на вході ГТУ.  

Про поточне упродовж року зменшення питомої витрати палива Δbe15  і Δbe10  та 
сумарну за накопиченням ΣВe10  економію палива за рахунок охолодження повітря 
на вході ГТУ від tзп до tп2 = 15 і 10ºС за 2017 рік для субтропічних кліматичних умов 
м. Нанкін, КНР, можна судити за рис. 1. Як приклад, розрахунки виконані для 
GE 9351FA (потужністю 265 МВт), виходячи зі зменшення питомої витрати палива 
Δbe на 0,35 г/(кВт∙год) при зниженні температури повітря Δtп  на 1°С. 
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Рис.1. Поточні значення температури tзп  зовнішнього повітря, зниження 
температури ∆t10  зовнішнього повітря при його охолодженні до  tп2 = 10ºС в АЕХМ, 
відповідного зменшення питомої витрати палива ∆be10  та сумарна за накопиченням 
ΣВe10  економія палива за 2017 рік, м. Нанкін, КНР: а – tп2 = 15ºС, ∆t15 , ∆be10 , ΣВe15 ;  
б – tп2 = 10ºС, ∆t10 , ∆be10 , ΣВe10   
 

Як видно, більш глибоке охолодження повітря на вході ГТУ до tп2 = 10ºС 
забезпечує практично у півтора рази більшу економія палива ΣВe10  порівняно з 
традиційним охолодженням до tп2 = 10ºС в АБХМ. То ж необхідно розробити ТУОП, 
що забезпечують глибоке охолодження повітря на вході ГТУ утилізацією теплоти 
відпрацьованих газів в умовах субтропічного клімату центрального Китаю.  

Зміна поточних значень температури tзп  і відносної вологості φзп  зовнішнього 
повітря викликає значні зміни витрат питомої холодильної потужності ТУОП 
(питомого теплового навантаження) q0 , що припадає на одиницю витрати повітря 
(Gп = 1 кг/с),  на рис. 2. 
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Рис. 2. Поточні питомі теплові навантаження q0  на охолодження повітря на вході 
ГТУ до tп2 = 10 і 15 °С упродовж 2017 року, м. Нанкін  

 
Цілком очевидно, що коливання теплових навантажень q0 , відповідно й 

поточних витрат холодильної потужності на охолодження повітря на вході ГТУ, 
спричинених зміною поточних температури tзп  і відносної вологості φзп  
зовнішнього повітря, суттєво ускладнюють визначення проєктної холодильної 
потужності (рис. 2).  

Це підтверджують також результати розрахунку питомих витрат холоду q0·τ на 
охолодження повітря при конкретних значеннях питомої холодопродуктивності q0  
для умов субтропічного клімату центрального Китаю (м. Нанкін, 2017) на рис. 3.  
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Як видно, доволі складно визначити питому холодопродуктивність (питому 

холодильну потужність) q0 , за якої мають місце максимальні поточні витрати 
холоду q0 ∑τі  на охолодження повітря на вході ГТУ до певної tп2 , де ∑τі – сума 
проміжків часу протягом року роботи ТУОП при конкретній холодопродуктивності 
q0 , оскільки це потребує апроксимації залежності q0 ∑τ = f(q0 ) з відхиленням понад 
20%. 

Цілком очевидно, що розрахунки можна спростити й уточнити, якщо замість 
поточної витрати холоду q0 ∑τі   на охолодження повітря на вході ГТУ при 
відповідній холодопродуктивності q0  використовувати річні за накопиченням 
витрати холоду, розраховані шляхом сумування поточних витрат холоду протягом 
року: ∑(q0 ∙τ ) = f(q0 ). При цьому коливання поточних витрат холоду q0 ∙τ  протягом 

Рис. 3. Питомі витрати холоду 
q0·∑τ  на охолодження зовні-
шнього повітря на вході ГТУ 
до tп2 = 10, 15 і 20°С при кон-
кретних значеннях питомої 
холодопродуктивності q0  
(м. Нанкін, 2017) 
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року будуть відображатись зміною темпу нарощування річних витрат холоду 
∑(q0 ∙τ ), а його максимальному темпу буде відповідати максимальна поточна 
витрата холоду q0 ∙τ . То ж необхідно розробити метод розрахунку проєктної 
холодопродуктивності (холодильної потужності) q0  ТУОП, що забезпечує глибоке 
охолодження повітря на вході ГТУ в умовах субтропічного клімату центрального 
Китаю. Обґрунтовано напрям дослідження та викладено загальну методику 
проведення дослідження. 

Третій розділ присвячено розробці методу та математичної моделі для 
розрахунку проєктної холодопродуктивності (холодильної потужності) q0  ТУОП, 
що забезпечує глибоке охолодження повітря на вході ГТУ в умовах субтропічного 
клімату центрального Китаю. 

