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АНОТАЦІЯ 

 

Зонмін Я. Підвищення ефективності охолодження циклового повітря 

газотурбінних установок у субтропічних умовах центрального Китаю. − – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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.  

 

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. При цьому 

зростають теплові втрати з відпрацьованими газами, що свідчить про наявність 

резервів підвищення ефективності ГТУ утилізацією їх теплоти. 

Теплоту відпрацьованих газів ГТУ доцільно трансформувати 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.  
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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. 

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. 

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. 

Наукове положення, що виноситься на захист. 

Встановлено, що для субтропічного клімату центрального Китаю за 

високих температури і відносної вологості зовнішнього повітря холодильна 

потужність тепловикористовуючих установок охолодження повітря (ТУОП) на 

вході ГТУ, що забезпечує максимальний темп скорочення річного споживання 

палива ГТУ відповідно до зростання витрат холоду, водночас забезпечує й 

близьку до максимальної (близько 95%) річну економію палива на відміну від 

помірного континентального клімату з їх різницею приблизно 20 %, що є 

теплофізичним підґрунтям методу визначення проєктної холодильної 

потужності за максимальним темпом нарощування річної економії палива.   
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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, за якої проєктна 

холодильна потужність перевищує її (величину, що забезпечує максимальний 

темп скорочення річного споживання палива) приблизно на 20 %.   

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. 

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. 
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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 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.  

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 
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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".  

Ключові слова: газова турбіна, повітря на вході, теплове навантаження, 

витрата палива, субтропічний клімат  
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SUMMARY 

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.  

Thermodynamic efficiency of gas turbine units (GTU) at high ambient 

temperatures ta  at the inlet  ecreases sharply, that results in an increase in specific fuel 

consumption be  and decrease in effective power Ne . At the same time, heat losses with 

exhaust gases are growing, which indicates that there are reserves for increasing the 

efficiency of GTU by using the heat. 

It is advisable to transform the heat of the exhaust gases of GTU into cold, which 

is used to reduce the air temperature at the GTU inlet. Mainly used are absorption 

lithiumbromide thermal transformers (ATT), or heat-using refrigeration machines 

(HRM) of the absorption lithiumbromide type (ACh). Since the temperature of a cold 

water tx , which is obtained in the ACh and served as a coolant in the air cooler at the 

GTU inlet, is 7...10 °C, cooling of the air by it is possible to a temperature not lower 

than ta2 = 15 °C. Application of low boiling working fluids (LBWF) – refrigerants in 

the air-cooler (AC) enables to provide lower air temperatures ta2 = 7...10  °C with a 

considerable reduction in specific fuel consumption of GTU. 

Such technologies of waste gas heat recovery with cooling air at the gas turbine 

inlet ensure high efficiency, reduction of specific fuel consumption and stable efficient 

operation of the gas turbine throughout the year. 

The scientific and applied research task  is to develop a gas turbine inlet air 

cooling system (TIACS) utilyzing exhaust gas heat and to determine the rational 

characteristics of the cooling processes, that take into account the peculiarities of the 
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thermal loads and provide high fuel efficiency of gas turbine unites in the subtropical 

climate of central China. 

The object of the research is the gas turbine inlet air cooling systems (TIACS) 

with utilizing the heat of exhaust gases. 

The subject of the study  is the characteristics and parameters of gas turbine 

inlet air cooling processes, that take into account the peculiarities of thermal loads in 

the subtropical climate of central China. 

The goal of the research  is to increase the efficiency of GTU inlet air cooling 

in the subtropical climate of central China through rational organization of the 

processes. 

Scientific statement, submitted for defense, is the following. 

It is revealed that in the subtropical climate of central China, characterized by 

the high temperature and relative humidity of the ambient air, the refrigeration capacity 

of the heat-using gas turbine inlet air cooling system (TIACS), which provides the 

maximum rate of annual GTU fuel saving (reduction) increment according to cooling 

demands, at the same time provides closed to the maximum (about 95% of maximum 

value) annual fuel saving, in contrast to a temperate continental climate with a 

difference in corresponding refrigeration capacities of about 20%. This statement is 

considered as the thermophysical basis of the method to determine a design 

refrigeration (cooling) capacity of TIACS proceeding from the maximum rate of 

annual GTU fuel saving increment. 

Scientific results, which is defended by the author and their novelty. 

The scientific results received for the first time: 

1. It is proved that in the subtropical climate of central China, with 

simultaneously high temperatures and relative humidity of the ambient air, it is 

expedient to determine a design cooling capacity of the TIACS as the value that 

provides the maximum rate of annual GTU fuel saving increment, in contrast to the 

temperate climate – as proceeding from the maximum annual fuel saving, for which a 

design cooling capacity exceeds the value that provides the maximum rate of annual 

fuel saving increment by about 20 %. 
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2. An improved mathematical model of the GTU inlet air cooling processes and 

a method to determine a TIACS design characteristics, taking into account the 

peculierities of changes in thermal loads in the subtropical climatic conditions in 

central China, are developed, which take into account the annual fuel saving as a 

primary criterion for the estimation of the efficiency of intake air cooling application 

and at the same time to take into account the current decrease in fuel consumption by 

the rate of annual fuel saving increment. 

3. The developed methods and determined parameters of rational air cooling 

processes at the GTU inlet, which are based on the maximum rate of annual GTU fuel 

saving increment, provide a reduction in turbine specific fuel consumption by 

6...10 g/(kWh) (2...3 %) compared to its value for GTU without intake air cooling and 

a decrease in the TIACS installed refrigeration (cooling) capacity by more than 

10...15% compared to TIACS installed refrigeration (cooling) capacity determinated 

by traditional methods according to the maximum current thermal loads. 

4. A developed system for a deeper (to 10 °C and lower compared to 15 °C in 

ACh) cooling of the air at the GTU inlet by using the exhaust gas heat sequentially in 

ACh and ECh, provides 15…20% greater annual fuel saving compared to cooling 

intake air in ACh  in the subtropical climatic conditions of central China. 

Reliability of the results is provided by substantiation of the scientific and 

applied tasks and goals of the study, correct formulation of the research tasks, correct 

application of the mathematical apparatus, in particular of sufficiently proven programs 

of leading companies-manufacturers of heat exchange equipment, for instance 

"Guntner", of the available on-line programs ("mundomanz.com") to calculate the 

ambient air parameters, as subprograms in a developed general program, by 

confirmation of the design thermal loads calculated proceeding from the annual effect 

gained due to GTU inlet air cooling (as an example, annual fuel saving) by the results 

of current thermal load calculations during July as the hottest month. 

The results of the theoretical importance: 

1. The paculiarities of gas turbine inlet air cooling system (TIACS) thermal load 

changes during operation in the subtropical climate of central China at high 
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temperatures and relative humidity of the ambient air, and the character of annual GTU 

fuel saving increment, which consist in the convergence of the maximum rate of annual 

fuel saving increment and the maximum value of the annual fuel saving. 

It is revealed that in the subtropical climate of central China, characterized by 

the high temperature and relative humidity of the ambient air, the refrigeration capacity 

of the heat-using gas turbine inlet air cooling system (TIACS), which provides the 

maximum rate of annual GTU fuel saving (reduction) increment according to cooling 

demands, at the same time provides closed to the maximum (about 95% of maximum 

value) annual fuel saving, in contrast to a temperate continental climate with a 

difference in corresponding refrigeration capacities of about 20%. This statement is 

considered as the thermophysical basis of the method to determine a design 

refrigeration (cooling) capacity of TIACS proceeding from the maximum rate of 

annual GTU fuel saving increment. 

2. The principles and methods of rational gas turbine inlet air cooling processes, 

based on the design refrigeration (cooling) capacity of the TIACS proceeding from the 

maximum rate of annual fuel saving increment, by distributing a design refrigeration 

capacity between the ACh and ECh according to variable climatic operating conditions. 

The results of the practical importance: 

– a method to determine a design refrigeration (cooling) capacity of TIACS in 

the subtropical climate of central China based on the maximum rate of annual fuel 

saving increment, that simplifies the calculations and provides closed to the maximum 

annual fuel saving; 

– recommendations on the rational organization and characteristics (design 

cooling capacity of the TIACS) of the gas turbine inlet air cooling processes through 

using the exhaust gas heat, which provide a reduction in specific fuel consumption by 

6...10 g/(kWh) and increase in the gas turbine power output in the subtropical climate 

of central China; 

– schematic and design solutions of the TIACS. 

Using the results of the work. The results of the work (in particular, methods 

for calculating the rational parameters of ambient air cooling processes by heat 



11 

 

conversing, cooling system schemes) were used in designing of cooling systems, heat 

exchange equipment of power plants, implemented in the PJS "Zavod" Ecvator", 

Company ltd."Chladotechnika", Company ltd. "Sandora" (Mykolaiv city),  and also at 

the educational process of Admiral Makarov National University of Shipbuilding when 

performing master's works and diploma projects on the speciality "Gas Turbines","Ship 

power plants and equipment". 

Presentation of the results of the work. The main scientific and practical 

results were reported and received a positive assessment at the international scientific 

and technical conferences: "Contemporary Issues of Heat and Mass Transfer 

"(Koszalin, Poland, 2019); The 5th "International Conference on Systems and 

Informatics: ICSAI 2018" (Jiangsu, Nanjing, China), international congresses of 

Engine builders (Kharkiv-Koblevo, 2019-2020); "Innovations in Shipbuilding and 

Ocean Technology" (Nikolaev, 2018-2020). 

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

climate. 
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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

СКОРОЧЕННЯ 

АБТТ – абсорбційний бромистолітієвий термотрансформатор;  

АБХМ – абсорбційна бромистолітієва холодильна машина; 

ГТД – газотурбінний двигун; 

ГТД – газотурбінна установка; 

ПО – повітроохолоджувач; 

ЕТТ – ежекторний термотрансформатор;  

ЕХМ – ежекторна холодильна машина; 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

ТО – теплообмінник; 

ТХМ – тепловикористовуюча холодильна машина. 

  

ПОЗНАЧЕННЯ 

b – питома витрата палива, кг/(кВт·год); 

ΔВе – економія палива, т;  

c − теплоємність, Дж/(кгК); 

G − витрата, кг/с; 

N – потужність, кВт, МВт; 

q0 – питома холодопродуктивність, кДж/кг, кВт/(кг/с); 

Q0 – холодопродуктивність, тепловий потік, кВт; 

r – питома теплота фазового переходу, Дж/кг; 

T, t − температура, К, С; 

η – коефіцієнт корисної дії; 

ρ – щільність, густина, кг/м3; 

Δ – різниця величин; 

ζ – тепловий коефіцієнт.  
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ІНДЕКСИ 

А – абсорбційний;  

б – бустерний; 

зп – зовнішнє повітря; 

г – гарячий; 

р – розрахунковий; 

с – сумарний; 

х – холодний; 

0 − кипіння; 

1 і 2 − вхід і вихід; 

w – вода 

 



24 

 

ВСТУП 

 

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 трансформувати 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 
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"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 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 
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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; 
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– розробити підхід та метод проєктування систем охолодження повітря на 

вході ГТУ з урахуванням особливості теплових навантажень в умовах 

субтропічного клімату центрального Китаю; 

– 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.  
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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. 

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 



29 

 

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. 
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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". 

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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

1.1 Аналіз впливу кліматичних умов експлуатації 

на ефективність газотурбінних установок 

 

При експлуатації ГТУ мають місце як сезонні зміни кліматичних умов, так 

і їх добові коливання. Наявність денних і нічних протилежно спрямованих 

екстремумів tзп  і φзп , існування яких проявляться тільки при локальних у часі 

вимірюваннях tзп і φзп , створює сприятливі умови для більшого зниження 

температури повітря на вході ГТУ вдень (завдяки меншим відносній вологості 

φзп  і відповідно витратам холоду на конденсацію водяної пари з вологого 

повітря), коли має місце значне погіршення термодинамічної ефективності ГТУ 

через підвищення температур tзп  на вході. В нічний час, коли tзп нижче і менше 

потреба в охолодженні повітря на вході двигунів, зниження температури повітря 

також менше, оскільки через більшу вологість φзп  зростають витрати холоду на 

конденсацію водяної пари з вологого повітря.  

Від температури зовнішнього повітря на вході tнв  суттєво залежить 

ефективність ГТУ. За даними [66 ] кожні 10 ºC збільшення tнв  порівняно з 

температурою tнв = 15 ºC (базовою відповідно до ISO 3977) призводять до 

зменшення потужності Ne  важких індустріальних ГТУ типу Frame-7 (FR-7) 

"General Electric" (наприклад GE7121ЕА: Ne = 87 МВт) на 5...9 %, а для ГТУ 

авіаційного виконання LM-6000 "General Electric" (Ne = 45 МВт) зростання 

температури tнв  від 15 до 35 ºC викликає зниження потужності на 20 % (рис. 1.1,а 

[63]). При цьому з підвищенням tнв  на 25 ºС теплові втрати з відхідними газами 

зростають приблизно на 5 %, що свідчить про наявність резервів підвищення 

ефективності ГТУ утилізацією скидної теплоти.  
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Рис. 1.1. Залежність потужності N/NISО і теплових втрат з відпрацьованими 

газами Q/QISО у відносних величинах від температури навколишнього повітря на 

вході tнв  для ГТУ LM-6000 і FR-7 (а) та ГТД різних категорій (б): 1 – ГТД 

авіаційного виконання простого циклу; 2 – важкі індустріальні ГТД простого 

циклу (температура газів на вході в турбіну – після камери згоряння TIT < 

1200 °C); 3 – сучасні індустріальні ГТД простого циклу (TIT > 1200 °C); 4 – 

індустріальні ГТД комбінованого циклу;  – N/NISО FR-7;  Δ – N/NISО LM-6000; □ 

– Q/QISО FR-7; ○ – Q/QISО LM-6000  

 

Як видно з рис. 1.1,б, температура зовнішнього повітря на вході tнв  суттєво 

впливає на потужність ГТД усіх категорій: ГТД авіаційного виконання простого 

циклу, важких індустріальних ГТД простого циклу (температура газів на вході в 

турбіну – після камери згоряння TIT < 1200 °C), сучасних індустріальних ГТД 

простого циклу (TIT > 1200 °C), індустріальних ГТД комбінованого, бінарного, 

циклу (газопаротурбінних) [76].  

Залежності потужності Ne /NISО, ККД, питомої витрати палива be /beISО  та 

теплових втрат із відхідними газами Q/QISО  від температури навколишнього 

повітря tнв  на вході у відносних величинах порівняно з tнв = 15 ºС для авіаційних 

ГТД фірми "General Electric" LM2500+ і LM1600 наведено на рис. 1.2 [66]. 
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Рис. 1.2. Залежності потужності Ne /NISО, ККД, питомої витрати палива 

be  та теплових втрат з відхідними газами HR/HRISО  від температури 

навколишнього повітря на вході tнв  у відносних величинах порівняно з 

tнв = 15 ºС для ГТД LM2500+ (а) і LM1600 (б) 

 

Як видно, підвищення температури tнв  на 40 ºС від 15 до 55 ºС призводить 

до падіння потужності Ne ГТУ на 30 %, ККД на 8 %, зростання питомої витрати 

палива відповідно на 8 % і теплових втрат із відхідними газами на 5…8 %. 

