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ПІДВИЩЕННЯ  НАДІЙНОСТІ  ТА  ЕФЕКТИВНОСТІ  ЕЛЕКТРИЧНИХ  МАШИН  
У  ДИНАМІЧНИХ  РЕЖИМАХ  ГЕНЕРУЮЧИХ  ЕНЕРГОБЛОКІВ 
 

 Наведено методи і результати досліджень фізичних процесів протягом  останнього року та способи 
підвищення надійності і ефективності роботи енергетичних електричних машин у складі генеруючих енерго-
блоків, які працюють у маневрених режимах експлуатації. 

 Приведены методы и результаты исследований физических процессов, а также способы повышения 
надежности и эффективности работы энергетических электрических машин в составе генерирующих энер-
гоблоков, работающих в маневренных режимах эксплуатации. 
 
 В електроенергетиці на сучасному етапі існує проблема надійності та ефективності 
експлуатації в маневрених режимах енергетичних електричних машин ТЕС і ГЕС: турбо- і 
гідрогенераторів, їх систем збудження і функціонального забезпечення, електродвигунів вла-
сних потреб електростанцій, силових трансформаторів. 

Маневрені режими супроводжуються частими пусками, зупинками, режимами син-
хронізації, змінами активного і реактивного навантажень, перехідними процесами, роботою 
при неповному навантаженні тощо. Процеси, що відбуваються в машинах в указаних режи-
мах, властиві також для машин, які в основному працюють у базових режимах, наприклад, 
для генераторів АЕС. Тому результати досліджень фізичних процесів у динамічних режимах 
генераторів є фундаментальними.  

В останні роки майже всі блоки ТЕС працюють в маневрених режимах [18, 19]. Осно-
вні причини необхідності маневрених режимів:  

1. Характер добового споживання електроенергії – зміна за добу складає 15…25 %. 
2. Збільшення виробітку електроенергії на АЕС, що працюють у базовому режимі, та 

можливі відмови енергоблоків АЕС. 
3. Невеликі ресурси на ГЕС і ГАЕС. 
4. Високовольтні лінії електропередач, недовантажені вночі, у святкові та вихідні дні, 

генерують реактивну потужність. Тому виникає необхідність споживання турбогенератора-
ми надлишку реактивної потужності. Навіть на АЕС генератори працюють при зміні реакти-
вної потужності. 

Якщо ще 40 років тому блоки ТЕС працювали в базовому режимі, то вже через шість 
років почали працювати у змінних режимах. На сьогодні змінні режими є постійними на 
ТЕС. При цьому генератори спроектовані на роботу в номінальному режимі. 

Змінні режими впливають на прискорене спрацювання генераторного обладнання 
[11]. Тому за останні роки спостерігається динаміка відмов: наприклад, через старіння ізоля-
ції обмотки в 7 раз, через пошкоджуваність стяжних призм у 6,4 разу. І це не дивно, адже ге-
нератор має близько 350000 окремих механічно з’єднаних деталей, які взаємно зміщуються у 
змінних режимах. А більшість генераторів вичерпало розрахунковий ресурс. Навіть підви-
щуються вібрації в маневрених режимах: при пусках і зупинках, при переході через критичні 
швидкості та при роботі на неповній потужності. При цьому амплітуди вібрацій змінюються 
в 3…4 рази [8]. 
 Економічна ефективність маневрених блоків в Україні невисока [20]. Середній коефі-
цієнт корисної дії енергоблоків ТЕС України не перевищує 32,5 %, тоді як в Росії він стано-
вить 35,7 %, а в Німеччині – 39,6 %, з часом навіть погіршується. Питомі витрати палива зро-
стають, а коефіцієнт використання потужності зменшується. Витрати на ремонт зростають, 
становлять в середньому 12 % від собівартості електроенергії при нормальному значенні 
3…5 %. 
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Отже, змінні режими є проблемними для енергетичних електричних машин. Вони за-
знають підвищених, циклічних термомеханічних і електродинамічних навантажень та вібра-
цій. 

Тому дуже важливо розкрити основні особливості та закономірності фізичних проце-
сів в машинах та економічні аспекти, що супроводжують процес генерування електроенергії 
при такій роботі енергоблоків. Наведемо коротко деякі результати досліджень проблеми ма-
невреності енергетичних електричних машин у складі генеруючих енергоблоків. 
 На основі методів динамічного програмування розроблено методику визначення еко-
номічної ефективності та економічної доцільності роботи енергоблоків на заданий прогноз-
ний період, який залежить від глибини "передісторії" [17]. У такій постановці проводились 
дослідження прогнозних відпускних тарифів на електроенергію для енергоблока залежно від 
видів і циклу виконання ремонтів, модернізації, заміни новим обладнанням і т.ін. 
 Розрахунки проводились для восьми блоків Криворізької ТЕС. 