Розроблена схема системи охолодження повітря на вході ГТУ в 
повітроохолоджувачі холодною водою від АБХМ і в хладоновому ПО киплячим 
хладоном (t0 = 3…5 °С) від ЕХМ з використанням теплоти випускних газів наведена 
на рис. 4.  
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Рис. 4. Схема системи охолодження повітря на вході ГТУ з використанням 

теплоти випускних газів в АБХМ і ЕХМ: К – компресор; Т – турбіна; КЗ – камера 
згоряння; Ек – экономайзер нагріву води (теплоносія для АБХМ і ЕХМ); ПОА  – 
повітроохолоджувач водяний АБХМ; В-ПО – випарник-повітроохолоджувач 
хладоновий; Гр – градирня; ЗП – зовнішнє повітря; Н  – насос; АБХМ: ГА  – 
генератор (десорбер); Кн – конденсатор; А – абсорбер; В – випарник; ЕХМ: Е – 
эжектор; Кн – конденсатор; Г – генератор пари хладону; ДК – дросельний клапан 

 
Основні положення математичної моделі для розрахунку проєктної 

холодопродуктивності (холодильної потужності) q0  охолодження повітря на вході 
ГТУ в умовах субтропічного клімату центрального Китаю наведено у блок-схемі на 
рис. 5 . 
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Рис. 5 . Блок-схема розрахунку проєктної холодильної потужності q0  системи  
охолодження повітря на вході ГТУ з використанням теплоти випускних газів 
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Практично всі методи визначення проєктної холодильної потужності q0 , 

необхідної для охолодження повітря на вході теплових двигунів, по суті, базуються 
на температурночасовому потенціалі охолодження поточному Δt ∙τ , год·°С (при 
τ =1 год поточні Δt ∙τ  кількісно співпадають з Δt ) і за певний проміжок τ  часу 
∑(Δt ∙τ ) як первинному критерії оцінки ефекту від охолодження у вигляді, 
наприклад, економії палива чи зростання виробницта механічно/електричної енергії 
(завдяки підвищенню потужності двигуна). При цьому виходять зі зменшення 
питомої витрати палива Δbe /Δt , г/(кВт·год·°С), що припадає на зниження 
температури повітря на вході ГТУ на 1 °С, тобто Δt = 1 °С. Тоді економію палива 
для ГТУ потужністю Ne , кВт, розраховують як В = ∑Ne (Δt ∙τ ) Δbe /Δt , кг, де Ne − 
потужність ГТУ, кВт; Δbe , кг/(кВт·год); Δbe /Δt , кг/(кВт·год·°С). 

По аналогії з питомою холодильною потужністю q0 , кВт/(кг/с), що припадає на 
одиницю витрати повітря (Gп = 1 кг/с), річну економію палива теж доцільно 
визначати у відносних (питомих) величинах, на 1 кВт потужності ГТУ як ∑be = 
∑В /Ne , кг/кВт, відповідно повну ∑В = ∑Δbe Ne , кг або т. 

Результати визначення раціональної q0рац  та оптимальної q0опт  проєктних 
холодильних потужностей q0 , виходячи з питомої річної економії палива 
∑be =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt  за нарощуванням: q0рац = f(∑be ), та за темпом її нарощування 
q0опт = f(∑be /q0 ) як питомої річної величини be , віднесеної до питомої холодильної 
потужності q0 , при охолодженні зовнішнього повітря на вході ГТУ до tп2 = 10 і 15°С 
для Нанкіна і Шанхая (субтропічний клімат центрального Китаю), Пекіна та Ланжоу 
(континентальний клімат) наведено на рис. 6. 
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Рис. 6. Визначення раціональної q0рац  та оптимальної q0опт  питомих проєктних 
холодильних потужностей відповідно до питомої річної за нарощуванням питомої 
економії палива be  та темпу її нарощування ∑be /q0  як річної величини ∑be , 
віднесеної до холодильної потужності q0 , при охолодженні зовнішнього повітря на 
вході ГТУ до tп2 = 10 і 15°С за 2017 р.: а − Нанкін; б − Шанхай;  в − Пекін; г −  
Ланжоу;  ∑be =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt ; ∑be /q0 =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt  /q0    

 
Як видно з рис. 6, а і б, в умовах субтропічного клімату центрального Китаю 

значення оптимальної холодильної потужності q0опт , за якої має місце 
максимальний темп нарощування річної економії палива ∑be /q0 =∑(Δt ∙τ ) 
Δbe /Δt /q0 , виявляються близькими до раціональної холодильної потужності q0рац  
(різниця в межах 5…8 %), що забезпечує практично максимальну річну економію 
палива ∑be =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt .  