Значний також вплив температури повітря на вході tнв  на потужність Ne  і 

ККД ГТД авіаційного типу Trent фірми "ROLLS-ROYCE" (рис. 1.3) [61].   
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Рис.1.3. Залежності потужності Ne (а) та ККД (б) від температури 

навколишнього повітря на вході tнв  конвертованого авіаційного ГТД Trent 

фірми "ROLLS-ROYCE"  

 

Як видно, підвищення температури повітря на вході tнв  на 10 ºС 

призводить до зниження ККД для ГТД авіаційного виконання Trent фірми 

"ROLLS-ROYCE" на 1,8 %.   
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Про зміну питомої витрати палива be , потужності Ne  і ККД в залежності 

від температури повітря tнв  на вході ГТД Taurus 60 [88] можна тлумачити по 

рис. 1.4.  

   

а                                                               б 

 

в 

Рис. 1.4. Зміна питомої витрати палива be (а), потужності Ne (б) 

і ККД (в) в залежності від температури повітря tнв  на вході ГТД Taurus 60 

 

Зі збільшенням температури повітря на вході tн  компресора погіршується 

термодинамічна ефективність ГТУ виробництва ДП НВКГ "Зоря-Машпроект": з 

підвищенням tн  на 10 °C ККД зменшується в абсолютних величинах на 

0,825…1,025 % (менша величина відповідає ДЖ59 з ηe = 30,7 % при tн = 15 ºC, 

більша – ДН70 з ηe  = 35,9 % на рис. 1.5,а) або 2,7...2,8 % у відносних величинах; 

питома витрата палива ГТУ be  зростає на 7...8 г/(кВт·год), де менша величина 

відповідає ДН70, а більша – ДЖ59 (рис. 1.5,б) або приблизно на 3 % [4, 5].  

Відповідно знижуються потужність Ne на 9,5...11,7% (для ДН70 і ДН80 на 

рис. 1.5,в) і питома, віднесена до витрати повітря, потужність Neуд на 6,2...6,6 % 

(для ДН70 і ДЖ59 на рис. 1.5,г), причиною чого є скорочення витрат повітря 
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Gв  на 3,5...5,4 % (для ДН70 і ДЖ59 відповідно), обумовлене зменшенням 

густини повітря з підвищенням температури (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Зміна ККД ηe (а), питомої витрати палива be (б), потужності Ne (в) 

і питомої потужності Neуд (г) залежно від температури зовнішнього повітря 

tн  на вході ГТУ: ♦ – ДН70 (UGT10000); ■ – ДГ90 (UGT15000); ▲ – ДЖ59 

(UGT16000); х – ДН80 (UGT25000)  

 

З підвищенням температури повітря tнв  на вході компресора погіршується 

термодинамічна ефективність мікротурбін: знижується потужність Nе  і ККД, 

зростає питома витрата палива be , що обумовлене зменшенням густини повітря 

та збільшенням роботи стискання компресора. З підвищенням tнв на 10 °С 

ефективний коефіцієнт корисної дії ηе  регенеративної мікротурбіни "Ingersoll 

Rand" GT250 ("FlexEnergy", MT250) знижується на 3…4 % (у відносних 

величинах порівняно з 15 °С), а питома витрата палива bе  відповідно зростає і її 

зростання в абсолютних величинах становить приблизно Δbе ≈ 7 г/(кВт∙год). При 
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цьому потужність Ne  зменшується у відносних величинах (порівняно з 15 °С) на 

8…10 % (рис. 1.6 [99]).  

 

Рис. 1.6. Залежності ефективних коефіцієнта корисної дії ηе  та потужності 

Ne  регенеративної мікротурбіни "Ingersoll Rand" GT250 ("FlexEnergy" MT250) 

від температури навколишнього повітря tнв  

 

Про вплив температури повітря tнв  на вході на потужність Ne  і ККД 

мікротурбогенераторів (МТГ) фірми "Capstone" [74, 75] свідчать дані на рис. 1.7–

1.9.  

 

Рис. 1.7. Залежність потужності Ne  мікротурбогенератора "Capstone 200" 

від температури навколишнього повітря tнв на вході (пунктиром позначені 

максимальні та мінімальні значення потужності) 

 

Як видно, підвищення температури повітря tнв  на вході на 10 °С спричиняє 

зниження потужності Ne  МТГ "Capstone200" приблизно на 10 % і МТГ "Igersoll 

Rand" майже на 20 %. 

Дані виробників мікротурбін щодо зміни потужності Ne  та питомої 

витрати палива be  в залежності від температури повітря tнв  для ГТД Capstone 

C200 і Toyota 300A [74, 75      ] наведені на рис. 1.8 і 1.9. 
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Рис. 1.8. Потужність Ne  для Capstone C200 (а) і Toyota 300A (б) в 

залежності від температури навколишнього повітря tнв на вході ГТД 

   
а                                                              б 

Рис. 1.9. Зміна питомої витрати палива be  в залежності від температури 

навколишнього повітря tнв на вході для Capstone C200 (а) і Toyota 300A (б)  

 

Як видно з рис 1.9, підвищення температури повітря tнв  на вході на 10 °С 

спричиняє зростання витрати палива be  приблизно на 10 г/(кВт·год) для ГТД 

Capstone C200 і Toyota 300A, що ставить гостро проблему охолодження повітря 

на вході. 
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1.2 Аналіз ефективності існуючих способів охолодження повітря на вході ГТУ  

 

Істотне погіршення показників ГТУ (потужності Ne, ККД ηe, питомої 

витрати палива be) з підвищенням температури зовнішнього повітря на вході 

tнв  послужило поштовхом до пошуку шляхів демпфування негативного впливу 

несприятливих кліматичних умов. Перспективним напрямом поліпшення 

показників двигунів при підвищених температурах зовнішнього повітря є 

попереднє охолодження повітря на вході [63, 66, 76, 80-92, 111. 

Найбільшого поширення в ГТУ отримало випарне охолодження повітря, 

при якому деіонізована вода під високим тиском (40...200 бар) упорскується 

форсунками тонкого розпилу (діаметр крапель не більше 30...50 мкм для 

попереднього випаровування, 5...20 мкм для внутрішнього при стисненні в 

компресорі; при робочому тиску форсунки 140 бар) в повітряний потік на вході 

компресора ГТУ (у всмоктувальному повітроводі компресора ГТУ швидкість 

повітря понад 5 м/с). Експериментально встановлено, що для зволоження повітря 

до стану насичення шляхом упорскування води необхідно, щоб тривалість 

перебування крапель в повітряному потоці становила 0,8...2,0 с [78 ]. 

Залежно від кількості упорскуваної води можливі два варіанти випарного 

охолодження повітря: попереднє випарне охолодження (evaporative inlet air 

cooling) з випаровуванням всієї упорскненої води за рахунок відведення теплоти 

від зовнішнього повітря до його всмоктування компресором (як правило, зі 

зволоженням повітря до стану насичення) і внутрішнє випарне охолодження 

(evaporative internal air cooling) з випаровуванням надлишкової вологи 

(overfeeding fogging або high fogging) уже в процесі підвищення тиску і 

відповідно температури повітря в компресорі. 

Ефект від попереднього випарного охолодження зводиться до зниження 

температури повітря перед компресором (аж до його температури по мокрому 

термометру tм) у процесі його зволоження до стану насичення. При цьому 

показники ГТУ змінюються, як якби підвищувалася вологість зовнішнього 

повітря. У той же час при внутрішньому випарному охолодженні повітря 
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змінюється сам механізм охолодження – підвищенням тиску і температури 

повітря у процесі його стиснення в компресорі, внаслідок чого завдяки 

відведенню теплоти від повітря на випаровування крапельної вологи процес 

стиснення наближається до ізотермічного. 

Широке застосування випарного охолодження повітря на вході ГТУ 

пояснюється насамперед простотою технології, яка вимагає мінімуму 

додаткового обладнання (насоси високого тиску і розпилювальні форсунки) і, 

отже, мінімальних капіталовкладень. 

Детальний огляд технологій випарного охолодження повітря на вході ГТУ 

виконаний у роботах [63, 66, 78]. Результати експериментальних і теоретичних 

досліджень, проведених на більш ніж 500 установках випарного охолодження 

для ГТУ широкого ряду потужностей, 5...250 МВт, наведені в роботах [76-78]. 

У процесі випаровування крапель у повітряному потоці відбувається 

підвищення вологості повітря, зниження його температури, збільшення густини 

та масової витрати повітря і, як наслідок, зростання потужності ГТУ. При цьому 

скорочується питома робота стиснення компресора, що залежить від 

температури повітря на вході (попереднє охолодження) та її зміни в процесі 

стиснення – відведення теплоти від стискуваного компресором повітря на 

випаровування в ньому крапельної вологи наближає процес стиснення до 

ізотермічного, що також призводить до підвищення корисної потужності ГТД за 

рахунок зменшення роботи компресора. 

Мінімальну температуру зовнішнього повітря, при якій доцільне випарне 

охолодження, зазвичай рекомендується приймати близько 15 °С [63-111]. При 

зниженні температури зволоженого повітря нижче 15 °С додаткова подача води 

в систему розпилу недоцільна, оскільки через неповне її випаровування у процесі 

стиснення повітря в компресорі ефективність випарного охолодження 

знижується. Так, при температурі tнв = 45 ºС і відносній вологості φ = 5 % (тепле 

сухе повітря) потенціал випарного охолодження максимальний tнв – tм = 26 ºС; 

при tнв = 30 ºС і φ = 55 % (типові літні кліматичні умови) потенціал охолодження 
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8 ºС; при tнв = 15 ºС і φ = 80% (холодне вологе повітря) потенціал охолодження 

всього 2 ºС. 

Досвід експлуатації показує, що кількість невипареної вологи становить 

2...6 % витрати упорскуваної води, а в деяких випадках – навіть 8 %. Для її 

відведення в місці розташування розпилювального колектора та біля входу до 

усмоктувального дифузору компресора повинні бути передбачені спеціально 

спрофільовані секції, змонтовані на стінках і днищі повітроводу, для збору і 

відведення вологи в дренажі. 

При випарному попередньому охолодженні повітря на вході компресора 

ГТУ демінералізовану воду під тиском 2000 psi. розпилюють спеціальними 

атомарними форсунками до стану туману з отриманням частинок розміром 5...20 

мкм. В результаті випаровування крапельної вологи у повітряному потоці 

відбувається охолодження повітря і збільшення його масової витрати. Метод 

дозволяє зволожувати повітря практично до стану насичення з пониженням його 

температури від tзп до температури по мокрому термометру tм . Величину різниці 

температур Δtзп = tзп – tм, на яку може бути охолоджене зовнішнє повітря у 

процесі випаровування в ньому впорскуваної вологи (попереднє випарне 

охолодження повітря), можна знайти по температурі tзп і відносній вологості φ 

повітря за допомогою діаграми вологого повітря [63 ]. 

При упорскуванні води в кількості, що перевищує його величину, 

необхідну для зволоження повітря до стану насичення, надмірна волога 

випаровується у процесі підвищення тиску і, відповідно, температури повітря в 

компресорі, тобто має місце внутрішнє випарне охолодження повітря. 

Застосування випарного охолодження викликає підвищення потужності і 

водночас витрати палива в порівнянні з базовим варіантом без охолодження, 

хоча питома витрата палива зменшується.  

Ефективність застосування випарного охолодження стискуваного 

компресором повітря у ГТД з регенерацією і типу STIG розглянута також в 

роботі [111]. Показано, що упорскування води в кількості 1 % масової витрати 

повітря безпосередньо на вході компресора ГТД забезпечує підвищення 
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потужності до 10 % і ККД – до 3 %. Упорскування води з подальшим її 

випаровуванням при стисканні в компресорі знижує ефективність застосування 

подачі енергетичного пара в камеру згоряння ГТД типу STIG, оскільки підвищує 

вологовміст повітря. 

Області ефективного застосування випарного охолодження повітря на 

вході в компресор ГТУ та стискуваного в компресорі (по температурі та 

відносній вологості повітря) визначені в роботі [63, 111]. Експериментально 

встановлено, що упорскування води в кількості 1 % витрати повітря по масі 

безпосередньо на вході компресора ГТУ забезпечує підвищення потужності на 

7 %. Обґрунтовано, що перевищення частки упорскуваної води більше 2 % 

недоцільне з погляду експлуатаційної надійності. 

При необхідності більш глибокого охолодження повітря вдаються до 

охолодження повітря в теплообмінних апаратах (ТОА) поверхневого типу із 

застосуванням холодильних машин. Відносно невисокі ККД ГТУ простого 

циклу, η =0,33…0,37, свідчать про великі втрати теплоти з відпрацьованими 

газами і, отже, про значні резерви її утилізації, зокрема, тепловикористовуючими 

холодильними машинами (ТХМ) [66, 111]. В якості ТХМ застосовуються 

абсорбційні водоаміачні (ВАХМ) і бромистолітієві (АБХМ) холодильні машини, 

а також ежекторні (ЕХМ), в яких холодоагентами є відповідно аміак (ВАХМ), 

вода, що кипить під вакуумом (АБХМ), і озонобезпечні хладони R142B і R600 

(ЕХМ) [25, 27-29, 51-53, 66, 111. 

Глибоке охолодження повітря та утилізацію скидної теплоти двигунів 

можна здійснити, використовуючи в ТХМ низькокиплячі робочі тіла (НРТ), або 

хладони (R142B і R600 та інші). 

У ряді публікацій наведено результати досліджень застосування для 

охолодження води, що упорскується безпосередньо в повітряний потік або 

подається в поверхневий охолоджувач (контактного – плівкового типу) повітря 

на вході в компресор, абсорбційної бромистолітієвої холодильної машини 

(АБХМ), що використовує теплоту відхідних газів ГТУ [97]. Так, в роботі [111] 

проаналізовано ефективність трьох способів попереднього контактного 
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охолодження зовнішнього повітря на вході в компресор ГТУ фірми "Allison" 501 

KH 5, яка працює за циклом Чена – з упорскуванням енергетичної пари (з 

температурою близько 550 ºС) в камеру згоряння (ГТУ типу STIG): 

безмашинних з силікагелевим осушувачем для попереднього зменшення 

вологовмісту зовнішнього повітря перед упорскуванням в нього води (перший 

спосіб); з охолодженням в АБХМ, що використовує водяну пару від 

утилізаційного котла ГТУ (ts = 135 ºС), води, що подається в контактний 

охолоджувач повітря плівкового типу 4 (другий спосіб); безмашинного 

охолодження з попередніми підвищенням тиску зовнішнього повітря в 

бустерному вентиляторі перед упорскуванням в нього води (третій спосіб), як 

показано на рис. 1.10.  

 

Рис. 1.10. Схеми систем попереднього контактного охолодження повітря на 

вході в компресор ГТУ "Allison" 501 KH 5 з упорскуванням енергетичної пари в 

камеру згоряння: А – попереднє осушення повітря сілікогелєвим осушувачем і 

випарне охолодження розпилення води (1 спосіб); В – контактне охолодження 

повітря в охолоджувачі плівкового типу, зрошуваному водою, охолоджуваною в 

АБХМ (2 спосіб); С – випарне охолодження повітря зволоженням шляхом 

розпилення води з попередніми підвищенням тиску бустерним вентилятором (3 

спосіб): А: 1 – силікагелеві осушувачі обертального типу; 2 і 4 – охолоджувачі 

випарного типу; В: 4 – контактний охолоджувач плівкового типу;  

5 – АБХМ зі споживанням пари від утилізаційного котла; С: 6 – бустерний 

вентилятор; 7 – охолоджувач випарного типу  
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В останньому (третьому) випадку в результаті збільшення тиску і 

відповідно температури повітря (при незмінному вологовмісті) зростає різниця 

температур по сухому і мокрому термометрам, тобто потенційна глибина 

випарного охолодження повітря упорскуванням в нього води (до стану 

насичення).  