Необхідні дані по кожному блоку для досліджень отримано за 1995–2004 роки. Тобто 
"передісторія" складає 10 років. Дані стосуються року введення в експлуатацію, виробітку 
електроенергії, кількості годин роботи, зупинок, пусків, відмов, різних видів ремонтів і т.ін. 
Усього 14 величин. 
 Ці дані доповнювались даними з економічної ефективності блоків. На рис. 1 наведено 
динаміку тарифів для трьох блоків за умови сталого прибутку. Видно, що найбільш пробле-
мним є блок № 6. При цьому він мав у 1,5…2 рази пусків більше, ніж решта, хоча електро-
енергії виробив менше. Така закономірність має місце і для інших блоків. Дана методика дає 
змогу дослідити вплив різних аспектів експлуатації на ефективність роботи, визначати зали-
шковий ресурс за економічною доцільністю роботи генераторів, а також умови, за яких мож-
на подовжити ресурс.  
 
 Відомо, яку роль відіграють термомеханічні процеси в енергетичних машинах у змін-
них режимах. Модель для розрахунку нестаціонарних термомеханічних процесів було роз-

винено введенням у неї основних елементів статора, які взаємно переміщуються в динаміч-
них режимах. 
 Досліджено нестаціонарні термомеханічні процеси в статорі при пуску та скиданні 
навантаження генератора [4]. Виявлено ряд особливостей, зокрема таких: поперечні механі-
чні напруження в ізоляції і в пазовій, і в лобовій частинах обмотки значно перевищують зна-
чення аксіальних. Зміни в часі зміщень та термонапружень носять нелінійний характер, що 
обумовлено особливостями закріплення обмотки. 

Рис. 1



 Важливими для розуміння проблеми маневреності є перехідні процеси в генераторі, і 
зокрема в режимах синхронізації. Адже чим більше пусків, тим їх більше. Режим синхроні-
зації є успішним, коли при включенні кут між напругами генератора і мережі буде не більше 
10º і допускається, коли струм статора не перевищує три-…п’ятикратного значення від номі-
нального. Дослідження перехідних процесів у режимах синхронізації проводились для гене-
ратора потужністю 250 МВт з-ду "Електроважмаш". Один із таких генераторів встановлено 
на АЕС в Індії, і на ньому відбулася аварія в результаті невдалого включення генератора при 
синхронізації [7]. Умови включення генератора не відповідали індуктивним параметрам ме-
режі, що і стало основною причиною аварії. Проте дослідження причин цієї відмови дали 
змогу отримати ряд фундаментальних результатів [6, 13–15]. 
 При включенні генератора струми статора досягли 10-кратної величини від номіналь-
ного. Було ослаблено закріплення обмоток, зміщені клини запресовки. Була зруйнована сис-
тема охолодження, потім – пробій ізоляції. Всі ці явища стали результатом руйнування текс-
толітових прокладок, встановлених в аксіальних пазах ротора для інтенсифікації охолоджен-
ня. Зламався болт, яким закріплено прокладку, розламалися прокладки. І все це на роторі, 
який обертається зі швидкістю 3000 об/хв. Матеріали аварії дали змогу вивчити фізичні про-
цеси, що супроводжують режими синхронізації генераторів, які є частими, коли енергоблоки 
працюють у маневрених режимах. Дослідження проводились на основі вивчення електроди-
намічної і механічної стійкості генераторів у таких режимах. Ці фундаментальні дослідження 
мають самостійне значення для теорії машин. Було розроблено методики визначення елект-
родинамічних зусиль в обмотках ротора і статора та в болті. Для цього розв’язано ряд задач 
розрахунку поля в зоні лобових частин обмоток і в області болта та розрахунку струмів у са-
мому болті. І все це для перехідних процесів. Визначено перерозподіл магнітного поля в пазу 
та феромагнітним тілом, яким у ньому є болт. 
 Такий вигляд мають вирази для сил, які діють на лобові частини обмоток ротора і ста-
тора та на болт. На лобові частини обмотки ротора (пряма ділянка) діють максимальні раді-
альні сили: 
                                  fr = 13,8 ·103 (0,685 – 0,81cosωt + 0,125cos2ωt ), H/м.                               (1) 

На верхній стержень лобової частини обмотки статора (пряма ділянка) діють сили 
                                    fr  = 6· 104 (0,812 – 0,95cosωt + 0,14 cos2ωt), H/м.                                   (2) 

Максимальні зусилля на лобову частину обмотки ротора дорівнюють 22,1· 103 H/м. На 
виліт лобової частини діють максимальні сили в 1 т.  