Виходячи з близькості значень q0опт  і q0рац , як теплофізичного підґрунтя, 
запропоновано підхід до раціонального проєктування ТУОП в умовах субтропічного 
клімату центрального Китаю, в основі якого покладено гіпотезу, відповідно до якої 
проєктну холодильну потужність доцільно визначати, виходячи з максимального 
темпу нарощування річного ефекту як q0опт , що спрощує її розрахунок і забезпечує 
мінімальну встановлену потужність ТУОП практично за максимального ефекту від 
охолодження. При цьому для досягнення останнього достатньо збільшити q0опт  на 
3…5 кВт/(кг/с), тобто на 5…8 % порівняно з q0опт ≈ 60 кВт/(кг/с) на рис. 6. 

В той же час значення q0рац  та q0опт  для континентального клімату Ланжоу 
істотно відрізняються: q0рац ≈ 25 кВт/(кг/с) проти q0опт ≈ 13 кВт/(кг/с) при tп2 = 10°С 
(рис. 6, г). 

За результатами досліджень 3 розділу обґрунтовано гіпотезу в основі підходу до 
проєктування ТУОП щодо визначення раціональної проєктної холодильної 
потужності за її величиною для оптимальної q0опт  проєктної холодильної 
потужності q0опт , яка забезпечує максимальний темп прирощення річного ефекту у 
вигляді, зокрема, економії палива: ∑be /q0 =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt /q0 . 

Завдяки більш глибокому охолодженню повітря на вході ГТУ до tп2 = 10 °С 
порівняно з традиційним до tп2 = 15°С в АБХМ річна економія палива ∑be  в умовах 
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субтропічного клімату центрального Китаю зростає в 1,3-1,4 рази, тоді як для 
континентального клімату Ланжоу – більше ніж вдвічі.  

Розділ 4 присвячений раціональному розподілу проєктної холодильної 
потужності відповідно до поточних теплових навантажень з метою розробки 
способів раціональної організації процесів охолодження повітря на вході ГТУ до 
tп2 = 10 °С послідовно в АБХМ і ЕХМ для умов субтропічного клімату центрального 
Китаю. 

Про правомірність визначення проєктних холодильних потужностей за 
максимальним темпом нарощування річного ефекту як оптимальних величин q0.опт  
замість раціональних q0.рац  можна судити по результатах розрахунку характеристик 
процесів охолодженні повітря на вході ГТУ до tп2 = 10°С у липні 2017 р. на прикладі 
кліматичних умов Нанкіна і Шанхая (субтропічний клімат центрального Китаю), 
Пекіна  та Ланжоу (континентальний клімат) на рис. 7. 
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Рис. 7. Поточні питомі теплові навантаження q0.10  на охолодження зовнішнього 
повітря від tзп  до tп2 = 10 °С, раціональна q0.10рац  та оптимальна q0.10опт  питомі 
холодильні потужності та їх поточний дефіцит q0.10рац.д  і q0.10опт.д  у липні 2017 р.:  
а – м. Нанкін; б – м. Шанхай; в – м. Пекін; г– м. Ланжоу; q0.10рац.д = q0.10 – q0.10рац ; 
q0.10опт.д = q0.10 – q0.10опт  

 
Як видно, для кліматичних умов м. Нанкін дефіцит q0.10опт.д = q0.10 – q0.10опт  

оптимальної холодильної потужності q0.10опт  порівняно з її необхідними поточними 
витратами q0.10  для охолодження зовнішнього повітря від tзп  до tп2 = 10 °С 
незначний (в окремі дні і не більше 2-3 год за добу). Це пояснюється незначною 
різницею між ними q0.10рац – q0.10опт = 5 кДж/кг для Нанкіна і ще більшою близькістю 
для Шанхая відповідно до результатів розрахунку за 2017 р. на рис. 6, а і б.  

Це підтверджує правомірність визначення q0.опт , збільшеної на 3…5 кДж/кг,  як 
проєктної замість q0.рац  на відміну від континентального клімату Ланжоу. 
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Відсутність практично дефіциту q0.15опт.д = q0.15опт – q0.15  і q0.10опт.д = q0.10опт – q0.10  
при tп2 = 15 і 10 °С відповідно для м. Нанкін і Шанхай підтверджує стабілізацію 
теплового навантаження q0.10-15 = q0.10 – q0.15  на охолодження повітря від 15 °С до 
tп2 = 10 °С для умов субтропічного клімату центрального Китаю, а відтак і гіпотезу в 
основі підходу до проєктування ТУОП за оптимальною холодильною потужністю, 
що забезпечує максимальний темп прирощення річного ефекту (економії палива 
тощо) від охолодження повітря на вході ГТУ.  