Електрична потужність ГТУ Allison KH501, що працює по циклу Чена, при 

упорскуванні енергетичного пара 1,5 т/год складає 4 МВт, електричний ККД 

29 % і загальний ККД 76 %. Зі збільшенням кількості упорскуваної енергетичної 

пари з 1,5 т/год до 9,8 т/год електрична потужність зростає до 6 МВт, 

електричний ККД – до 37 %, а загальний ККД знижується до 40 %, оскільки вся 

пара від УК витрачається на упорскування в камеру згоряння. 

У разі попереднього осушення (система А) зовнішнє циклове повітря 

спочатку нагрівається в результаті проходження через нагрітий силікагелевий 

осушувач обертового типу, а потім охолоджується в регенеративної 

теплообміннику повітря-повітря (3) потоком зовнішнього повітря, 

використовуваного для регенерації силікагелевого осушувача і попередньо 

охолодженого уприскуванням води в контактному випаровувачі (2). Остаточне 

охолодження осушеного циклового повітря здійснюється упорскуванням води в 

контактному випаровувачі (4) перед подачею в компресор ГТУ, тоді як повітря, 

що використовують для регенерації силікагелевого осушувача, після нагрівання 

в регенеративної теплообміннику (3), нагрівається до температури 110 ºС за 

рахунок теплоти випускних газів ГТУ. При цьому для ефективної регенерації 

силікагелевого осушувача витрату гарячого повітря приймають на 20 % більше 

витрати циклового повітря ГТУ. Мінімальну різницю температур в 

теплообмінниках приймають 5 ºС. 

Основними елементами системи В є контактний охолоджувач повітря 

плівкового типу 4, встановлений вертикально у всмоктуючому повітроводі ГТУ, 

і абсорбційна холодильна машина АБХМ 5, що використовує теплоту пари від 

утилізаційного котла для охолодження води, що зрошує поверхню контактного 

теплообмінника 4 (другий спосіб). Така система плівкового охолодження із 
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застосуванням АБХМ забезпечує зниження температури повітря до 5 ºС 

незалежно від вихідних його температури і вологості. При цьому тепловий 

коефіцієнт АБХМ прийнято ζ = 0,8.  

Аеродинамічний опір контактного теплообмінника 4 в системі 

охолодження низьке (приблизно 5 мбар) і може бути враховано використанням 

у розрахунках коригуючого параметра 0,995 для масової витрати циклового 

повітря ВМД (другий спосіб В - зрошення повітря з АБХМ). 

Показано, що застосування випарного охолодження третім способом 

доцільно при температурі зовнішнього повітря вище 9 ºС (при 9 ºС витрати 

електричної потужності на привід бустерного вентилятора рівні приросту 

електричної потужності ГТУ за рахунок попереднього охолодження). 

Розрахунковим шляхом отримані графічні залежності тиску і температури 

повітря після бустерного вентилятора від температури зовнішнього повітря на 

вході вентилятора при різній відносній його вологості. 

При другому способі співвідношення між витратами теплової енергії на 

привід АБХМ і збільшенням електричної потужності ГТУ сильно залежать від 

відносної вологості зовнішнього повітря і слабо - від його температури. Другий 

спосіб (з АБХМ) дозволяє збільшити річне виробництво електроенергії на 2 % 

(при потенційно можливе збільшення 5,5%), а третій – на 1...2%. При цьому 

вихідна температура зовнішнього повітря приймалася рівною 30 ºС, а його 

охолодження вироблялося до 5 ºС. Коефіцієнт ефективності трансформації 

теплоти в холод (тепловий коефіцієнт) ζ приймався для АБХМ рівним 0,8. Для 

регіону м. Мюнхен застосування першого способу (з сілікогелєвим осушувачем) 

виявилося недоцільним.  

В роботі [66] проаналізовано ефективність непрямого (як альтернативи 

випарного) попереднього охолодження зовнішнього повітря на вході ГТД за 

допомогою абсорбційної водоаміачної холодильної машини (ВАХМ). Показано, 

що для ГТУ LM2500+ (Ne = 27 МВт) і LM1600 (Ne = 15 МВт) фірми "General 

Electric" застосування ВАХМ для попереднього охолодження зовнішнього 

повітря від середньорічної температури 28...30 ºС до 7 ºС (ГТУ призначені для 
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вироблення електроенергії, а кліматичні умови відповідають центральному 

Оману) забезпечують підвищення електричної потужності на 20 і 14 % 

відповідно (ГТУ LM2500+ і LM1600), а для найбільш напружених 

температурних умов 45 ºС (червень–липень, пообідній час) максимальне 

збільшення потужності досягає 39 і 33 %. При роботі двигуна LM2500+ в літні 

місяці (червень–липень) приріст вироблення електроенергії становить 30 %, а в 

зимові місяці (грудень і січень) – 11 %. При розрахунках параметри циклу ВАХМ 

приймалися наступними: температури кипіння аміаку у випарнику-

повітроохолоджувачі t0 = 1 ºС, в генераторі пароподібного аміаку tг = 135 ºС, в 

конденсаторі tк = 35 ºС, температура міцного розчину (після абсорбера) tк.р = 

40 ºС і концентрація в ньому аміаку ξг = 0,5, а в слабкому розчині, що перетікає 

з генератора в абсорбер, ξа = 0,5, чому відповідає тепловий коефіцієнт ζ = 0,4. 

Розрахунки показали, що витрати теплоти на роботу ВАХМ при максимальному 

навантаженні (tзп = 45 ºС) не перевищують 25 % наявного теплоперепаду по 

відпрацьованим газам. 

Прикладом рекуперативного попереднього охолодження повітря може 

служити охолодження повітря на вході ГТУ 501D5 Westinghouse електростанції 

в Даласі за допомогою триступеневої парокомпресорної холодильної машини 

[   ]. Контактне проміжне охолодження за рахунок випаровування води, що 

упорскується в повітряний потік між компресорами низького і високого тиску, 

застосовано в ГТУ LM6000 General Electric. Контактне попереднє охолодження 

за допомогою так званої WAC-системи (water atomization cooling), що 

представляє собою форкамеру з розпилюючими воду форсунками, використано 

в ГТУ Н-25 Hitachi Thermal Power Systems [79]. Зазначені способи охолодження 

циклового повітря підвищують потужність ГТУ на 5...15 %. 

Результати теоретичного аналізу показали, що застосування випарного 

попереднього і проміжного охолодження повітря газотурбінного приводу Д-336 

потужністю 6,3 МВт забезпечує підвищення ефективного ККД ГТУ на 1,6...4,2 % 

і потужності на 15...40 % (при температурі вхідного (навколишнього) повітря tнв 

= 15...45 ºС, ККД базової установки 30...25 % і потужності 6,21...3,87 МВт 
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відповідно при tзп = 15...45 ºС). Тиск і температура води, що упорскується перед 

компресором високого тиску (КВТ), становили 2 МПа і 208 ºС, а перед 

компресором низького тиску (КНТ) дорівнювали 0,8 МПа і температурі 

зовнішнього повітря. Масова частка упорскуваної води становила 1,5...2,5 % при 

температурі 18...40 ºС [22]. 

Ефект від використання теплоти відпрацьованих газів для охолодження 

повітря на вході ГТУ залежить від наявних обсягів теплоти газів, ефективності її 

трансформації в холод і потреб у холоді для охолодження повітря на вході ГТУ, 

що визначаються витратою, температурою tзп і відносною вологістю φзп 

зовнішнього повітря, тобто від кліматичних умов експлуатації. Обсяги теплоти і 

потреба в холоді – це граничні умови для дослідження доцільності використання 

теплоти для охолодження повітря. 

На рис. 1.11 наведені дані з температури відхідних газів tуг при 

температурах зовнішнього повітря tнв = 15 ºС (ISO 3977) і tнв = 40 ºС для 15 ГТУ 

простого циклу, які охоплюють діапазон потужностей Ne = 5...260 МВт і 

включають всі три категорії ГТУ: важкі індустріальні ГТУ з температурою газів 

на вході в турбіну t3 <1200 °C; вдосконалені високотемпературні індустріальні 

ГТУ з t3> 1200 °C; конвертовані ГТУ авіаційного виконання ГТУ [63, 64].  

 

Рисунок 1.11. Значення температури вихідних газів tу.г для ГТУ простого 

циклу різної потужності Ne при температурах зовнішнього повітря tзп : ♦ – tзп = 

15 ºС;  – tзп = 40 ºС  

 

Як видно, у всьому діапазоні потужностей ГТУ Ne = 5...260 МВт відхідні 

гази мають високу температуру: tуг = 450...600 ºС, що свідчить про значні теплові 

втрати, які визначають тепловий потенціал, який може бути реалізований в 



48 

 

термотрансформаторі з виробництвом холоду для охолодження зовнішнього 

повітря на вході ГТУ і підтримання його температури на достатньо низькому 

рівні, що забезпечує високу паливну ефективність. 

Значення приросту потужності ΔNe (відносні величини) і ККД 

Δηe  (абсолютні величини) при зниженні температури зовнішньго повітря Δtнв на 

вході ГТУ на величину Δtзп = 25 ºС (від tзп = 40 ºС до 15 ºС) і Δtзп = 40 ºС (від tзп = 

55 ºС до 15 ºС) для розглянутого ряду ГТУ в діапазоні потужностей ГТУ Ne = 

5...260 МВт представлені на рис. 1.12. Розрахунки виконані для зазначеного 

масиву ГТУ з 15 двигунів [63, 64].  

 

а                                                                   б 

Рис. 1.12. Приріст потужності ΔNe (а) і ККД Δηe  (б) при зниженні температури 

зовнішньго повітря Δtнв на вході ГТУ різних потужностей Ne: Δtзп = 25 ºС: від tзп = 

40 ºС до 15 ºС; ◊ – важкі індустріальні ГТУ; □ – авіаційного виконання; ○ – 

вдосконалені високотемпературні індустріальні; 

Δtзп = 40 ºС: від tзп = 55 ºС до 15 ºС: ♦ – важкі індустріальні ГТУ; ■ - авіаційного 

виконання; ● – високотемпературні індустріальні 

 

Як видно, попереднє охолодження зовнішнього повітря перед 

компресором від tзп = 40 ºС до 15 ºС, тобто на величину Δtзп = 25 ºС, забезпечує 

підвищення потужності ГТУ на 15...20 % та їх ККД Δηe  на 4…7 %, причому для 

більшості ГТУ Δηe = 5…7 %. При охолодженні зовнішнього повітря на величину 

Δtзп = 40 ºС (від tзп = 55 ºС до 15 ºС) збільшення показників зростають практично 
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в 1,5 рази і становлять для потужності ГТУ: ΔNe = 20...30 % (для більшості ГТУ 

ΔNe ≈ 25 %), а для ККД: Δhe = 8…12 %. 

Питомі витрати палива ГТУ bе40°С і bе55°С   при температурах повітря на 

вході tзп = 40 ºС і 55 ºС і зменшення питомої витрати палива Δbе(25)   і Δbе(40) при 

зниженні температури повітря на величини Δtзп = 25 ºС і 40 ºС на вході ГТУ 

різних потужностей Ne для розглянутого ряду ГТУ наведено на рис. 1.13. 

 

 

а                                                                   б 

Рис. 1.13. Питомі витрати палива ГТУ bе40°С   і bе55°С   при температурах 

зовнішнього повітря на вході tзп = 40 ºС і 55 ºС (а) і зменшення питомої витрати 

палива Δbе(25)   і Δbе(40)   при зниженні температури зовнішнього повітря на 

величини Δtзп = 25 ºС і 40 ºС (б) на вході ГТУ різних потужностей Ne :  

Δtзп = 25 ºС – від tзп = 40 ºС до 15 ºС: ◊ – важкі індустріальні ГТУ; □ – авіацій-

ного виконання; ○ – вдосконалені високотемпературні індустріальні; 

Δtзп = 40 ºС: від tзп = 55 ºС до 15 ºС: ♦ – важкі індустріальні ГТУ; ■ – авіаційного 

виконання; ● – високотемпературні індустріальні 
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а                                                                   б 

Рис. 1.14. Зменшення питомої витрати палива Δbе /Δt  (а) і збільшення 

потужності ГТУ ΔNe /(Ne Δt ) (б) при охолодженні повітря на вході на 1 ºС 

при температурах зовнішнього повітря на вході tнв = 40 ºС и 55 ºС для ГТУ різних 

потужностей Ne : Δtзп = 25 ºС – від tзп = 40 ºС до 15 ºС: ◊ – важкі індустріальні 

ГТУ; □ – авіаційного виконання; ○ – вдосконалені високотемпературні 

індустріальні; 

Δtзп = 40 ºС: від tзп = 55 ºС до 15 ºС: ♦ – важкі індустріальні ГТУ; ■ – авіаційного 

виконання; ● – високотемпературні індустріальні 

 

Оскільки з підвищенням температури повітря tнв  на вході ГТУ потужність 

Nе  і ККД знижуються, а питома витрата палива be  зростає, то його охолодження 

забезпечувало б високу термодинамічну ефективність при несприятливих 

кліматичних умовах експлуатації. З іншого боку, з підвищенням температури 

tнв  збільшуються температура tуг  і, відповідно, втрати теплоти з відхідними 

газами, тобто зменшується кількість теплоти, яка корисно витрачається в циклі, 

що призводить до зниження ККД двигуна. Виходячи із обох факторів впливу 

підвищених температур повітря tнв  на вході ГТУ, доцільним є охолодження 

повітря на вході двигунів шляхом трансформації скидної теплоти випускних 

газів у холод [25-27. 

Як трансформатори скидного тепла в холод найчастіше застосовуються 

абсорбційні бромистолітієві холодильні машини (АБХМ), тобто абсорбційні 
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термотрансформатори (АБТТ), а отримана при цьому холодна вода з 

температурою 7…10 °С використовується як холодоносій [111].  

Ефект від використання теплоти відпрацьованих газів для охолодження 

повітря на вході ГТУ залежить від наявних обсягів теплоти газів, ефективності її 

трансформації в холод і потреб у холоді для охолодження повітря на вході ГТУ, 

що визначаються витратою, температурою tнв  і відносною вологістю 

φнв  зовнішнього повітря, тобто від кліматичних умов експлуатації. Обсяги 

теплоти і потреба в холоді – це граничні умови для дослідження доцільності 

використання теплоти для охолодження повітря. 

Глибина охолодження повітря тепловикористовуючими холодильними 

машинами (ТХМ), або термотрансформаторами (ТТ), що утилізують скидну 

теплоту, обмежується температурою tх  (холодоносія), який подається в 

повітроохолоджувач на вході двигунів. Так, при застосуванні як холодоносія 

озонобезпечних хладонів R142B і R600 (ежекторні ТТ) або аміаку (абсорбційні 

водоаміачні ТТ) повітря може бути охолоджене до температури tв2 = 10 ºС 

(tх = 2…3 ºС), а в разі застосування як холодоносія води (абсорбційні 

бромистолітієві ТТ) температура охолодженого повітря tв2 = 15 ºС (при tх ≈ 7 ºС).  

Кількість холоду (холодопродуктивність) Q0, яку можна отримати 

трансформацією теплоти відпрацьованих газів Qг, залежить від ефективності 

термотрансформатора (ТТ), що характеризується тепловим коефіцієнтом = 

Q0 /Qг, який являє собою відношення холодопродуктивності Q0 (кількості 

теплоти, відведеної від зовнішнього повітря на вході ГТУ ) до кількості теплоти 

Qг, підведеної до ТТ від відхідних газів. Значення  залежно від типу і режимних 

параметрів ТТ можуть змінюватися від  0,20…0,35 для конструктивно найбільш 

простих ежекторних ЕТТ до 0,6...0,8 для АТТ. Холодопродуктивність 

тригенераційних установок визначається також обсягами скидного тепла, що 

трансформується в холод.  