Вираз аксіальної складової електродинамічних зусиль (EДЗ), що діють на головку бо-
лта, має вигляд 
                      fz= 0,32·103 · 2,1 · 0,89(1-cosωt)cosωt=600(cosωt-0,5-0,5coswt), H/м.                   (3) 

Проведено розрахунки механічної міцності болта при комплексній дії визначених 
електродинамічних і механічних (масових) сил. Треба відмітити, що вирішальними для міц-
ності виявились циклічність електродинамічних сил, а також концентратори електродинамі-
чних сил і механічних напружень. 
 У результаті досліджень отримано низку важливих наукових результатів, розкрито 
ряд явищ. Основні явища, що виникали при самосинхронізації генератора, коротко можна 
охарактеризувати так. У режимі синхронізації на болт діяли циклічні аксіальні сили, які, вре-
шті, й зруйнували болт і прокладки. А вони вже при обертанні зруйнували систему охоло-
дження. Це підтверджується характером злому болта. Окрім того, люфт болта в аксіальному 
напрямку становив 4 мм, тоді як в тангенціальному – 1 мм. І ще такий результат: на пряму 
ділянку верхнього стержня лобової частини осердя статора (ОС) діяли змінні сили, на рівні 2 
т, що спричинювало вібрації з розмахом у 292 мкм, при допустимих 40…50 мкм. Механічні 
пошкодження ізоляції цієї ділянки в результаті вібрацій та подальше перегрівання призвели 
до пробою ізоляції. У цій статті вперше показано, що при перехідних процесах проблеми в 
роторі виникають не лише в зв’язку з коливанням ротора, але і з виникненням ЕДЗ в його 
елементах. Тим більше механічні розрахунки показали, що вплив крутильних моментів на 
міцність болта є незначним. 



 

В останні роки на АЕС виникають відмо-
ви генераторів 1000 МВт у зв’язку з проблемою 
вивідних і з’єднувальних шин ОС [21]. Віднов-
лювальний час становив близько трьох місяців. 
Це досить великий термін. Ці відмови відзнача-
ються значними економічними збитками. На 
рис. 2 показана просторова схема вивідних і 
з’єднувальних шин турбогенераторів по-
тужністю 1000 МВт. Шини закріплюються в пе-
вному порядку. В шинах виникали тріщини, 
зломи, в результаті збільшувались вібрації до 
недопустимих, руйнування охолоджуючих ка-
налів і витікання з них води, виникали короткі 
замикання. Для з’ясування першопричин таких 
пошкоджень та фізики процесів було дослідже-
но електродинамічну і механічну стійкість цих 

шин. Робота проводилась під керівництвом і за участю академіка А.К. Шидловського. Знахо-
дилися електродинамічні зусилля, які діяли на окремі ділянки шин (рис. 2). Поле в кінцевій 
зоні в різних режимах знаходилось за раніше розробленою моделлю [10]. Окрім того, знахо-
дилось поле, яке збуджувалось системою найближчих до розрахункових областей фазних 
струмів у довільній комбінації. Тому для кожної ділянки шин залежності в часі для індукції 
поля і зусиль є різними. 

Наприклад, на тангенціальну ділянку К1А діють аксіальні сили: 

на радіальну ділянку К1А – тангенціальні сили: 
                                                                                                                              
 
 
