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практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів 

„Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики” за 

вісьмома основними напрямками: атомна енергетика, теплообмін і 

гідродинаміка в теплопередаючих пристроях і енергетичних 

установках, сучасні технології в тепловій енергетиці, проблеми 

теоретичної і промислової теплотехніки,  автоматизація 

теплоенергетичних процесів, геометричне моделювання та 

проблеми візуалізації, програмне забезпечення інформаційних 

систем та мережних комплексів, моделювання та аналіз 

теплоенергетичних процесів. 
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СЕКЦІЯ №5 

 

Автоматизація 

теплоенергетичних 

процесів  
 



УДК 004.94 

Магістр 5 курсу, гр. ТА-41м Єськов К.В. 

Проф., д.т.н. Трегуб В.Г. 

УДОСКОНАЛЕННЯ АСР ТИСКУ НА ОБІГРІВ ФЛАНЦІВ І ШПИЛЬОК 

ТУРБІНИ К-300-240 ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЛІНІЙНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ПРИ 

РІЗНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ БЛОКУ 

Збільшення часу пуску потужних турбін високого тиску призвело до появи, при 

навантаженні турбіни, значної різниці температур по ширині фланців, а також виникнення 

великого осьового подовження ротора. І те й інше є наслідком нерівномірності прогріву 

окремих вузлів турбоагрегату при пуску. 

У зв'язку з цим відразу ж після початку серійного виробництва цих агрегатів стали 

розроблятися заходи щодо прискорення їх пуску. 

Найбільш ефективним заходом такого роду є обігрів фланців і шпильок циліндрів 

високого і середнього тиску турбін. 

Додатковий обігрів фланцевих з'єднань зовні дозволяє різко скоротити різницю 

температур по ширині фланців, між стінкою і фланцем, зменшити відносне подовження 

ротора ЦВТ і прискорити пуск турбіни. 

На сьогоднішній день є 2 найефективніших заходи для вирішення цієї проблеми: 

1. Удосконалення існуючої АСР для регулювання тиску. 

2. Внесення конструктивних змін в турбіну. 

Так як всі ТЕС були побудовані ще в минулому сторіччі. То й засоби автоматизації є 

застарілими. Внесення конструктивних змін добре вирішує проблему, але є надзвичайно 

дорогим рішенням. Тому з економічної точки зору удосконалення існуючої АСР є більш 

доцільним.  

Єдиний недолік використання АСР – це те, що при зміні режиму роботи блоку,  

потрібно змінювати налаштування регулятора. Щоб цьому запобігти, можна 

використовувати логічні нелінійні регулятори (ЛНР), в яких нелінійні закони регулювання 

реалізуються за допомогою логічних функцій.  

  Застосування ЛНР є ефективним алгоритмічним способом поліпшення якості 

функціонування АСР на об’єктах з несприятливими динамічними властивостями. У 

мікропроцесорних системах автоматизації (МСА) цей спосіб має суттєві переваги перед 

інформаційними способами, що домінують в апаратних системах автоматизації і пов’язані 

з використанням багатоконтурних АСР. По-перше, алгоритмічний спосіб є 

економічнішим, тому що не потребує додаткових інформаційних каналів. По-друге, він 

досить просто реалізується в МСА програмним шляхом.  

Зважаючи на всі переваги і недоліки вищезазначених заходів, вирішено обрати 

удосконалення існуючої АСР з використанням ЛНР. 
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