На рис. 1.15 наведені значення наявної теплоти відпрацьованих газів Qг та 

холодопродуктивності Q0, отриманої шляхом її трансформації в ЕТТ, ВАТТ, 

АБТТ, а також холодопродуктивності Q0(25)  і Q0(40) , необхідні для охолодження 
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зовнішнього повітря на вході ГТД на величину Δtнв = 25 ºС і 40 ºС: відповідно від 

tнв = 40 ºС до 15 ºС і від tнв = 55 ºС до 15 ºС, для ГТУ різної специфікаційної 

потужності Ne  (при температурі зовнішнього повітря tнв = 15 ºС, φнв = 60 %, ISО 

3977). При цьому значення теплового коефіцієнта ζ приймались: для ЕТТ ζ = 

0,25 (рис. 1.15,а); для ВАТТ ζ = 0,5 (б); для АБТТ ζ = 0,7 (г).  

  

а                                            б 

 
в 

Рис. 1.15. Наявна теплота відпрацьованих газів Qг та холодопродуктивність Q0, 

отримана шляхом трансформації теплоти в ЕТТ, ВАТТ, АБТТ, а також 

холодопродуктивності Q0(25)  і Q0(40) , необхідні для охолодження зовнішнього 

повітря на вході ГТД на величину Δtнв = 25 ºС і 40 ºС, для ГТУ різної 

специфікаційної потужності Ne  (при температурі зовнішнього повітря 

tнв = 15 ºС, φнв = 60 %, ISО 3977): 

♦ – Qг; ◊ – Q0; □ – Q0(40) ; о – Q0(25) ; а – ЕТТ; б – ВАТТ; в – АБТТ  ξ = 1,0 

 

Як видно, наявний тепловий потенціал відпрацьованих газів більше їх 

величини, необхідної для зниження температури зовнішнього повітря на вході 

ГТУ на 40 ºС за допомогою ЕТТ, ВАТТ і АБТТ. При цьому для попереднього 

охолодження повітря в ЕТТ витрачається менш 25 % наявного теплового 

потенціалу відхідних газів, в ВАТТ – менш 20 %, в АБТТ – менш 10 %. 

Q Q Q Qг 0 0(40) 0(25), , , ,  МВт 

300

200

100

0

50 100 150 200 250 N
e
, МВт 

♦♦

♦

♦♦

♦

♦
♦♦♦

♦
♦♦♦♦

◊◊
◊◊◊

◊
◊◊◊◊◊◊◊◊◊

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦



53 

 

Оскільки наявний тепловий потенціал відпрацьованих газів ГТУ простого 

циклу вельми значний: tуг = 450…600 ºС (ГТУ простого цикла), то він не обмежує 

потенціал охолодження повітря на вході ГТУ для достатньо ефективних АТТ.   

Таким чином, теплоту відпрацьованих газів ГТУ доцільно трансформувати 

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. 

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. 
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1.3. Постановка мети і завдань дослідження    

 

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; 

– 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.  
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РОЗДІЛ 2 

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМУ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Обґрунтування напряму підвищення ефективності ГТУ глибоким 

охолодженням повітря на вході  

 

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 

традиційним до 15 ºС в абсорбційній бромистолітієвій холодильній машині 

(АБХМ) простого циклу, що використовує теплоту відпрацьованих газів, 

гіпотези та підходи до вирішення поставлених задач, загальна методика 

дослідження.  

Ефект від охолодження повітря на вході ГТУ полягає у скороченні питомої 

витрати палива Δbe  і збільшенні тривалості охолоджувального періоду, що в 

свою чергу залежить від величини зниження температури повітря Δt = tзп – tп2  на 

вході ГТУ.  

При експлуатації ГТУ тепловологісні параметри зовнішнього повітря 

(температура tзп та відносна вологість зп ) зазнають суттєвих змін. Як приклад, 

на рис. 2.1 і 2.2 представлено зміну температури tзп , відносної вологості зп  та 

вологовмісту dзп  зовнішнього повітря упродовж 2017 року та липня для 

м. Вознесенськ, Україна (помірний клімат), та м. Нанкін, КНР (субтропічний 

клімат). Особливістю субтропічного клімату є велика відносна вологість повітря 

зп , відповідно й вологовміст dзп  при водночас високих його температурах 

tзп  (рис. 2.1,б). Це свідчить про значну частку прихованої теплоти конденсації 

водяної пари з повітря, яку треба відводити при його охолодження, відповідно й 

про великі теплові навантаження (витрати холодопродуктивності ТХМ) на 

систему охолодження повітря на вході ГТУ.  
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а                                                                                     б 

Рис. 2.1. Поточні значення температури tзп, відносної вологості φзп  та 

вологовмісту dзп  зовнішнього повітря у 2017 році: а – м. Вознесенськ, 

Миколаївська обл., Україна; б – м. Нанкін, КНР 

 

 

а                                                                     б 

Рис.2.2. Поточні значення температури tзп, відносної вологості φзп  та 

вологовмісту dзп зовнішнього повітря у липні 2017 року: 

а – м. Вознесенськ, Україна; б – м. Нанкін, КНР 

 

Для охолодження зовнішнього повітря до температури tп2 = 15С на вході 

ГТУ застосовано абсорбційну бромистолітієву холодильну машину (АБХМ) 

простого циклу. Подальше більш глибоке охолодження зовнішнього повітря до 

температури tп2 = 15С і нижче можливе застосуванням в якості холодоносія 

низькокиплячого робочого тіла (НРТ), зокрема хладону, наприклад в ежекторній 
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холодильній машині (ЕХМ) як конструктивно найбільш простій, відповідно й 

надійній в експлуатації. 

Про поточні упродовж липня значення зменшення питомої витрати палива 

be15  в результаті охолодження повітря на вході ГТУ від tзп  до tп2 = 15 ºС на 

величину t15  в АБХМ, а також be10  при охолодженні повітря від tзп  до 

tп2 = 10 ºС на величину t10  для умов помірного клімату (м. Вознесенськ, південь 

України) та субтропічного клімату (м. Нанкін, КНР) можна судити по рис. 2.3 і 

2.4. Розрахунки виконані для ГТД UGT 10000 ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" 

потужністю 10 МВт, для яких зниження температури повітря tп  на 1С 

приводить до зменшення питомої витрати палива be  приблизно на 

0,7 г/(кВт∙год).  

 

 

а                                                                         б 

Рис.2.3. Поточні значення температури tзп  зовнішнього повітря, зниження 

температури зовнішнього повітря t15  при його охолодженні до 15С в АБХМ та 

відповідного зменшення питомої витрати палива be15  упродовж липня 2017 

року: 

 а – м. Вознесенськ, Україна; б – м. Нанкін, КНР 
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а                                                                      б 

Рис.2.4. Поточні значення температури tзп  зовнішнього повітря, зниження 

температури зовнішнього повітря t15  при його охолодженні до 10С та 

відповідного зменшення питомої витрати палива be10  упродовж липня 2017 

року: а – м. Вознесенськ, Україна; б – м. Нанкін, КНР 

 

Як видно з рис. 2.3, охолодження повітря на вході UGT 10000 від поточної 

температури зовнішнього повітря tзп  до 15 °С в АБХМ забезпечує поточне 

зменшення питомої витрати палива be15 = 4…8 г/(кВт·год) для умов 

м. Вознесенськ (помірний клімат, рис.2.3, а), тоді як для м. Нанкін, КНР 

(субтропічний клімат, рис.2.3, б)  близько 10…11 г/(кВт·год).  

Глибоке ж охолодження повітря до 10 С дає можливість отримати більше 

поточне скорочення питомої витрати палива be10 : 7…11 г/(кВт·год) і понад 

12…15 г/(кВт·год) відповідно для умов м. Вознесенськ (рис.2.4, а) і 

м. Нанкін, КНР (рис.2.4, б). 

Про поточні упродовж липня значення збільшення поточного приросту 

корисної потужності Ne15  в результаті охолодження повітря на вході ГТУ від 

tзп  до tп2 = 15 ºС на величину t15  в АБХМ і Ne10  при охолодженні повітря від 

tзп  до tп2 = 10 ºС на величину t10  та відповідне зменшення питомої витрати 

палива be15  і be10  для кліматичних умов м. Вознесенськ та м. Шанхай, КНР, 

можна судити за рис. 2.5 і 2.6. 
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а 

  

б 

Рис. 2.5. Поточні значення зниження температури зовнішнього повітря t15 

при його охолодженні до 15С в АБХМ та відповідних приросту корисної 

потужності Ne15 та зменшення питомої витрати палива be15  упродовж липня 

2017 року: а – м. Вознесенськ, Україна; б – м. Шанхай, КНР 

 

Як приклад, розрахунки виконані для ГТУ виробництва ДП НВКГ "Зоря"-

"Машпроект" UGT 10000 номінальною потужністю 10 МВт, для яких зниження 

температури повітря tп  на 1С приводить до приросту корисної потужності Ne 

приблизно на 0,8  % та до зменшення питомої витрати палива на 0,7 г/(кВт∙год).  

Як видно з рис. 2.5, охолодження повітря на вході ГТУ до температури 

tп2 = 15ºС забезпечує поточний приріст потужності ГТУ Ne  приблизно на 

7…12% для кліматичних умов України (рис.2.5,а) і 13…18% для кліматичних 

умов м. Шанхай, КНР (рис.2.5,б). Тоді як більш глибоке охолодження повітря на 

вході ГТУ до температури tп2 = 10ºС (рис. 2.6) забезпечує поточний приріст 
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потужності ГТУ Ne  на 10…15% для кліматичних умов України (рис.2.6,а ) і 

18…22% для кліматичних умов КНР (рис.2.6,б ).  

Варто зазначити, що реальна економія палива і збільшення потужності 

будуть дещо меншими через витрати потужності ГТУ, відповідно й палива, на 

подолання аеродинамічного опору повітроохолоджувачів на вході. 

 

   

а 

 

 б 

Рис. 2.6. Поточні значення зниження температури зовнішнього повітря t10 при 

охолодженні до 10С в комбінованій холодильній машині та відповідних 

приросту корисної потужності Ne10 та зменшення питомої витрати палива 

be10 упродовж липня 2017 року: а – м. Южноукраїнськ, Україна; б – 

м. Шанхай, КНР 
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Більш глибоке охолодження повітря на вході ГТУ до температури tп2 = 10ºС 

забезпечує сумарне за липень зменшення питомої витрати палива be_10  близько 

6 кг/кВт (віднесене до 1 кВт потужності ГТУ) для помірних кліматичних умов 

(рис.2.7, а) і близько 11 кг/кВт для субтропічного клімату (рис.2.7, б). При цьому 

застосування глибокого охолодження повітря до температури tп2 = 10ºС дає 

навіть більший ефект у порівнянні з охолодженням в АБХМ до tп2 = 15ºС та 

контактним охолодженням повітря (упорскуванням у нього води) до 

температури мокрого термометру за помірного клімату (рис. 2.7,а) ніж 

субтропічного клімату (рис. 2.7,б). 

    

а                                                                     б 

Рис.2.7. Значення сумарного за липень зменшення питомої витрати палива 

be при різних температурах охолодженого повітря tп2: 10 ºС – АЕХМ; 15 ºС – 

АБХМ, м – контактне охолодження повітря упорскуванням води до температури 

мокрого термометра за липень 2017 року: 

 а – м. Вознесенськ, Україна; б – м. Нанкін, КНР 

 

Про сумарну за накопиченням питому економію палива be15  і be10 , що 

припадає на 1 кВт потужності ГТУ, за рахунок охолодження повітря на вході 

ГТУ UGT 10000 (потужністю 10 МВт) від поточної температури зовнішнього 

повітря tзп  до 15 °С в АБХМ і до 10 °С на протязі 2017 року можна судити по 

рис. 2.8 і 2.9.  
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а                                                                         б 

Рис.2.8. Поточні температури tзп зовнішнього повітря, її зниження t15  при 

охолодженні до tп2 = 15ºС на вході ГТУ в АБХМ, відповідні значення сумарної 

за накопиченням питомої економії палива be15  (на 1 кВт потужності ГТУ) на 

протязі 2017 року: а – м. Вознесенськ, Україна; б – м. Нанкін, КНР 

 

Про сумарну за накопиченням питому економію палива be10 , що припадає 

на 1 кВт потужності ГТУ, за рахунок охолодження повітря на вході ГТУ 

UGT 10000 (потужністю 10 МВт) від поточної температури зовнішнього повітря 

tзп  до 10 °С в АЕХМ на протязі 2017 року можна судити по рис. 2.9.  

   

а                                                                б 

Рис. 2.9. Поточні температури tзп зовнішнього повітря, зниження температури 

t10  зовнішнього повітря при охолодженні до  tп2 = 10ºС на вході ГТУ в АЕХМ, 

відповідні значення сумарної за накопиченням питомої економії палива 

be10  (на 1 кВт потужності ГТУ) на протязі 2017 року: а – м. Вознесенськ, 

Україна; б – м. Нанкін, КНР 
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Як видно з рис. 2.8, охолодження повітря на вході UGT 10000 до 15°С в 

АБХМ забезпечує річну питому економію палива be15  близько 14 кг/кВт (на 

1 кВт потужності ГТУ) для умов помірного клімату (м. Вознесенськ, рис.2.8,а), 

тоді як для субтропічного клімату (м. Нанкін, КНР, рис.2.8,б) понад 32 кг/кВт. В 

той же час більш глибоке охолодження повітря до 10 С дає змогу отримати 

набагато більшу питому економію палива за рік be10 : 27 кг/кВт і понад 

50 кг/кВт відповідно для умов помірного (рис.2.9,а) і субтропічного клімату 

(рис.2.9,б). Звертає на себе увагу значне збільшення питомої річної економії 

палива be10  за рахунок більш глибокого охолодження повітря на вході ГТУ до 

tп2 = 10 ºС порівняно з його охолодженням в АБХМ до tп2 = 15 ºС: 50 кг/кВт 

проти 32 т/кВт для м. Нанкін (рис.2.9,б).  

Про поточні значення зниження температури t15  і t10  зовнішнього повітря 

при його охолодженні до tп2 = 15 і 10ºС, відповідного зменшення питомої be15  і 

be10  (на 1 кВт потужності ГТУ) та абсолютної Вe15  і Вe10  витрати палива на 

протязі 2017 року для м. Нанкін можна судити по рис.2.10. 

 

а                                                б 

Рис.2.10. Поточні значення температури tзп  зовнішнього повітря, зниження 

температури t15  і t10  зовнішнього повітря при його охолодженні до  tп2 = 15 і 

10ºС, відповідного зменшення питомої be15  і be10  (на 1 кВт потужності ГТУ) 

та абсолютної Вe15  і Вe10  витрати палива на протязі 2017 року, м. Нанкін, КНР: 

а – tп2 = 15ºС, t15 , be10 ;  б – tп2 = 10ºС, t10 , be10    
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Як видно, більш глибоке охолодження повітря на вході ГТУ до tп2 = 10ºС 

забезпечує на 30…40 % більше зменшення питомої (на 1 кВт потужності ГТУ) 

витрати палива be10  та її абсолютної витрати Вe10  порівняно з be15  і Вe15  при 

традиційному охолодженні до tп2 = 15ºС в АБХМ, і головне – з отриманням 

ефекту від охолодження практично на протязі всього року (рис.2.10, б). 
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2.2 Загальна методика проведення дослідження 

 

З метою узагальнення результатів і спрощення їх перерахунку на системи 

охолодження повітря на вході ГТУ (тепловикористовуючі установки 

охолодження повітря – ТУОП) 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). 

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. 2.11. 

 

Рис. 2.11. 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. 2.11).  