Наступним етапом методології проєктування ТУОП на вході ГТУ є розподіл 
проєктної оптимальної холодильної потужності q0.10опт  між ступенями охолодження 
зовнішнього повітря від tзп  до tп2 = 15 °С в традиційній АБХМ q0.Аопт  і більш 
глибокого подальшого охолодження повітря від tп =15 °С до tп2 = 10 °С в ЕХМ: q0.10-

15 = q0.10 – q0.15  (рис. 8). При цьому q0.Аопт  визначають за остаточним принципом як 
різницю q0.Аопт = q0.10опт –q0.10-15 . 

 

0
10
20
30
40
50
60
70

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30τ, доба

q0.10, q0.10-15, q0.10рац, q0.10опт, q0.Арац, q0.Аопт, кДж/кг; tзп, °C

0.10q

зпt

q0.10-15

Арац.0q

Аопт.0q

опт0.10q
рац0.10q

 
 

Рис. 8. Поточні питомі теплові навантаження q0.10  на охолодження зовнішнього 
повітря від tзп  до tп2 = 10 °С, відповідні раціональна q0.10рац  та оптимальна q0.10опт  
питомі холодильні потужності, раціональна q0.А10рац  та оптимальна q0.А10опт  питомі 
холодильні потужності охолодження зовнішнього повітря від tзп  до tп2 = 15 °С у 
традиційній АБХМ та подальшого більш глибокого охолодження повітря від 
tп =15 °С до tп2 = 10 °С як q0.10-15  у липні 2017 р., м. Нанкін: q0.10-15 = q0.10 – q0.15 ; 
q0.Аопт = q0.10опт –q0.10-15 ; q0.Арац = q0.10рац –q0.10-15  
 

Про зменшення діапазону коливань питомого теплового навантаження АБХМ 
q0.15  в умовах субтропічного клімату центрального Китаю (практично в межах 
10 кДж/кг від 40 до 50 кДж/кг за вилучення короткочасних періодів) та повну 
стабілізацію теплового навантаження q0.10-15  подальшого більш глибокого 
охолодження повітря від tп =15 °С до tп2 = 10 °С можна судити за практично 
прямолінійними графіками сумарних за накопиченням необхідних витрат холоду 
∑(q0.15 ∙τ )  та наявної холодопродуктивності АБХМ, розрахованих за остаточним 
принципом як q0.Арац = q0.10рац –q0.10-15  і q0.Аопт = q0.10опт –q0.10-15 , а також ∑(q0.10-15 ∙τ ) на 
рис. 9. 
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Рис. 9. Поточні питомі витрати холодильної потужності q0.15  на охолодження 
зовнішнього повітря до tп2 = 15 °С, відповідні сумарні витрати холоду ∑(q0.15 ∙τ ) , 
питомі витрати холодильної потужності q0.10-15  на охолодження повітря від 15 °С до 
tп2 = 10 °С, сумарні витрати холоду ∑(q0.10-15 ∙τ ) , раціональна холодильна 
потужність q0.15рац  при tп2 = 15 °С, поточна наявна холодильна потужність АБХМ 
q0.Арац  та сумарний наявний холод АБХМ ∑(q0.Арац ∙τ )  (а), оптимальна холодильна 
потужність q0.15опт  при tп2 = 15 °С, поточна наявна холодильна потужність АБХМ 
q0.Аопт  та сумарне за накопиченням виробництво холоду за наявної холодильної 
потужності (наявний холод) АБХМ ∑(q0.А ∙τ )  (б) упродовж липня 2017 року, 
м. Нанкін: q0.10-15 = q0.10 – q0.15 ; а – q0.Арац = q0.10рац –q0.10-15 ; б –  q0.Аопт = q0.10опт –q0.10-15      

 
Практично співпадіння прямолінійних графіків необхідних витрат холоду 

∑(q0.15 ∙τ )  та наявної холодопродуктивності АБХМ q0.Аопт , розрахованої за 
оптимальною холодильною потужністю q0.15опт , свідчить про правомірність 
запропонованого підходу до проєктування ТУОП за оптимальною холодильною 
потужністю для умов субтропічного клімату центрального Китаю, а збільшена на 
сталі 3…5 кДж/кг її проєктна величина q0.15опт +3…5 кДж/кг забезпечує покриття 
поточних теплових навантажень q0.15  упродовж липня (рис. 9).  
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П’ятий розділ присвячено визначенню ефекту від охолодження повітря на вході 
ГТУ з урахуванням змінних поточних теплових навантажень і особливостей клімату 
різних регіонів Китаю (рис. 10, 11). 