 Проведено комплекс досліджень з механічної стійкості, взагалі, для складної 
системи навантажень з врахуванням різного роду концентраторів [16]. На основі ре-
зультатів досліджень сформульовано висновки і пропозиції, які наведено в [16]. 
 Резюме висновків наступне: запас стійкості вивідних шин генераторів 1000 МВт у 
номінальному режимі мінімальний, у деяких місцях його коефіцієнт не перевищує 1,2…1,3. І 
лише для потужності 750…800 МВт запас є достатнім. Невеликі запаси роблять ці генерато-
ри досить чутливими до зміни режимів і струмів статора. Збільшення струмів навіть на 
10…15 %, наприклад, при тому ж режимі синхронізації, негативно впливає на надійність 
усього вузла. Було розроблено ряд пропозицій щодо зняття даної проблеми, у т.ч. шляхом 
застосування екранування окремих ділянок шин. Способи екранування досліджено на фізич-
них моделях. 
 Негативний вплив нерівномірності в часі процесу нагрівання і охолодження для різ-
них елементів генераторів, а також нерівномірність просторового розподілу температур 
можна ослабити застосуванням методів термостабілізації. Для цього досліджено методи 
локального і глобального регулювання системи охолодження генераторів у змінних 
режимах. Глобальне регулювання здійснюється шляхом байпасування потоків холодоагента: 
рідинного та газового. Було проведено математичне моделювання регульованої системи 
водяного охолодження статорної обмотки ТГ потужністю 800 МВт та досліджено її 
працездатність [3]. 
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     Рис. 2  



Критерій регулювання – це 
стабілізація середньої температу-
ри обмотки. Функціональна схема 
системи охолодження турбогене-
ратора та необхідний закон регу-
лювання (S = 1,028 - 1,756 р + 
0,718 - р2 + 0,045(To - TоN),  де S 
– площа перерізу байпасної ланки, 
в.о.; p – навантаження, в.о.; To – 
наявна температура технічної во-
ди, °С) наведено на рис. 3. Струк-
турна схема  регульованої системи 
охолодження турбогенераторів (а) 
та зміна в часі середньої темпера-
тури обмотки статора (Т) і холо-
доагента (Т1) турбогенератора 
потужністю 800 МВт при зміні навантаження від РН  до 0,3РН  і від 0,3РН  до РН  при 
існуючій системі охолодження (нижні криві) і при регульованій (верхні криві) (б) та розра-
хункові обґрунтування можливостей термостабілізації наведені на рис. 4. Видно, що можна 
досягти термостабілізації обмотки. Досліджено різні показники якості системи, у т.ч. дина-
мічні характеристики, стійкість. Підтверджено можливість побудови таких систем, які побі-
чно також підвищують ККД за рахунок зменшення вентиляційних витрат у змінних режи-
мах. Енергоефективність цього досліджено для турбогенераторів Луганської та Криворізької 
ТЕС. Показано, що для існуючих за останні 15 років режимів можна заощадити 1…2 млн. 
кВт/год для одного генератора щорічно. 
 Проведено також узагальнений аналіз та наукове обґрунтування просторової термо-
стабілізації шляхом локального регулювання системи охолодження. Оскільки в маневрених 
режимах, особливо при неповному навантаженні, існує запас по нагріванню в середній зоні 
статора, то це дає можливість перерозподілу газу зі збільшенням його потоку в зонах макси-
мального нагрівання. В свій час ці зони досконально вивчено. Запропоновано способи пере-
розподілу потоків для різних конструкцій ма-
шин. Показано, що є можливість локальної ін-
тенсифікації охолодження за рахунок турбулі-
зації, наприклад додатковими перегородками в 
радіальних каналах. Розрахункові дослідження 
показали, що такі методи є ефективними. Тем-
пература статора вирівнюється до температури 
на його середині в номінальному режимі. 
 Відомо, в яких режимах працюють гід-
рогенератори (ГГ). Для ГГ Дніпрогесу кіль-
кість зупинок і пусків, переходів у інші режи-
ми (двигуна, компенсатора і т. ін.) досягає до 
10000 на рік. Тому надійність ГГ невисока. 
Виникають не лише механічні пошкодження, 
але і зміни геометричних розмірів і, зокрема, 
повітряного зазора. ГГ має діаметр розточки 
близько 14 м, а величину зазора – всього 2 см. 
Ясно, що при такому співвідношенні важко 
витримати рівномірність зазора, а навіть неве-
лика нерівномірність його суттєво впливає на 
надійність ротора. Найбільш небезпечними є 
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пошкодження демпферних стержнів, 
які знаходяться в полюсах. 