Це підтверджують також результати розрахунку питомих витрат холоду q0·τ 

на охолодження повітря при конкретних значеннях питомої 
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холодопродуктивності q0  для умов субтропічного клімату центрального Китаю 

(м. Нанкін, 2017) на рис. 2.12.  

 

 

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 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.  
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Практично всі методи визначення проектної холодильної потужності q0 , 

необхідної для охолодження повітря на вході теплових двигунів, по суті 

базуються на термочасовому потенціалі охолодження поточному (Δt ∙τ )  при τ =1 

год і за певний проміжок τ  часу ∑(Δt ∙τ ) як первинному критерії оцінки ефекту 

від охолодження у вигляді, наприклад, економії палива та зростання 

виробництва механічно/електричної енергії (завдяки підвищенню потужності 

двигуна). При цьому виходять зі зменшення питомої витрати палива Δbe /Δt , 

г/(кВт·год·С), або збільшення потужності двигуна ΔNe /Δt  здебільшого у 

відносних величинах ΔNe /Δt /Ne  при зниженні температури повітря на вході на 

1 С, тобто Δt = 1 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 =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt , г/кВт, а повну Вe = be Ne , кг або т. 

Існуючі методи визначення проектних теплових навантажень (холодильної 

потужності) систем охолодження повітря на вході теплових двигунів, зокрема 

тепловикористовуючими холодильними машинами (ТХМ), базуються на 

температурночасовому потенціалі як первинному критерії оцінки ефекту від 

охолодження, а у разі кондиціювання повітря – на витратах холоду. Вони 

висвітлені в роботах Кардона Е., Канова Е., Коскан С., Форсайт Дж., інших 

відомих вчених, відповідно до яких за проектну приймають холодильну 

потужність, виходячи з її максимальних по-точних або річних витрат. Однак це 

призводить до значного завищення встановленої проектної холодильної 

потужності, що не приводить до помітного прирощення річного ефекту. 

Подальшого розвитку методи визначення проектних 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 проектні теплові навантаження розраховують, виходячи з темпу 

прирощення річного ефекту від охолодження циклового повітря двигунів 

(економії палива, зростання виробництва механічної/електричної енергії) або 
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збільшення річного виробництва холоду відповідно до поточних витрат 

холодопродуктивності в системах кондиціювання повітря (СКП). При цьому 

коливання поточних теплових навантажень або 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 проектних характеристик і параметрів 

процесів охолодження, раціональних способів і систем охолодження, 

адаптованих до кліматичних умов центрального Китаю, потребують подальшого 

вирішення. 

То ж необхідно розробити метод розрахунки проєктної 

холодопродуктивності (холодильної потужності) q0  ТУОП, що забезпечує 

глибоке охолодження повітря на вході ГТУ в умовах субтропічного клімату 

центрального Китаю.  
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2.3 Основні результати і висновки по розділу 2 

 

Проаналізовано ефективність охолодження повітря на вході ГТУ для умов 

субтропічного клімату центрального Китаю та помірного клімату, характерного 

для України (на прикладі кліматичних умов півдня України) в АБХМ до 15ºС та 

більш глибокого до 10ºС. 

Показано, що в цілому більшу економію палива при охолодженні повітря 

на вході ГТУ отримують для умов субтропічного клімату у порівнянні з 

помірним. Хоча більш глибоке охолодження повітря на вході ГТУ до 

температури tп2 = 10 ºС порівняно з його охолодженням в АБХМ до tп2 = 15 ºС 

для умов субтропічного клімату центрального Китаю дає менше прирощення 

річного ефекту ніж для помірного клімату України, та все ж його значна 

величина свідчить про доцільність застосування технологій глибокого 

охолодження повітря на вході з метою поліпшення паливної економічності.  

Обґрунтовано напрям дослідження та викладено загальну методику 

проведення дослідження. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОЇ  

ХОЛОДОПРОДУКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ  

НА ВХОДІ ГТУ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ У СУБТРОПІЧНИХ УМОВАХ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО КИТАЮ  

3.1 Розробка уточненої математичної моделі процесів охолодження повітря  

та методів визначення встановленої холодопродуктивності системи 

охолодження повітря на вході ГТУ за річною економією палива 

 

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  чисельно співпадають з Δt ) і за певний 

проміжок τ  часу ∑(Δt ∙τ ) як первинному критерії оцінки ефекту від охолодження 

у вигляді, наприклад, річної економії палива чи зростання виробництва 

механічної/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 річну 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:   ∑be =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt , кг/кВт. 

Питому раціональну q0рац  встановлену (проєктну) холодильну потужність 

визначають, виходячи з питомої річної економії палива за нарощуванням:  

∑be =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt , 

як функцію q0рац = f(∑be ).  
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Питому оптимальну q0опт  встановлену (проєктну) холодильну потужність 

визначають за темпом нарощування питомої річної економії палива: 

∑be /q0 =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt /q0 , 

як питомою річною економією палива ∑be , віднесеною до питомої холодильної 

потужності q0 , відповідно до функції q0опт = f(∑be /q0 ). 

Схему розробленої системи глибокого охолодження повітря на вході ГТУ 

наведено на рис. 3.1, а основні положення математичної моделі для розрахунку 

проектної холодопродуктивності (холодильної потужності) q0  охолодження 

повітря на вході ГТУ в умовах субтропічного клімату центрального Китаю 

подано також у блок-схемі розрахунку на рис. 3.2 та у ході аналізу результатів 

розрахунків у вигляді графічних залежностей на рис. 3.3–3.7. 

 

Рис. 3.1. Схема розробленої системи глибокого охолодження повітря на вході 

ГТУ з використанням теплоти випускних газів послідовно в АБХМ і ЕХМ: 

К – компресор; Т – турбіна; КЗ – камера згоряння; Ек – економайзер 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 – ежектор; Кн – конденсатор; Г – генератор пари 

хладону; ДК – дросельний клапан  
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Рис. 3.2 . Блок-схема розрахунку проектної холодопродуктивності 

(холодильної потужності) q0  системи охолодження повітря на вході ГТУ  
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Результати визначення раціональної q0рац  та оптимальної q0опт  проектних 

холодильних потужностей q0 , виходячи з річного за нарощуванням 

термочасового потенціалу охолодження ∑(Δt ∙τ ) та темпу його нарощування 

∑(Δt ∙τ )/q0  як річної величини ∑(Δt ∙τ ), віднесеної до холодильної потужності 

q0 ,  при охолодженні зовнішнього повітря на вході ГТУ до tп2 = 7, 10, 15С 

наведено на рис. 3.3, а за питомої річної економії палива  

∑be =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt 

та темпу її нарощування 

∑be /q0 =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt /q0 

на рис. 3.4. 

 

  

а                                                       б 

 

Рис. 3.3. Визначення раціональної q0рац  (а) та оптимальної q0опт  (б) проектних 

холодильних потужностей q0  відповідно до річного за нарощуванням 

термочасового потенціалу охолодження ∑(Δt ∙τ ) та темпу його нарощування 

∑(Δt ∙τ )/q0  як річної величини ∑(Δt ∙τ ), віднесеної до холодильної потужності 

q0 , при охолодженні зовнішнього повітря на вході ГТУ до tп2 = 7, 10, 15С за 

2017 р., Нанкін 
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a                                                       б 

Рис. 3.4. Визначення раціональної q0рац  (а) та оптимальної q0опт  (б) проектних 

холодильних потужностей q0  відповідно до річної за нарощуванням економії 

палива ∑be =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt  та темпу її нарощування як річної величини 

∑be /q0 =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt  ∑(Δt ∙τ )/q0 , віднесеної до холодильної потужності q0 ,  

при охолодженні зовнішнього повітря на вході ГТУ до tп2 = 7, 10, 15С за 2017 р., 

м. Нанкін 

 

Як видно, в умовах субтропічного клімату центрального Китаю значення 

оптимальної холодильної потужності q0опт , за якої має місце максимальний темп 

нарощування річного термочасового потенціалу охолодження ∑(Δt ∙τ ) як 

базового критерія та річної економії палива ∑be =∑(Δt ∙τ ) Δbe /Δt  як його 

похідної, виявляються дуже близькими до раціональної холодильної потужності 

q0рац , що забезпечує практично максимальний ефект від охолодження повітря на 

вході ГТУ: ∑(Δt ∙τ ) та ∑be  відповідно.  

Виходячи з близькості значень q0опт  і q0рац , як теплофізичного підґрунтя,  

запропоновано підхід до раціонального проектування ТУОП в умовах 

субтропічного клімату центрального Китаю, в основі якого покладено гіпотезу, 

відповідно до якої проектну холодильну потужність q0рац  доцільно визначати, 

виходячи з максимального темпу нарощування річного ефекту, 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. 3.3 і 3.4. 
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Варто зазначити, що термочасовий потенціал охолодження Δt ∙τ  враховує 

тільки явну теплоту ссп ∙Δt ∙τ , відведену від повітря у процесі охолодження, де 

ссп = 1 кДж/кг − теплоємність сухого повітря. Тоді як холодильна потужність q0 = 

ξ· сп ∙Δt , відповідно і витрати холоду ∑(q0 ∙τ )=∑(ξ· сп ∙Δt ∙τ ), враховують повну 

теплоту, відведеної від повітря у процесі охолодження,  включно з теплотою 

конденсації водяної пари з повітря, яка враховується коефіцієнтом 

вологовипадіння ξ = q0 / (ссп ∙Δt ∙τ ), а теплоємність вологого повітря сп ≈ 

1,1 кДж/кг. 

Підтвердженням справедливості такого підходу до проектування ТУОП в 

умовах субтропічного клімату центрального Китаю (високої вологості повітря), 

виходячи з q0опт  за максимального темпу нарощування річного термочасового 

потенціалу охолодження ∑(Δt ∙τ ), відповідно й ефекту від охолодження (рис.3.3 

і 3.4), є результати розрахунку на рис. 3.5. 

  

a                                                 б 

Рис. 3.5. Визначення раціональної q0рац  (а) та оптимальної q0опт  (б) проєктних 

холодильних потужностей q0  відповідно до річної їх витрати сумуванням за 

нарощуванням ∑(q0 ∙τ )  та темпу її нарощування як відносної величини річної 

витрати холоду ∑(q0 ∙τ )/q0 , віднесеної до холодильної потужності q0  за 2017 р., 

Нанкін 
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Як видно з рис. 3.5, значення як раціональної холодильної потужності q0рац , 

розрахованої за нарощуванням витрати холоду ∑(q0 ∙τ ), або ∑(ξ· сп ∙Δt ∙τ ), так і 

оптимальної холодильної потужності q0опт , обчисленої за максимальним темпом 

нарощування витрати холоду ∑(q0 ∙τ )/q0 , або ∑(ξ· сп ∙Δt ∙τ )/(ξ·сп ∙Δt ∙τ ), тобто в 

обох випадках з урахуванням повної теплоти, відведеної від повітря у процесі 

охолодження (включно з теплотою конденсації водяної пари з повітря), 

співпадають з відповідними їх величинами, розрахованими за термочасовим 

потенціалом охолодження ∑(Δt ∙τ ) і ∑(Δt ∙τ )/(Δt ∙τ ), тобто тільки за явною 

теплотою ссп ∙Δt ∙τ (де сухого повітря ссп = 1 кДж/кг), відведеною від повітря 

(рис. 3.3 і 3.4). 

Це має місце при температурах за сухим термометром tзп , близьких до 

температур за мокрим термометром tм , коли процес охолодження в діаграмі d-

h  (вологовміст-ентальпія) йде практично по кривій насиченого повітря (при 

φ = 1). 

Питоме річне скорочення споживання палива – це економія палива, яке 

споживається ГТУ, завдяки охолодженню повітря на вході: Σbe = ΣB/Ne, що 

припадає на 1 кВт потужності, в залежності від витрат холодопродуктивності q0 

= Q0/Gп, яка припадає на одиничну витрату повітря (Gп = 1 кг/с).  

Питоме річне виробництво холоду – це витрати холодопродуктивності на 

охолодження повітря одиночної витрати (Gп = 1 кг/с):  

 

Σq0 ∙τ = Σ(Q0 ∙τ ) /Gп , кДж∙год/кг, 

 

де Σ(Q0 ∙τ ) – повне річне виробництво холоду, кВт∙год; Q0 – 

холодопродуктивність, кВт;∙τ – період, год.  

Про характер зміни питомого скорочення споживання палива Σbe та питомого 

річного виробництва холоду ∑(q0 ∙τ ) в залежності від проєктної питомої 

холодопродуктивності q0 = Q0 /Gп , кДж/кг, встановленої холодильної машини 

для температури охолодженого повітря tп2 =  10, 15, 17 та 20°С та кліматичних 

умов України та КНР, за 2017 рік, можна судити по рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. Значення питомого скорочення споживання палива Σbe (а, в) та 

питомого річного виробництва холоду ∑(q0 ∙τ ) (б, г), в залежності від проектної 

питомої холодопродуктивності ХМ СКП q0  за 2017 рік для м. Вознесенськ, 

Миколаївська обл., Україна (а, б) та м. Нанкін, КНР (в, г) 

 

Як можна бачити з розрахунків на рис. 3.6, через падіння темпу приросту 

питомого скорочення споживання палива Σbe та питомого виробництва холоду 

∑(q0 ∙τ) подальше збільшення проектної питомої холодопродуктивності q0 не 

призводить до помітного збільшення річного виробництва холоду.  
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Також доцільно дослідити метод визначення мінімальної проектної 

(встановленої) холодопродуктивності, яка забезпечує максимальний темп 

приросту показників ефективності охолодження повітря на вході ГТУ. 

Значення річного питомого скорочення споживання палива Σbe , віднесеного 

до встановленої питомої холодильної потужності q0 , тобто Σbe/q0, та річного 

виробництва холоду ∑(q0 ∙τ), віднесеного до встановленої питомої холодильної 

потужності q0 , тобто ∑(q0 ∙τ)/q0 , дозволяє визначити мінімальну проектну 

(встановлену) холодопродуктивність, що забезпечує максимальний темп 

скорочення споживання палива Σbe/q0  та приросту річного виробництва холоду 

∑(q0 ∙τ)/q0  відповідно до збільшення встановленої холодильної потужності ТХМ 

q0  (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Значення питомого річного скорочення споживання палива Σbe , 

віднесеного до питомої холодильної потужності ТХМ q0 : Σbe/q0 (а, в) та 

річного виробництва холоду Σ(q0 ∙τ ), віднесеного до холодильної потужності 

ТХМ q0 : Σ(q0 ∙τ )/q0 (б, г) в залежності від проектної питомої 

холодопродуктивності ТХМ q0  за 2017 рік для м. Вознесенськ, Миколаївська 

обл., Україна (а, б) та м. Нанкін, КНР (в, г) 

 

Максимальний темп питомого скорочення споживання палива Σbe/q0 та 

приросту річного виробництва холоду у вигляді співвідношення 

∑(q0 ∙τ )/q0  досягається при дещо різних проектних питомих 

холодопродуктивностях q0, в умовах помірного клімату України, проте для 

субтропічного клімату КНР, необхідно відзначити близькі результати значення 

проектної питомої холодопродуктивності q0  при різних показниках 

ефективності застосування охолодження повітря на вході ГТУ. 

Проаналізовано визначення проектної холодопродуктивності систем 

кондиціювання повітря за річними скороченням споживання палива і 

виробництвом холоду для помірних кліматичних умов (на прикладі м. 