 

 
Рис. 10. Регіони і міста Китаю, для яких виявлялись особливості впливу кліматичних 
умов на характер теплового навантаження систем охолодження повітря на вході 
ГТУ: Нанкін, Шанхай, Пекін, Ланжоу   (Nanjing; Shanghai; Beijing; Lanzhou) 
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Рис. 11. Поточні температура зовнішнього повітря tзп , вологовміст dзп  і відносна 
вологість φзп  у липні 2017: a –Нанкін, б – Шанхай, в – Пекін, г– Ланжоу 

 
Значно більша вологість повітря в регіонах центрального Китаю (м. Нанкін, 

Шанхай) порівняно з Пекіном і особливо Ланжоу призводить до підвищених 
теплових навантажень на системи охолодження повітря на вході ГТУ (значні 
витрати холодопродуктивності на відведення теплоти конденсації водяної пари з 
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повітря у процесі його охолодження) і, відповідно, встановлену (проєктну) 
холодопродуктивність ТУОП. 

Результати розрахунку відносного зменшення питомої витрати палива 
∆be10/∆be15  при охолодженні повітря до tп2 = 10°С в АЕХМ (∆be10 ) порівняно з його 
охолодженням до tп2 = 15°С в АБХМ (∆be15 ) та зменшення питомої витрати палива 
за рахунок більш глибокого охолодження повітря від 15°С до tп2 = 10°С в 
абсолютних величинах як різниця ∆be10 – ∆be15  для ГТУ GE 9351FA у липні 2017 
наведено на рис. 12. 

Розрахунки виконано виходячи зі зменшення питомої витрати палива ГТУ Δbe  
на 0,35 г/(кВт∙год) при зниженні температури повітря на вході ∆tп  на 1°C. 
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Рис. 12. Відносне зменшення питомої витрати палива ∆be10/∆be15  при охолодженні 
повітря до tп2 = 10°С в АЕХМ (∆be10 ) порівняно з його охолодженням до tп2 = 15°С в 
АБХМ (∆be15 ) та зменшення питомої витрати палива за рахунок охолодження 
повітря від 15°С до tп2 = 10°С в абсолютних величинах як різниця ∆be10 – ∆be15  для 
ГТУ GE 9351FA у липні 2017:  a – Нанкін, б – Шанхай, в – Пекін, г – Ланжоу; ∆be15 – 
при tп2 = 15°С (АБХМ); ∆be10 – при tп2 = 10°С (АЕХМ) 

 
Як видно, більш глибоке охолодження повітря до tп2 = 10°С в АЕХМ порівняно з 

його охолодженням до tп2 = 15°С в АБХМ забезпечує зменшення питомої витрати 
палива порівняно з охолодженням до tп2 = 15°С в АБХМ у відносних величинах 
∆be10/∆be15  понад 30 % (в 1,3 рази), а в абсолютних величинах ∆be10 – ∆be15  на 
1,7 г/(кВт·год) для умов субтропічного клімату центрального Китаю (м. Нанкін, 
Шанхай). При приблизно однакових абсолютних величинах зменшення питомої 
витрати палива: ∆be10 – ∆be15  ≈ 1,7 г/(кВт·год), відносне зменшення питомої витрати 
палива для континентального клімату (м. Ланжоу) практично вдвічі більше: 
∆be10/∆be15 = 1,5…2,0. Падіння ефекту від охолодження повітря (зменшення питомої 
витрати палива ∆be10 – ∆be15 ) в окремі 1-2 години 1…12.07 обумовлені зниженням 
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температури зовнішнього повітря tзп  до tп2 = 15°С і нижче (рис. 12, г, м. Ланжоу) і, 
відповідно, падінням теплового навантаження на ТУОП.  

Результати розрахунку річного ефекту від охолодження зовнішнього повітря на 
вході ГТУ до різних температур tп2 (ta2 ) у вигляді питомої економії палива 
Σ∆be/Σ∆be15  у відносних величинах – віднесених до їх величин при охолодженні 
повітря на вході ГТУ в AБХМ до ta2 = 15 ºС в залежності від tп2 (ta2 )  для ГТУ типу 
GE 9351FA, Nе = 265 МВт, за 2017 для різних кліматичних умов регіонів Китаю 
представлено на рис. 13. Використання питомої річної економії палива Σ∆be , т/кВт, 
що припадає на 1 кВт потужності ГТУ, замість абсолютної величини Σ∆В , т, як 
показника ефективності застосування охолодження повітря на вході ГТУ до різних 
температур tп2  спрощує перерахунок результатів на інші потужності. 
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Рис. 13. Річна питома економія палива Σ∆be/Σ∆be15  завдяки охолодженню 
зовнішнього повітря на вході ГТУ до різних температур tп2  у відносних величинах – 
віднесених до їх величин при охолодженні повітря на вході ГТУ в AБХМ до ta2 = 15 
ºС в залежності від tп2  за 2017: a – Нанкін, б – Пекін, в – Ланжоу; Σ∆be/Σ∆be15 – при 
tп2 = 15°С в АБХМ; Σ∆be/Σ∆be15 – при tп2 = 7 і 10°С в АЕХМ   