Відмічено, що в зв’язку з нерів-
номірністю зазора і пульсацій магніт-
ного потоку полюси і стержні недопус-
тимо нагріваються навіть у синхронних 
режимах. Для вивчення цього явища 
було розроблено ряд моделей електро-
магнітних і теплових процесів, прове-
дено великий обсяг досліджень [2]. Ви-
значено ряд особливостей протікання 

процесів. Це і несиметричний розподіл температури в полюсах, нерівномірність нагрівання 
різних стержнів, у т.ч. нестаціонарного, це і максимальні зони нагрівання. І як результат – 
підвищення вібрації. Нерівномірність нагрівання стержнів призводить до циклічних при пус-
ках термомеханічних навантажень у місцях їх з’єднань, що є особливо небезпечним. У ре-
зультаті було розроблено пропозиції та принципи конструювання демпферної системи, які 
зможуть усунути ці негативні явища [1, 5, 22]. 

Динамічні навантаження впливають на надійність та енергоефективність інших 
машин у складі енергоблока: електродвигунів і силових трансформаторів. Для енергоблоків 
300 МВт Трипільської ТЕС проведено аналіз енергоефективності двигунів при роботі блоків 
у змінних режимах. На рис. 5 показані добові графіки навантажень турбогенераторів 
потужністю 300 МВт  Трипільської ТЕС (7–8 грудня 2007 р.). У табл. 1 наведено основні 
типи двигунів власних потреб енергоблока потужністю 300 МВт (Трипільська ТЕС). Було 
досліджено, наскільки витрати на двигуни збільшуються у відносному значенні при 
неповному навантаженні, а також розглянуто переваги регулювання двигунів при зміні на-
вантаження [12]. 

 Таблиця 1    
Задіяні при роботі енергоблока на двох кор-

пусах 
Задіяні при роботі енергоблока на одному 

корпусі № 
з/п Тип двигуна за 

фізичними ознаками 
Потужн., 

кВт 
Кіль- 
кість 

Тип двигуна за 
фізичними ознаками 

Потужн., 
кВт 

Кіль- 
кість 

1 
Конденсатний насос 
обезсолюючої устано-

вки 
200 2 Конденсатний насос 

обезсолюючої установки 200 2 

2 Конденсатний насос 500 2 Конденсатний насос 500 1 

3 Зливний насос підігрі-
вання низького тиску 250 1 Зливний насос підігрі-

вання низького тиску 250 0 

4 Бустерний живильний 
насос 500 2 Бустерний живильний 

насос 500 2 

5 Насоси млина 2000 3 Насоси млина 2000 2 
6 Вентилятор млина 630 3 Вентилятор млина 630 2 
7 Димосмок 1700 2 Димосмок 1700 1 

8 Дуттєвий вентилятор 
(двошвидкісний) 400/800 2 Дуттєвий вентилятор 

(двошвидкісний) 400/800 1 

9 Циркуляційний насос 1000 2 Циркуляційний насос 1000 2 

10 Вентилятор гарячого 
дуття 320 2 Вентилятор гарячого 

дуття 320 1 

11 Насос регулювання 
турбіни 160 2 Насос регулювання тур-

біни 160 2 

12 Маслонасос турбіни 110 1 Маслонасос турбіни 110 1 

13 Насос газоохолоджу-
вача 75 1 Насос газоохолоджувача 75 1 

 

Рис. 5 



Результати дослід-
жень зведено в табл. 2. Вид-
но, що якщо застосувати ре-
гулятори лише для певних 
двигунів, то електроспожи-
вання відносно виробленої 
енергії зменшиться до 6 % 
залежно від режиму. І це при 
взятій максимальній глибині 
регулювання всього 50 %. 
Для найбільш реальних ре-
жимів ККД блоків цієї стан-
ції можна збільшити до 1,5–3 
%. Окупність найбільш су-
часних регуляторів зарубіж-
ного виробництва складає 
близько 2–3 роки, для вітчи-
зняних – значно менше. 
 Досліджено інші спо-
соби підвищення енергоефе-
ктивності турбогенераторів 
[3, 9]. 

Таким чином, резуль-
тати проведених досліджень 
показують, наскільки важли-
во вирішувати проблему 
ефективності й надійності 
енергетичних електричних 
машин у складі генеруючих 
енергоблоків, які працюють 
у динамічних режимах і, зо-
крема, в маневрених, а також 
вказують на деякі напрямки 
вирішення даної проблеми. 
Планується поетапне впро-
вадження отриманих розро-
бок на з-ді "Електроважмаш" 
та в генеруючих підприємст-
вах України. Оскільки ця 
проблема є складною і сис-
темною, у той же час актуа-
льною і економічно значи-
мою, розробка і дослідження 
нових методів і технологій 
підвищення ефективності і 
надійності генеруючого еле-
ктрообладнання є перспек-
тивним науковим напрям-
ком. 
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