Вознесенськ, Україна) та субтропічних умов (м. Нанкін, КНР). Показано, що 

значення проектної холодопродуктивності, отримані за двома методами, 

достатньо близькі. 
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Результати розрахунків раціональної q0рац  та оптимальної q0опт  проектних 

холодильних потужностей q0  при охолодженні повітря на вході ГТУ до tп2 = 10 

і 15С для Нанкіна і Шанхая (субтропічний клімат центрального Китаю), Пекіна  

та Ланжоу (континентальний клімат) наведено на рис. 3.8. 

 

   

a                                              б 

  

в                                                        г  

Рис. 3.8. Визначення раціональної q0рац  та оптимальної q0опт  проектних 

холодильних потужностей q0  відповідно до річної за нарощуванням економії 

палива be  та темпу її нарощування як річної величини be /q0 , віднесеної до 

холодильної потужності q0 ,  при охолодженні зовнішнього повітря на вході ГТУ 

до tп2 = 10 і 15С за 2017 р.: а − Нанкін; б − Шанхай;  в − Пекін; г − Ланжоу  
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Як видно з рис. 3.8, г, значення раціональної q0рац  та оптимальної 

q0опт  проектних холодильних потужностей q0  для континентального клімату 

Ланжоу істотно відрізняються: q0рац ≈ 25 кВт/(кг/с) проти q0опт ≈ 13 кВт/(кг/с) при 

tп2 = 10С, тоді як для субтропічного клімату центрального Китаю (Нанкін і 

Шанхай) вони дуже близькі і їх різниця знаходиться в межах 5…8 % (рис. 3.8, 

а, б). 

Таким чином, за результатами досліджень 3 розділу обґрунтовано гіпотезу в 

основі підходу до проектування ТУОП щодо визначення раціональної проектної 

холодильної потужності за її величиною для оптимальної q0опт  проектної 

холодильної потужності q0опт , що забезпечує максимальний темп прирощення 

річного ефекту у вигляді, зокрема, економії палива. 

Видно також, що хоч ефект від більш глибокого охолодження повітря на 

вході ГТУ до tп2 = 10 С порівняно з традиційним до tп2 = 15С в АБХМ у вигляді 

річної економії палива be  становить приблизно 1,5 рази, тоді як для 

континентального клімату Ланжоу – більше ніж вдвічі, та все ж резерв економії 

палива є значним.  

 

Ефект від охолодження повітря на вході ГТУ до різних температур 

оцінювали за поточними прирощенням виробництва електричної (механічної) 

енергії ΔNe  (відповідно до зростання потужності ГТУ) та скороченням 

споживання палива В  (рис. 3.9 і 3.10 відповідно). При цьому враховували 

тривалість τi  роботи ГТУ при різних витратах питомої холодопродуктивності 

q0  (віднесеної до витрати циклового повітря ГТУ) на охолодження зовнішнього 

повітря на вході до температури охолодженого повітря tп2 = 10 і 15ºС. 

Розрахунки проведено також для ГТУ SGT5–4000F виробництва "Siemens" з 

номінальною потужністю NeISO = 291,6 МВт, для якої зниження температури 

повітря tп  на вході на 1С приводить до зменшення питомої витрати палива 

be1°C =be /Δtп  на 0,4 г/(кВт·год) і збільшення потужності на 2050 кВт (0,7 %) 

[5]. 
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а                                                   б 

Рис. 3.9. Поточні значення приросту виробництва електричної ΔNe  для 

SGT5–4000F при поточних питомих витратах холодопродуктивності q0  на 

охолодження зовнішнього повітря на вході до tп2 = 10 і 15ºС упродовж 2017 р.: а 

– м. Миколаїв, Україна; б – м. Пекін, КНР      

 

 

   

а                                                                б 

Рис. 3.10. Поточні значення скорочення споживання палива В  для SGT5–4000F 

при поточних питомих витратах холодопродуктивності q0  на охолодження 

зовнішнього повітря на вході до tп2 = 10 і 15ºС упродовж 2017 р.: а – м. Миколаїв, 

Україна; б – м. Пекін, КНР 
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Поточне скорочення споживання палива В  розраховували як В = be Ne τi , в 

свою чергу поточне зменшення питомої витрати палива be = be1°C ∙Δtп , де Δtп = 

tзп – tп2 . 

Як видно з рис. 3.10, при охолодженні повітря на вході ГТУ до температури 

tп2 = 15ºС для кліматичних умов м. Миколаїв найбільше поточне скорочення 

споживання палива В  спостерігається при питомій холодопродуктивності в 

діапазоні значень q0 = 11…13 кДж/кг, а для умов м. Пекін: q0 = 24…30 кДж/кг, 

що співпадає з результатами розрахунку і за приростом потужності ГТУ ΔNe  на 

рис. 3.9. При більш глибокому охолодженні повітря до температури tп2 = 10ºС 

значення питомої холодопродуктивності лежать в діапазоні q0 = 21…23 кДж/кг і 

34…36 кДж/кг відповідно.  

Як видно, значні коливання скорочення споживання палива В  при 

конкретних (поточних) питомих витратах холодопродуктивності 

q0  унеможливлюють визначення більш точного значення холодопродуктивності 

q0 , що забезпечувало б максимальний темп річної економії палива. 

В той же час, якщо замість поточних величин скорочення споживання палива 

В  при конкретних (поточних) питомих витратах холодопродуктивності 

q0  використовувати їх величини за накопиченням ΣВ  для встановленої 

холодопродуктивності q0  при всіх q0 ≤q0.і  (рис.3.11). 

Найбільше поточне скорочення споживання палива В  на рис. 3.10 свідчить, 

по суті, про максимальний темп його прирощення зі збільшенням питомої 

холодопродуктивності q0 , що підтверджують  результати розрахунку річного 

скорочення споживання палива ΣВ /q0 , віднесеного до встановленої питомої 

холодопродуктивності q0 , від проектної питомої холодопродуктивності q0 

(рис. 3.11).  
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а                                                               б 

Рис. 3.11. Річне скорочення споживання палива ΣВ /q0 , віднесене до 

встановленої (проектної) питомої холодопродуктивності q0 , в залежності від 

проектної питомої холодопродуктивності q0  при охолодженні зовнішнього 

повітря на вході SGT5–4000F до температур tп2 = 10 і 15ºС за 2017 р.:   

а – м. Миколаїв, Україна; б – м. Пекін, КНР 

 

З рис. 3.11 видно, що оптимальні значення проектної питомої 

холодопродуктивності q0 при охолодженні повітря на вході ГТУ, отримані за 

максимальним темпом прирощення скорочення споживання палива ΣВ /q0 , 

близькі тим, що отримані за максимальним поточним скороченням споживання 

палива В  на рис. 3.10. При цьому річне скорочення споживання палива 

відповідно до збільшення встановленої холодопродуктивності розраховували за 

нарощенням – сумуванням поточних значень скорочення споживання палива, як 

наслідок – можливість більш чіткого його визначення завдяки відсутності 

значних коливань річного скорочення споживання палива (рис. 3.11) на відміну 

від їх поточних величин (рис. 3.10).   

Оскільки максимальне скорочення споживання палива ΣВ  за рік досягається 

з деяким зниженням темпу його прирощення при високих значеннях проектної 

питомої холодопродуктивності, необхідних у найбільш спекотні години влітку і 

надмірних в дещо прохолодні періоди, наприклад вночі та вранці [6], то 
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встановленої холодопродуктивності q0 , визначеної за максимальним 

прирощенням скорочення споживання палива ΣВ  або ΣВ /q0  на рис. 3.10 і 3.11, 

буде недостатньо в часи підвищених теплових навантажень понад їх проектну 

величину. У таких випадках усунення дефіциту холодопродуктивності можливе 

використанням надлишку холоду, акумульованого під час знижених теплових 

навантажень. 
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3.2 Аналіз встановленої холодопродуктивності системи охолодження повітря на 

вході ГТУ за поточними тепловими навантаженнями  

 

Про можливість і доцільність визначення проектних холодильних 

потужностей за максимальним темпом нарощування річного ефекту як 

оптимальних величин q0опт  замість раціональних q0рац  можна судити по 

результатах розрахунку характеристик процесів охолодженні повітря на вході 

ГТУ до tп2 = 10 і 15С у липні 2017 р. на прикладі кліматичних умов Нанкіна і 

Шанхая на рис. 3.12 і 3.13. 

 

а 

 

б  

Рис. 3.12. Поточні питомі теплові навантаження q0.15  на охолодження 

зовнішнього повітря від tзп  до tп2 = 15 С, раціональна q0.15рац  та оптимальна 

q0.15опт  питомі холодильні потужності та їх поточний дефіцит q0.15д.рац  і q0.15д.опт  у 

липні 2017 р.: а – м. Нанкін; б – м. Шанхай; q0.15д.рац = q0.15 – q0.15рац ; q0.15д.опт = 

q0.15 – q0.15опт  
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а 

 
б  

Рис. 3.13. 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 q0.10д.рац  і q0.10д.опт  у 

липні 2017 р.: 

 а – м. Нанкін; б – м. Шанхай; q0.10д.рац = q0.10 – q0.10рац ; q0.10д.опт = q0.10 – q0.10опт  

 

Як видно, для кліматичних умов м. Нанкін дефіцит q0.15д.опт = q0.15 – 

q0.15опт  оптимальної холодильної потужності q0.15опт  порівняно з її поточними 

витратами q0.15  для охолодження зовнішнього повітря від tзп  до tп2 = 15 С 

незначний (в окремі дні і не більше 2-3 год за добу). Це пояснюється незначною 

різницею між ними q0.15рац – q0.15опт = 3 кВт/(кг/с) відповідно до результатів 

розрахунку за 2017 р. на рис. 3.4 і 3.6. Причому, якщо для кліматичних умов м. 

Нанкін різниця між раціональною q0.15рац  та оптимальною q0.15опт  величинами 

незначна і становить q0.15рац – q0.15опт = 5 кВт/(кг/с), то для Шанхая вони дуже 

близькі: q0.10рац  ≈ q0.10опт , що підтверджує правомірність визначення q0.опт  , 

збільшеної на незначну сталу величину, як проектної замість q0.рац . 

0

10

20

30

40

50

60

70

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

q0, кДж/кг

рац0.10q

0.10q

опт0.10q

q0.10опт.д

q0.10рац.д
q0.10опт.дq0.10опт.д

0

10

20

30

40

50

60

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

0.10q

, доба

q0, кДж/кг
рац0.10q=опт0.10q

=q0.10рац.дq0.10опт.д



88 

 

 

а 

 

б 

Рис. 3.14. Поточні питомі теплові навантаження (витрати холодильної 

потужності) q0.15  на охолодження зовнішнього повітря від tзп  до tп2 = 15 С, 

відповідні сумарні за накопиченням витрати холоду ∑(q0.15 ∙τ ) , раціональна 

холодильна потужність q0.15рац , її дефіцит поточний q0.15д.рац  та сумарний за 

накопиченням ∑(q0.15д.рац ∙τ )  (а), оптимальна холодильна потужність q0.15опт , її 

дефіцит поточний q0.15д.опт  та сумарний за накопиченням ∑(q0.15д.опт ∙τ )  (б) 

упродовж липня 2017 року, м. Нанкін: а – q0.15д.рац = q0.15рац – q0.15 ; б – q0.15д.опт = 

q0.15опт – q0.15  

 

Як видно, дефіцит q0.15д.опт = q0.15опт – q0.15  оптимальної холодильної 

потужність q0.15опт  порівняно з необхідними поточними витратами q0.15  для 

охолодження зовнішнього повітря від tзп  до tп2 = 15 С незначний як за 

величиною, так і тривалістю (в окремі дні і не більше 2-3 год за добу), про що 
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свідчить також його величина за накопиченням за липень ∑(q0.15д.опт ∙τ ) , яка 

практично на два порядки менше за сумарні витрати холоду ∑(q0.15 ∙τ ). Це 

пояснюється незначною різницею  між q0.15рац – q0.15опт = 3 кВт/(кг/с) відповідно 

до рис. 3.4 і 3.6.  

 
а 

 
б 

Рис. 3.15. Поточні питомі теплові навантаження (витрати холодильної 

потужності) q0.10  на охолодження зовнішнього повітря від tзп  до tп2 = 10 С, 

відповідні сумарні за накопиченням витрати холоду ∑(q0.10 ∙τ ) , раціональна 

холодильна потужність q0.10рац , її дефіцит поточний q0.10д.рац  та сумарний за 

накопиченням ∑(q0.10д.рац ∙τ )  (а), оптимальна холодильна потужність q0.10опт , її 

дефіцит поточний q0.10д.опт  та сумарний за накопиченням ∑(q0.10д.опт ∙τ )  (б) 

упродовж липня 2017 року, м. Нанкін: а – q0.10д.рац = q0.10рац – q0.10 ; ∑(q0.10д.рац ∙τ ) ;  

б – q0.10д.опт = q0.10опт – q0.10 ; ∑(q0.10д.опт ∙τ )    
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3.3 Основні результати і висновки по розділу 3 

 

1.. 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 експлуатації в субтропічних кліматичних умовах 

центрального Китаю, 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. 

При цьому за первинний критерій ефективності застосування охолодження 

приймають річну економію палива, а поточне зменшення споживання палива 

враховують темпом нарощування його річної економії. 

2. 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 підґрунтям запропонованого методу визначення проєктної 

холодильної потужності за максимальним темпом річної економії палива. 

3. Проаналізовано два методи визначення встановленої (проектної) 

холодопродуктивності системи охолодження зовнішнього повітря на вході ГТУ 

за максимальним поточним скороченням споживання палива та максимальним 

темпом (прирощенням) річного скорочення споживання палива відповідно до 

збільшення встановленої холодопродуктивності розрахованого за нарощенням 

(сумуванням) поточних значень скорочення споживання палива.  
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Показано, що значення встановленої холодопродуктивності системи 

охолодження повітря на вході ГТУ, визначені за обома методами, достатньо 

близькі, але суттєво відрізняються для різних кліматичних умов.  

4. 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.   

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. Перевагою ж методу обчислення встановленої холодопродуктивності 

системи охолодження повітря на вході ГТУ за максимальним темпом 

(прирощенням) річного скорочення споживання палива (рис. 3.10) є можливість 

більш чіткого його визначення завдяки відсутності значних коливань річного 

скорочення споживання палива, розрахованого сумуванням поточних значень 

скорочення споживання палива.  

7. 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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РОЗДІЛ 4 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЛИБОКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ 

НА ВХОДІ ГТУ РАЦІОНАЛЬНИМ РОЗПОДІЛОМ ТЕПЛОВОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ У СУБТРОПІЧНИХ УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО КИТАЮ  

4.1 Визначення раціональної встановленої холодопродуктивності системи 

глибокого охолодження повітря на вході ГТУ за максимальним річним 

скороченням витрати палива   

 

Розділ присвячений раціональному розподілу проектної холодильної 

потужності відповідно до поточних теплових навантажень з метою розробки 

способів раціональної організації процесів охолодження повітря на вході ГТУ та 

відповідних схем системи охолодження до tп2 = 10 і 15С та відповідних схем 

системи охолодження для умов субтропічного клімату центрального Китаю та 

відповідних схем системи охолодження. 

Правомірність визначення проєктних холодильних потужностей за 

максимальним темпом нарощування річного ефекту як оптимальних величин 

q0.опт  замість раціональних q0.рац  підтверджено результатами розрахунку 

характеристик процесів охолодженні повітря на вході ГТУ до tп2 = 15 і 10С у 

липні 2017 р. на прикладі кліматичних умов Нанкіна і Шанхая (субтропічний 

клімат центрального Китаю), на відміну від Ланжоу (континентальний клімат) у 

розділі 3. 