 
Як видно, більш глибоке охолодження повітря на вході ГТУ до tп2 = 10°С в 

АЕХМ порівняно з його охолодженням до tп2 = 15°С в АБХМ забезпечує збільшення 
питомої річної економії палива (порівняно з охолодженням до tп2 = 15°С в АБХМ) 
Σ∆be/Σ∆be15  приблизно в 1,5–1,6  рази для субтропічного клімату (рис. 13, а-в) і 
понад 2(2,2–2,3) рази для континентального клімату Ланжоу (рис. 13, г).  

Значення питомої річної економії палива завдяки охолодженню повітря на вході 
ГТУ подано без врахування витрат потужності ГТУ, відповідно і витрат палива, на 
подолання аеродинамічного опору повітроохолоджувачів (ПО) на вході ГТУ. Однак 
відносно незначний аеродинамічний опір ПО (300…500 Па) не призведе до 
істотного зменшення ефекту.    

Результати розрахунку ефекту від охолодження повітря на вході ГТУ у вигляді 
зменшення споживання газу по місяцях B  та річного за накопиченням ΣB  за 2017 р. 
проаналізовано для умов субтропічного клімату центрального Китаю (Нанкін, 
Шанхай), а також Пекіна та континентального клімату (Ланжоу) за умови 
зменшення питомої витрати палива ГТУ Δbe  на 0,35 г/(кВт∙год) при зниженні 
температури повітря на вході ∆tп  на 1°C. Для зручності перерахунку результатів для 
ГТУ різної потужності розрахунки виконано для ГТУ потужністю 10 МВт (рис. 14).  
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 Рис. 14. Зменшення споживання газу по місяцях B  та річне за накопиченням ΣB  за 
2017 р. для ГТУ потужністю 10 МВт завдяки охолодженню повітря на вході до tп2 = 
15 ºС в АБХМ і tп2 = 10 ºС в АЕХМ: a – Нанкін, б – Шанхай, в– Ланжоу 

 
Як видно, у разі охолодження повітря на вході ГТУ потужністю 10 МВт до 15ºС 

в АБХМ річне скорочення споживання газу ΣB15  становить 140–170 т для 
кліматичних умов Нанкіна і Шанхая та Пекіна, тоді як для Ланжоу – 45 т. У разі 
більш глибокого охолодження повітря на вході ГТУ потужністю 10 МВт до 10ºС в 
АЕХМ річне скорочення споживання газу ΣB10  набагато більше і становить 
230…260 т (на 50…60%, або в 1,5…1,6 рази більше порівняно з 15ºС) для 
кліматичних умов Нанкіна і Шанхая та Пекіна, а для Ланжоу – 110 т (на 
120…130 %, або в 2,5…2,6 рази більше порівняно з 15ºС).  

Слід зауважити, що з урахуванням витрат потужності ГТУ, відповідно і палива, 
на подолання аеродинамічного опору повітроохолоджувачів на вході ГТУ реальне 
скорочення споживання газу B  буде дещо менше.  

Екологічний ефект від охолодження повітря на вході ГТУ було проаналізовано 
для умов субтропічного клімату  центрального Китаю (Нанкін, Шанхай), а також 
Пекіна та континентального клімату (Ланжоу) на прикладі GE 9351FA, Nе = 
265 МВт (рис. 15).  
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Рис. 15. Зменшення викидів діоксиду вуглецю ΣCO2  для GE 9351FA за 2017 р. 
завдяки охолодженню повітря на вході ГТУ до tп2 = 15 ºС в АБХМ і tп2 = 10 ºС в 
АЕХМ: a – Нанкін, б – Шанхай, в –Ланжоу   

 



19 
 

Річне скорочення викидів за 2017 р. для ГТУ GE 9351FA, Nе = 265 МВт 
розраховано з урахуванням того, що кожний 1 м3 зменшення споживання газу ГТУ 
супроводжується зменшенням викидів діоксиду вуглецю (carbon dioxide) CO2  на 
428.7 г і NOX на 2,78 г.  