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.  
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Кліматичні умови, особливості впливу яких на характер теплового 

навантаження систем охолодження повітря на вході ГТУ досліджувались, 

подано на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Поточні температура tзп , відносна вологість φзп  і вологовміст 

dзп  зовнішнього повітря 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 приводить до підвищених 

теплових навантажень на системи охолодження повітря на вході ГТУ (значні 

витрати холодопродуктивності на відведення теплоти конденсації водяної пари 

з повітря у процесі його охолодження) і, відповідно, встановлену (проектну) 

холодильну потужність (холодопродуктивність) ТУОП. 

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. 4.2). При цьому q0.Аопт  визначають за 

остаточним принципом як різницю q0.Аопт = q0.10опт –q0.10-15 . 
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Рис. 4.2. 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 ; а – 

м. Нанкін; б – м. Шанхай; в – м. Пекін; г– м. Ланжоу; 

 

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. 4.3. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

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

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

0.10q

зпt

q0.10-15 Арац.0q

Аопт.0q



97 

 

  

а 

  

б  

Рис. 4.3. Поточні питомі витрати холодильної потужності q0.15  на охолодження 

повітря до 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 виробництво холоду за наявної холодильної потужності 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      
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Рис. 4.4. Поточні питомі витрати холодильної потужності q0.15  на охолодження 

повітря до 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 виробництво холоду за наявної холодильної потужності АБХМ 

∑(q0.А ∙τ )  (б) упродовж липня 2017 року, м. Шанхай: q0.10-15 = q0.10 – q0.15 ; а – 

q0.Арац = q0.10рац –q0.10-15 ; б – q0.Аопт = q0.10опт –q0.10-15      
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Рис. 4.5. Поточні питомі витрати холодильної потужності q0.15  на охолодження 

повітря до 15 С, відповідні сумарні витрати холоду ∑(q0.15 ∙τ ) , 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 виробництво холоду за наявної холодильної потужності АБХМ 

∑(q0.А ∙τ )  (б) упродовж липня 2017 року, м. Пекін: q0.10-15 = q0.10 – q0.15 ; а – 

q0.Арац = q0.10рац –q0.10-15 ; б – q0.Аопт = q0.10опт –q0.10-15      
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Рис. 4.6. 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 виробництво 

холоду за наявної холодильної потужності АБХМ ∑(q0.А ∙τ )  (б) упродовж липня 

2017 року, м. Ланжоу: q0.10-15 = q0.10 – q0.15 ; а – q0.Арац = q0.10рац –q0.10-15 ; б – q0.Аопт = 

q0.10опт –q0.10-15      
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Як видно, дефіцит q0.15д.опт = q0.15опт – q0.15  оптимальної холодильної 

потужність q0.15опт  порівняно з необхідними поточними витратами q0.15  для 

охолодження зовнішнього повітря від tзп  до tп2 = 15 С незначний як за 

величиною, так і тривалістю (в окремі дні і не більше 2-3 год за добу), про що 

свідчить також його величина за накопиченням за липень ∑(q0.15д.опт ∙τ ) , яка 

практично на два порядки менше за сумарні витрати холоду ∑(q0.15 ∙τ ). Це 

пояснюється незначною різницею  між q0.15рац – q0.15опт = 3 кВт/(кг/с) відповідно 

до рис. 3.4 і 3.6.  

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. 4.2).  

Слід зазначити стабільне постійне теплове навантаження q0.10-15 = q0.10 – 

q0.15  на охолодження повітря від 15 С до tп2 = 10 С для умов субтропічного 

клімату центрального Китаю, що підтверджується результатами розрахунків для 

Нанкіна, Шанхая, на відміну від незначних коливань для умов континентального 

клімату Ланжоу. Як наслідок, також стабільні поточна наявна холодильна 

потужність АБХМ як різниця q0.А10-15рац = q0.10рац –q0.10-15 , а також практично 

прямолінійні сумарні за накопиченням величини наявного холоду АБХМ 

∑(q0.А10-15рац ∙τ ).  

Близькість значень дефіциту q0.15д.опт ≈ q0.15опт – q0.15  і q0.10д.опт = q0.10опт – 

q0.10  відповідно при tп2 = 15 і 10 С також 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 проектування ТУОП за оптимальною холодильною потужністю, що 

забезпечує максимальний темп прирощення річного ефекту. 
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Рис. 4.7. Поточні питомі теплові навантаження q0.10  охолодження повітря до tп2 = 

10 С, відповідні сумарні витрати холоду ∑(q0.10 ∙τ ) , теплові навантаження      

q0.10-15  охолодження повітря від 15 С до tп2 = 10 С, відповідні сумарні витрати 

холоду ∑(q0.10-15 ∙τ ) , раціональна холодильна потужність q0.10рац  при tп2 = 10 С, 

поточна наявна холодильна потужність АБХМ q0.Арац та сумарний наявний холод 

АБХМ ∑(q0.Арац ∙τ )  (а), оптимальна холодильна потужність q0.10опт  при tп2 = 

10 С, поточна наявна холодильна потужність АБХМ q0.Аопт  та сумарний 

наявний холод АБХМ ∑(q0.Аопт ∙τ )  (б) упродовж липня 2017 року, м. Нанкін: q0.10-

15 = q0.10 – q0.15 ; q0.Арац = q0.10рац –q0.10-15 ; q0.Аопт = q0.10опт – q0.10-15  
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Рис. 4.8. Поточні питомі теплові навантаження q0.10  охолодження повітря до tп2 = 

10 С, відповідні сумарні витрати холоду ∑(q0.10 ∙τ ) , теплові навантаження      

q0.10-15  охолодження повітря від 15 С до tп2 = 10 С, відповідні сумарні витрати 

холоду ∑(q0.10-15 ∙τ ) , раціональна холодильна потужність q0.10рац  при tп2 = 10 С, 

поточна наявна холодильна потужність АБХМ q0.Арац та сумарний наявний холод 

АБХМ ∑(q0.Арац ∙τ )  (а), оптимальна холодильна потужність q0.10опт  при tп2 = 

10 С, поточна наявна холодильна потужність АБХМ q0.Аопт  та сумарний 

наявний холод АБХМ ∑(q0.Аопт ∙τ )  (б) упродовж липня 2017 року, м. Шанхай: 

q0.10-15 = q0.10 – q0.15 ; q0.Арац = q0.10рац –q0.10-15 ; q0.Аопт = q0.10опт – q0.10-15  
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Рис. 4.9. Поточні питомі теплові навантаження q0.10  охолодження повітря до tп2 = 

10 С, відповідні сумарні витрати холоду ∑(q0.10 ∙τ ) , теплові навантаження      

q0.10-15  охолодження повітря від 15 С до tп2 = 10 С, відповідні сумарні витрати 

холоду ∑(q0.10-15 ∙τ ) , раціональна холодильна потужність q0.10рац  при tп2 = 10 С, 

поточна наявна холодильна потужність АБХМ q0.Арац та сумарний наявний холод 

АБХМ ∑(q0.Арац ∙τ )  (а), оптимальна холодильна потужність q0.10опт  при tп2 = 

10 С, поточна наявна холодильна потужність АБХМ q0.Аопт  та сумарний 

наявний холод АБХМ ∑(q0.Аопт ∙τ )  (б) упродовж липня 2017 року, м. Пекін: q0.10-

15 = q0.10 – q0.15 ; q0.Арац = q0.10рац –q0.10-15 ; q0.Аопт = q0.10опт – q0.10-15  
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Рис. 4.10. Поточні питомі теплові навантаження q0.10  охолодження повітря до 

tп2 = 10 С, відповідні сумарні витрати холоду ∑(q0.10 ∙τ ) , теплові навантаження      

q0.10-15  охолодження повітря від 15 С до tп2 = 10 С, відповідні сумарні витрати 

холоду ∑(q0.10-15 ∙τ ) , раціональна холодильна потужність q0.10рац  при tп2 = 10 С, 

поточна наявна холодильна потужність АБХМ q0.Арац та сумарний наявний холод 

АБХМ ∑(q0.Арац ∙τ )  (а), оптимальна холодильна потужність q0.10опт  при tп2 = 

10 С, поточна наявна холодильна потужність АБХМ q0.Аопт  та сумарний 

наявний холод АБХМ ∑(q0.Аопт ∙τ )  (б) упродовж липня 2017 року, м. Нанкін: q0.10-

15 = q0.10 – q0.15 ; q0.Арац = q0.10рац –q0.10-15 ; q0.Аопт = q0.10опт – q0.10-15  
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4.2 Аналіз паливної ефективності глибокого охолодженні повітря на вході 

ГТУ за раціонального розподілу встановленої холодопродуктивності   

 

Результати розрахунку відносного зменшення питомої витрати палива 

be10/be15  при охолодженні повітря до tп2 = 10С в АЕХМ (be10 ) порівняно з 

його охолодженням до tп2 = 15С в АБХМ (be15 ) та зменшення питомої витрати 

палива за рахунок більш глибокого охолодження повітря від 15С до tп2 = 10С в 

абсолютних величинах як різниця be10 – be15  для ГТУ GE 9351FA (номінальна 

потужність 260 МВт) у липні 2017 наведено на рис. 4.11.  

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. 4.11. Відносне зменшення питомої витрати палива be10/be15  при 

охолодженні повітря до tп2 = 10С в АЕХМ (be10 ) порівняно з його 

охолодженням до tп2 = 15С в АБХМ (be15 ) та зменшення питомої витрати 

палива за рахунок охолодження повітря від 15С до tп2 = 10С 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 = 15С (АБХМ); be10 – при tп2 = 

10С (АЕХМ) 

 

Як видно, більш глибоке охолодження повітря до tп2 = 10С в АЕХМ 
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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 ≈ 
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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 

температури зовнішнього повітря tзп  до tп2 = 15С і нижче (рис. 4.2, г, м. Ланжоу) 

і, відповідно, падінням теплового навантаження на ТУОП.  

Про зменшення питомої витрати палива be10  і be15  завдяки охолодженню 

повітря на вході ГТУ до tп2 = 10С в АЕХМ та до tп2 = 15С в АБХМ для ГТУ 

GE 9351FA у липні 2017 можна судити по результатах розрахунку на рис. 4.12.  

   

a                                                      б 

  

в                                                  г 

Рис. 4.12. Зменшення питомої витрати палива be10  і be15  завдяки охолодженню 

повітря на вході ГТУ до tп2 = 10С в АЕХМ та до tп2 = 15С в АБХМ для ГТУ 

GE 9351FA у липні 2017: a – Нанкін, б – Шанхай, в – Пекін, г –Ланжоу 
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Як видно з рис. 4.12, більш глибоке охолодження повітря на вході ГТУ до 

температури tп2 = 10С в АЕХМ забезпечує зменшення питомої витрати палива 

∑Δbe10  у липні на 4,5…6,0 кг/кВт (на 1 кВт потужності) за винятком м. Ланжоу, 

для якого величина ∑Δbe10  становить приблизно 3 кг/кВт.  

Отже більш глибоке охолодження повітря на вході ГТУ до температури tп2 = 

10С в АЕХМ порівняно з його традиційним охолодженням в АЕХМ до tп2 = 

15С в умовах субтропічного клімату центрального Китаю (м. Нанкін, Шанхай) 

забезпечує зменшення питомої витрати палива ∑Δbe10  у липні в 1,2…1,4 рази 

більше, а в умовах континентального клімату (м. Ланжоу) – приблизно в 1,7 рази. 
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4.3 Основні результати і висновки по розділу 4 

 

1. Гіпотеза визначення проєктної холодильної потужності за 

максимальним темпом нарощування річної економії палива отримала 

підтвердження результатами розрахунків раціонального розподілу проєктної 

холодопродуктивності між ступенями охолодження зовнішнього повітря до 

15 С в традиційній АБХМ та подальшого більш глибокого охолодження повітря 

до 10 С і нижче, як приклад, в ЕХМ,  як наступного етапу методології 

проєктування ТУОП на вході ГТУ.  

При цьому стабільне теплове навантаження більш глибокого охолодження 

повітря від 15 С до 10 С в ЕХМ приймають за базове, а холодильну потужність 

АБХМ для попереднього охолодження зовнішнього повітря до 15 С визначають 

за остаточним принципом як різницю між проєктною холодильною потужністю 

всієї ТУОП, обчисленою за максимальним темпом нарощування річної економії 

палива (оптимальною), та стабільним базовим теплове навантаження більш 

глибокого охолодження повітря від 15 С до 10 С в ЕХМ. 

2. Порівняння проєктних величин холодильної потужності 

(холодопродуктивності) з поточними тепловими навантаженнями свідчило про 

наявність або відсутність дефіциту проєктної холодильної потужності, 

розрахованої за різними методами (раціональної і оптимальної). Відсутність 

практично дефіциту q0.15опт.д  і q0.10опт.д  при tп2 = 15 і 10 С відповідно для м. 

Нанкін і Шанхай підтверджує стабілізацію теплового навантаження q0.10-15  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.  
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4. За результатами розрахунку показано, що більш глибоке охолодження 

повітря на вході ГТУ до температури 10С послідовно в АБХМ та ЕХМ в умовах 

субтропічного клімату центрального Китаю забезпечує зменшення питомої 

витрати палива у липні в 1,2…1,4 рази більше порівняно з його традиційним 

охолодженням в АЕХМ до 15С, а в умовах континентального клімату 

(м. Ланжоу) – приблизно в 1,7 рази.  

При цьому зменшення питомої витрати палива в абсолютних величинах 

завдяки більш глибокому охолодженню повітря на вході ГТУ від 15С до 10С в 

ЕХМ для розглянутих кліматичних умов лишається доволі близьким для різних 

регіонів. 

5. 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 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. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ГЛИБОКОГО 

ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НА ВХОДІ ГТУ 

В КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ КИТАЮ 

5.1 Оцінка енергетичної ефективності глибокого охолодження повітря 

на вході ГТУ 

 

П’ятий розділ присвячено визначенню ефекту від охолодження повітря на 

вході ГТУ відповідно до способів і схемних рішень ТУОП з урахуванням 

змінних поточних теплових навантажень і особливостей клімату різних регіонів 

Китаю. Особливості впливу кліматичних умов на характер теплового 

навантаження систем охолодження повітря на вході ГТУ досліджувались для 

різних регіонів (рис. 5.1, 5.2). 

 

 

Рис. 5.1. Мапа регіонів 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. 5.2. Поточні температура tзп  і відносна вологість φзп  зовнішнього повітря 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 

підвищення теплових навантажень на системи охолодження повітря на вході 

ГТУ (значні витрати холодопродуктивності на відведення теплоти конденсації 

водяної пари з повітря у процесі його охолодження) і, відповідно, встановленої 

(проєктної) холодильної потужності (холодопродуктивності) ТУОП. 

Результати розрахунку річного ефекту від охолодження зовнішнього повітря 

на вході ГТУ до різних температур tп2 (ta2 ) у вигляді питомої економії палива 

be/be15  у відносних величинах – віднесених до їх величин при охолодженні 

повітря на вході ГТУ в AБХМ до tп2 = 15 ºС в залежності від tп2 (ta2 )  для ГТУ 

GE 9351FA за 2017 для різних кліматичних умов регіонів Китаю представлено 

на рис. 5.3. Використання питомої річної економії палива be , т/кВт, що 

припадає на 1 кВт потужності ГТУ, замість абсолютної величини Вт , т, як 

показника ефективності застосування охолодження повітря на вході ГТУ до 

різних температур tп2 (ta2 ) спрощує перерахунок результатів на інші потужності. 
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Рис. 5.3. Річна питома економія палива be/be15  завдяки охолодженню 

зовнішнього повітря на вході ГТУ до різних температур tп2 (ta2 ) 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 GE 9351FA за 2017: a – 

Нанкін, б – Шанхай, в – Пекін, г – Ланжоу; be/be15 – при tп2 = 15С в АБХМ; 

be/be15 – при tп2 = 5 і 10С в АЕХМ   

 

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

АЕХМ порівняно з його охолодженням до tп2 = 15С в АБХМ забезпечує 

збільшення питомої річної економії палива (порівняно з охолодженням до tп2 = 

15С в АБХМ) be/be15  приблизно в 1,5–1,6 рази для субтропічного клімату 
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(рис. 5.3, а-в) і понад 2(2,2–2,3) рази для континентального клімату Ланжоу 

(рис. 5.3, г).  

Про зменшення питомого (на 1 кВт потужності ГТУ) споживання газу за 

накопиченням Σbe15;10  завдяки охолодженню повітря на вході ГТУ GE 9351FA 

до tп2 = 15 ºС в АБХМ і 10 ºС в АЕХМ упродовж 2017 р. можна судити за рис. 5.4 

і 5.5. 

 
а 

 
б 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-20

-10

0

10

20

30

40

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360, доба

зпt

15t

tзп, t15, C be15, кг/кВт

15eb

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

-20

-10

0

10

20

30

40

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360, доба

зпt

15t

tзп, t15, C be15, кг/кВт

15eb



117 

 

 
в 

 
г 

Рис. 5.4. Поточні значення температури зовнішнього повітря tзп , її зменшення 

t15 при охолодженні до tп2 = 15ºС в АБХМ і відповідного зменшення питомого 

споживання газу за накопиченням Σbe15  завдяки охолодженню повітря на вході 

ГТУ GE 9351FA до tп2 = 15 ºС упродовж 2017 р.: a – Нанкін, б – Шанхай, в – 

Пекін, г – Ланжоу 

 

Як видно з рис. 5.4, охолодження повітря на вході ГТУ GE 9351FA до tп2 = 

15 ºС в АБХМ забезпечує зменшення питомого річного споживання газу 

Σbe15  на 14…17 кг/кВт (на 1 кВт потужності ГТУ) залежно від кліматичних 

умов експлуатації. Варто зазначити, що зменшення питомого річного 
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споживання газу Σbe15  для Ланжоу значно менше 4,5 кг/кВт порівняно з 

субтропічним кліматом Нанкіна і Шанхая. Така суттєва різниця зумовлена більш 

низькими температурою і відносною вологістю зовнішнього повітря в Ланжоу 

упродовж року. 

Більш глибоке охолодження повітря на вході ГТУ GE 9351FA до tп2 = 10 ºС 

в АЕХМ забезпечує значно більше зменшення питомого річного споживання 

газу Σbe10 : 23…27 кг/кВт для Нанкіна і Шанхая та 10.5 кг/кВт для Ланжоу. Слід 

зазначити доволі значне зменшення питомого річного споживання газу 

be10  завдяки глибокого охолодження повітря на вході ГТУ до tп2 = 10 ºС в 

АЕХМ порівняно з його охолодженням до tп2 = 15 ºС в АБХМ: приблизна в 

1,5…2,3 рази. 
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Рис. 5.5. Поточні значення температури зовнішнього повітря tзп , її зменшення 

t10  при охолодженні до tп2 = 10ºС в АЕХМ і відповідного зменшення питомого 

споживання газу за накопиченням Σbe10  завдяки охолодженню повітря на вході 

ГТУ GE 9351FA до tп2 = 10 ºС упродовж 2017 р.: a – Нанкін, б – Шанхай, в – 

Пекін, г – Ланжоу 

 

Слід зазначити, що з урахування витрат потужності і, відповідно, палива 

на подолання аеродинамічного опору повітроохолоджувачів на вході ГТУ 

реальне зменшення питомої витрати палива буде дещо менше, але зовсім не 

значно. 
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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 Bе  та річного за накопиченням 

ΣBе  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. 5.6).  
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Рис.5.6. Зменшення споживання газу по місяцях Bе  та річне за накопиченням 

ΣBе  за 2017 р. для GE 9351FA завдяки охолодженню повітря на вході ГТУ до 

tп2 = 15 ºС в АБХМ і tп2 = 10 ºС в АЕХМ: a – Нанкін, б – Шанхай, в – Пекін, г – 

Ланжоу 

 

Як видно, у разі охолодження повітря на вході ГТУ GE 9351FA  до 15ºС в 

АБХМ річне скорочення споживання газу ΣBе15  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 GE 9351FA до 10ºС в АЕХМ 

річне скорочення споживання газу Be10  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 Bе  буде дещо менше.  

Ефект від охолодження повітря на вході ГТУ у вигляді зменшення 

споживання газу ΣBV  було проаналізовано для умов субтропічного клімату  

центрального Китаю (Нанкін, Шанхай), а також Пекіна та континентального 

клімату (Ланжоу) на прикладі GE 9351FA (номінальна потужність 260 МВт) 

(рис. 5.7).  
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Рис. 5.7. Зменшення споживання газу ΣBV  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 – Пекін, г – Ланжоу 

 

Як видно, у разі охолодження повітря на вході ГТУ GE 9351FA  до 15ºС в 

АБХМ річне скорочення споживання газу ΣBV  становить 5,4–6,5·106 м3 для 

кліматичних умов Нанкіна і Шанхая та Пекіна, тоді як для Ланжоу – 1,75·106 м3. 

У разі більш глибокого охолодження повітря на вході GE 9351FA  до 10ºС в 

АЕХМ річне скорочення споживання газу ΣBV  становить 8,.5–10,.0·106 м3  та  

14,0·106 м3 і 3,8·106 м3 відповідно. 
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Про збільшення потужності ГТУ GE 9351FA завдяки охолодження повітря 

на вході до tп2 = 15С в АБХМ та до tп2 = 10С в АЕХМ можна судити за їх 

поточними величинами на рис.5.8. 
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Рис. 5.8. Поточні значення збільшення потужності ГТУ Ne15  завдяки 

охолодженню повітря на вході до tп2 = 15С в АБХМ і її збільшення Ne10  при 

охолодженні повітря на вході до tп2 = 10С в АЕХМ упродовж липня 2017: 

a – Нанкін, б – Шанхай, в – Пекін, г – Ланжоу 

 

Як видно з рис. 5.8, глибоке охолодження повітря на вході ГТУ GE 9351FA 

до tп2 = 10С в АЕХМ забезпечує збільшення потужності Ne10  на 28…44 MВт 

для кліматичних умов Нанкіна і Шанхая, 24…40 MВт для Пекіна і 12…32 МВт 

для Ланжоу.  
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Про зростання потужності ГТУ GE 9351FA завдяки охолодженню повітря на 

вході до tп2 = 10С в АЕХМ порівняно з охолодженням до tп2 = 15С в АБХМ 

упродовж липня 2017 року можна тлумачити за їх відносними величинами 

ΔNe10/ΔNe15  та їхньою різницею ΔNe10 –ΔNe15  на рис. 5.9. 
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Рис. 5.9. Поточні значення відносного збільшення потужності ГТУ ΔNe10/ΔNe15  і 

абсолютного прирощення ΔNe10 –ΔNe15  завдяки охолодженню повітря на вході 

ГТУ GE 9351FA до tп2 = 10С в АЕХМ порівняно з охолодженням до tп2 = 15С в 

АБХМ упродовж липня 2017: a – Нанкін, б – Шанхай, в – Пекін, г – Ланжоу 

 

За результатами аналізу ефекту від охолодження повітря на вході ГТУ 

GE 9351FA до tп2 = 10С в АЕХМ порівняно з охолодженням в АБХМ до 

tп2 = 15С у вигляді збільшення потужності ГТУ (рис. 5.9,а-в) видно, що 

величина її абсолютного прирощення ΔNe10 –ΔNe15  лишається упродовж липня 

практично постійною, тоді як відносного ΔNe10/ΔNe15  зазнає значних коливань, 

що свідчить про зміну ефекту від глибокого охолодження повітря на вході ГТУ 
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до tп2 = 10С в АЕХМ порівняно з його охолодженням до tп2 = 15С в АБХМ. При 

цьому його поточна відносна величина доволі значна і становить 1,2…1,6 рази 

на протязі липня. Слід зазначити, що для континентального клімату Ланжоу (рис. 

5.9,г) ефект від глибокого охолодження повітря на вході ГТУ набагато більший 

і зазнає більших (у 1…5 разів) коливань. 

Про збільшення виробництва енергії (механічної/електричної) помісячно 

ΔNe.міс_15;10  і за рік ΣΔNe_15;10  завдяки охолодженню повітря на вході ГТУ 

GE 9351FA (номінальна потужність 260 MВт) до tп2 = 15С в АБХМ і до 

tп2 = 10С в АЕХМ упродовж 2017 можна судити за рис. 5.10.  
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Рис. 5.10. Збільшення виробництва енергії помісячно ΔNe.міс_15;10  і за рік 

ΣΔNe_15;10  завдяки охолодженню повітря на вході ГТУ GE 9351FA до tп2 = 15С 

в АБХМ і до tп2 = 10С в АЕХМ упродовж 2017: ΔNe.міс_15  і ΣΔNe_15 – при 

tп2 = 15С в АБХМ; ΔNe.міс_10  і ΣΔNe_10 – при tп2 = 10С в АЕХМ; a – Нанкін, б – 

Шанхай, в – Пекін, г – Ланжоу 
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Як видно з рис. 5.10, охолодження повітря на вході GE 9351FA до 

температури 15°C забезпечує зростання річного виробництва енергії ΣΔNe_15  на 

65000–80000 MВт∙год для Нанкіна і Шанхая та приблизно на 23000 MВт∙год для 

Ланжоу. В той же час, більш глибоке охолодження повітря до 10 °C забезпечує 

значно більше прирощення річного виробництва енергії ΣΔNe_10 : 105000–

126000 MВт∙год для Пекіна, Нанкіна і Шанхая порівняно з 48000 MВт∙год для 

Ланжоу. 

Виходячи з наведених результатів розрахунку, можна заключити, що 

більш глибоке охолодження повітря до 10 °C в АЕХМ забезпечує значно більше 

прирощення річного виробництва енергії ΣΔNe_10  порівняно з його величною 

ΣΔNe_10  при традиційному охолодженні повітря до 15 °C в АБХМ. 
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5.2 Оцінка екологічної ефективності глибокого охолодження повітря 

на вході ГТУ 

 

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.  

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, було розраховано річне скорочення викидів за 2017 р. 

(рис. 5.11 і 5.12). 
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Рис. 5.11. Зменшення викидів діоксиду вуглецю (carbon dioxide) 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 – Пекін, г – Ланжоу   

 

Як видно, 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. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CO2, т

, місяць

CO2_10

CO2_15

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CO2, т

, місяць

CO2_10

CO2_15



132 

 

 
а 

 
б 

 
в 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOx, т

NOx_10

NOx_15

, місяць

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOx, т

, місяць

NOx_10

NOx_15

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOx, т

, місяць

NOx_10

NOx_15



133 

 

 
г 

Рис. 5.12. 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 – Пекін, г – 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. 

Оцінку екологічного ефекту від охолодження повітря на вході проведено для 

UGT 10000 номінальною потужністю 10 МВт, для якої зниження температури 

повітря tп  на 1С приводить до зменшення питомої витрати палива 

Δbe1°C=Δbe/Δtп  на 0,7 г/(кВт·год). Розрахунки скорочення споживання палива 

ГТУ B завдяки охолодженню повітря на вході ГТУ проведено для помірного 

клімату України та субтропічного клімату КНР (рис. 5.13). Помісячне 

скорочення споживання палива В розраховували як В = Σ(Δbe·Ne·τi )міс , а 

зменшення питомої витрати палива Δbe = Δbe1°C∙Δtп, де Δtп = tзп – tп2 . 
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Рис. 5.13. Скорочення масових витрат палива B для ГТУ UGT 10000  по 

місяцях упродовж року  при охолодженні повітря на вході до 7, 10 і 15 °С на 

протязі 2014 – 2018 років:  а–Суми; б –Тернопіль, Україна; в – Нанкін; г – 

Пекін, КНР 
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Рис. 5.14. Скорочення об’ємних витрат палива ΣBV  для ГТУ UGT 10000  за 

накопиченням при охолодженні повітря на вході ГТУ до 7, 10 і 15 °С на протязі 

2014 – 2018 років: а– Суми; б – Тернопіль; в – Нанкін, КНР; г –Пекін, КНР 

 

Як видно з рис. 5.14, при охолодженні повітря на вході ГТУ до 15ºС щорічна 

економія палива становить 35–65 тис. м3 для помірного клімату України та 135–

170 тис. м3 для субтропічного клімату КНР. При охолодженні повітря до 10ºС 

економія палива зростає до 100–130 та 210–270 тис. м3 відповідно для умов 

України та КНР. 

Враховуючи, що кожний зекономлений кубічний метр палива для ГТУ 

зменшує викиди двооксиду вуглецю СО2 на 428,7 г, а оксиду азоту NOХ на 2,78 г 

[      ] було розраховано щорічне зменшення шкідливих викидів за 2014–2018 

роки (рис. 5.15, 5.16). 
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Рис. 5.15. Скорочення викидів двооксиду вуглецю ΣСО2 за накопиченням 

упродовж року при охолодженні повітря на вході ГТУ до 7, 10 і 15 °С за 2014–

2018 рр.: а– Суми; б –Тернопіль; в – Нанкін; г –Пекін 

 

Як видно з рис. 5.15, охолодження повітря до 15°С дозволяє скоротити 

викиди СО2  на 18–70 т щорічно в залежності від кліматичних умов регіону. За 

п’ять років скорочення викидів СО2 сягає 300 т.  

Більш глибоке охолодження до 10°С забезпечує їх скорочення до 500 т для 

кліматичних умов КНР та 240 т для умов України, а до 7°С – 690 т та 340 т для 

КНР і України відповідно. 
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Рис. 5.16. Скорочення викидів оксиду азоту ΣNОX за накопиченням 

упродовж року при охолодженні повітря на вході ГТУ до 7, 10 і 15 °С за 2014–

2018 рр.: 

 а– Суми; б –Тернопіль; в – Нанкін; г –Пекін 

 

При охолодженні повітря до 15°С викиди NОX скорочуються на 0,12–0,45 т 

щорічно, тоді як за п’ять років при глибокому охолодженні до 10°С – до 3,5 т для 

умов КНР та 1,6 т – для України, а до 7°С – 4,45 т та 2,2 т для умов КНР і України 

відповідно. 
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5.3 Основні результати і висновки по розділу 5 

 

Розроблено тепловикористовуючі системи 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. 

Показано, що більш глибоке охолодження повітря до 10 °C в АЕХМ 

забезпечує значно більше прирощення річного виробництва енергії порівняно з 

його величною при традиційному охолодженні повітря до 15 °C в АБХМ. 

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.  

Більш глибоке охолодження повітря на вході ГТУ GE 9351FA до tп2 = 10 ºС 

в АЕХМ забезпечує значно більше зменшення питомого річного споживання 

газу Σbe10 : 23…27 кг/кВт для Нанкіна і Шанхая та 10,5 кг/кВт для Ланжоу. 

Зменшення питомого річного споживання газу be10  завдяки глибокого 

охолодження повітря на вході ГТУ до tп2 = 10 ºС в АЕХМ порівняно з його 

охолодженням до tп2 = 15 ºС в АБХМ доволі значне: приблизна в 1,5…2,3 рази. 

Проаналізовано охолодження повітря на вході ГТУ для субтропічного (на 

прикладі КНР) та помірного клімату (Україна) на протязі п’яти років. Показано, 

що скорочення викидів СО2  і NОX  при охолодженні повітря до 7…10°С 

порівняно з 10°С для кліматичних умов України більше ніж для КНР.  
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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 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 
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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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