З рис. 15 видно, що завдяки охолодженню повітря на вході ГТУ GE 9351FA  до 
tп2 = 15 ºС в АБХМ річні викиди діоксиду вуглецю ΣCO2  зменшуються на 700–
3700 т залежно від кліматичних умов: для субтропічного клімату більше. Більш 
глибоке охолодження повітря на вході GE 9351FA  до tп2 = 10 ºС в АЕХМ забезпечує 
більше скорочення річних викидів діоксиду вуглецю ΣCO2 – на 1750-4200 т. 
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Рис. 16. Зменшення викидів оксидів азоту ΣNOX  для GE 9351FA за 2017 р. 
завдяки охолодженню повітря на вході ГТУ до tп2 = 15 ºС в АБХМ і tп2 = 10 ºС в 
АЕХМ: a – Нанкін, б – Шанхай, в – Ланжоу 

 
Як видно, завдяки охолодженню повітря на вході ГТУ GE 9351FA до tп2 = 15 ºС в 

АБХМ річні викиди оксидів азоту ΣNOX  зменшуються на 5–25 т залежно від 
кліматичних умов: для субтропічного клімату більше. Більш глибоке охолодження 
повітря на вході GE 9351FA  до tп2 = 10 ºС в АЕХМ забезпечує більше скорочення 
річних викидів оксидів азоту ΣNOX  – на 11-40 т. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Вирішена науково-прикладна задача розробки системи охолодження повітря 

на вході ГТУ утилізацією теплоти відпрацьованих газів і визначення раціональних 
характеристик процесів, що враховують особливості теплових навантажень і 
забезпечують високу паливну економічність ГТУ в умовах субтропічного клімату 
центрального Китаю. 

1. Виявлені особливості теплового навантаження у процесах охолодження 
повітря на вході ГТУ при експлуатації в умовах спекотного вологого клімату 
центрального Китаю, які полягають у близьких за темпом характерах нарощування  
витрат холодильної потужності і отримуваної річної економії палива, відповідно –  
зміщенні максимального темпу нарощування річної економії палива до 
максимальної її величини, як наслідок, близьких (з різницею менше 10 %) 
величинах холодильної потужності на відміну від помірного континентального 
клімату, при якому їх різниця становить приблизно 20 %, що є теплофізичним 
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підґрунтям запропонованого методу визначення проєктної холодильної потужності 
за максимальним темпом річної економії палива. 

2. Розроблено підхід до визначення проєктної холодильної потужності 
тепловикористовуючих установок охолодження повітря на вході ГТУ (ТУОП) за 
максимальним темпом нарощування річної економії палива, який базуються на 
встановлених особливостях і відрізняється від більш складного її розрахунку за 
максимальною річною економією палива, що застосовується для помірного 
континентального клімату. 

3. Визначення проєктної холодильної потужності (теплового навантаження) за 
максимальним темпом нарощування річної економії палива забезпечує зменшення її 
величини (потужності ТУОП) на 15…20 % порівняно з величиною, розрахованою за 
максимальним поточним тепловим навантаженням, як прийнято у практиці 
проєктування.  

4. Розроблено уточнену математичну модель процесів охолодження повітря на 
вході ГТУ утилізацією теплоти відпрацьованих газів та метод визначення проєктних 
характеристик тепловикористовуючої установки охолодження повітря (ТУОП) з 
урахуванням кліматичних умов експлуатації, особливістю яких є розрахунок 
проєктного теплового навантаження за максимальним темпом нарощування річного 
ефекту (економії палива, збільшення виробництва механічної/електричної енергії), 
що спрощує розрахунки і забезпечує визначення встановленої (проєктної) 
холодильної потужності за близькою до максимальної річною економією палива. 

5. За результатами моделювання процесів охолодження повітря на вході ГТУ 
обґрунтовано, що для досягнення практично максимальної річної економії палива 
необхідно збільшити проєктну холодильну потужність ТУОП на 3…5 кДж/кг 
порівняно з визначеною за максимальним темпом її нарощування.   

6. Розроблено способи та визначено раціональні параметри організації процесів 
охолодження повітря на вході ГТУ, що забезпечують скорочення питомої витрати 
палива на 6...10 г/(кВт∙год) (2…3 %), зменшення встановленої холодильної 
потужності понад 10…15 % в кліматичних умовах центрального Китаю порівняно з 
традиційним проєктуванням за максимального теплового навантаження ТУОП. 

7. Розроблено тепловикористовуючі системи більш глибокого (до 10 ºС і нижче) 
охолодження повітря на вході ГТУ послідовно в АБХМ і ЕХМ, що забезпечують на 
15…20 % більшу річну економію палива порівняно з охолодженням повітря до 15 ºС 
в АБХМ в умовах субтропічного клімату центрального Китаю. 

8. Застосування тепловикористовуючої системи охолодження повітря на вході 
ГТУ утилізацією теплоти відпрацьованих газів послідовно в АБХМ і ЕХМ 
перспективне для кліматичних умов також в інших регіонах Китаю, передусім з 
помірним і більш вираженим континентальним кліматом й отриманням навіть 
більшої понад 50% економії палива порівняно з охолодженням в АБХМ.   
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АНОТАЦІЯ 

Зонмін Я. Підвищення ефективності охолодження циклового повітря 
газотурбінних установок у субтропічних умовах центрального Китаю. − 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки. – Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. 

Дисертація присвячена підвищенню ефективності газотурбінних установок в 
кліматичних умовах центрального Китаю шляхом раціональної організації процесів 
глибокого охолодження повітря на вході.  

Виявлено особливості характеру зміни теплових навантажень у процесі 
охолодження повітря на вході ГТУ в умовах субтропічного клімату центрального 
Китаю за водночас високих температур і відносної вологості зовнішнього повітря, 
відповідно й характеру нарощування річної економії палива, що полягають у 
зближенні максимального темпу нарощування річної економії палива та 
максимальної величини річної економії палива.  

Розроблено підхід до визначення проєктної холодильної потужності 
тепловикористовуючих установок охолодження повітря на вході ГТУ (ТУОП) за 
максимальним темпом нарощування річної економії палива, який базується на 
встановлених особливостях і відрізняється від більш складного її розрахунку за 
максимальною річною економією палива, що застосовується для помірного 
континентального клімату. 

Визначення проєктної холодильної потужності (теплового навантаження) за 
максимальним темпом нарощування річної економії палива забезпечує зменшення її 
величини (потужності ТУОП) на 15…20 % порівняно з величиною, розрахованою за 
максимальним поточним тепловим навантаженням, як прийнято у практиці 
проєктування.  

Розроблена вдосконалена математична модель процесів охолодження повітря на 
вході ГТУ, що реалізує запропонований метод. 

Розроблено способи та визначено раціональні параметри процесів охолодження 
повітря на вході ГТУ, що забезпечують скорочення питомої витрати палива на 
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6...10 г/(кВт∙год) (2…3 %), зменшення встановленої холодильної потужності понад 
10…15 % в кліматичних умовах центрального Китаю порівняно з традиційною 
практикою проєктування. 

Розроблена система глибокого (до 10 ºС і нижче) охолодження повітря на вході 
ГТУ послідовно в АБХМ і ЕХМ, що забезпечує на 15…20 % більшу річну економію 
палива порівняно з охолодженням повітря до 15 ºС в АБХМ в умовах субтропічного 
клімату центрального Китаю. 

Ключові слова: газова турбіна, повітря на вході, теплове навантаження, витрата 
палива, субтропічний клімат  

 
ABSTRACT 

Zongming Y. Increasing the efficiency of gas turbine unit cyclic air cooling in 
subtropical conditions of the central China. − Manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the candidate of technical sciences on 
speciality 05.05.03 – Engines and power plants.– Admiral Makarov National University of 
Shipbuilding, Mikolayiv, 2021. 

The dissertation is devoted to increasing the efficiency of gas turbine units in 
subtropical climate of central China through rational organization of intake air deep 
cooling processes.  

The peculiarities of the character of heat load variation during gas turbine intake air 
cooling in the subtropical climate of central China at both high temperatures and relative 
humidity of ambient air, and the character of annual fuel saving increment respectively, 
that consist in closing in the maximum rate of annual fuel saving increment and the 
maximum value of annual fuel saving, are reveiled.  

The approach to determine a design refrigeration capacity of waste heat recovery 
turbine intake air cooling system (TIACS) according to the maximum rate of annual fuel 
saving increment based on the peculiarities and differed from more complicated 
calculation, issued from the maximum annual fuel saving used for a temperate continental 
climate, has been developed. 

The method to determine a design refrigeration capacity (heat load) of TIACS at the 
maximum rate of annual fuel saving increment provides its value (TIACS sizes) reduced 
by 15…20% compared to the value calculated according to the maximum current heat 
load, as accepted in the design practice. 

An improved mathematical model of turbine intake air cooling (TIAC) processes to 
conduct the proposed method is developed. 

The TIAC processes are developed and their rational parameters are defined to provide 
a reduction in specific fuel consumption by 6...10 g/kWh (2…3%) and in installed 
refrigeration capacity more than 10…15% compared with traditional design practice in the 
subtropical climatic conditions of central China. 

The system of deep TIAC (down to 10 ºС and below) in absorption lithium-bromide 
chiller and refrigerant ejector chiller consecuently are developed that provides 15…20% 
additional annual fuel saving compared with cooling air to 15 ºС in absorption chiller in 
the subtropical climate of central China. 

Key words: gas turbine, intake air, heat load, fuel consumption, subtropical climate. 
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