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Сучасний газотурбінний привід має більш високу економічність при виробництві електричної і теплової енер-
гії, особливо в умовах децентралізації енерговиробництва. Ще більшу ефективність мають складні газопарові 
теплові схеми. Розглянуті когенераційна, бінарна і монарна газопарові схеми. Показано переваги схеми 
“Водолій”. 
 
Modern gas turbine drive possesses higher economy at production of electric and heat energy, particularly in 
conditions of decentralization of electricity production. Complex steam-and-gas heat schemes have even greater 
efficiency. It is considered co-generation binary and monic steam-and-gas  schemes. Advantage of scheme "Aquarius" 
is shown.  

Важливою науковою і прикладною про-
блемою є проблема підвищення ефективнос-
ті використання палива, у першу чергу імпо-
ртного природного газу і нафтопродуктів. 
Одним із основних споживачів природного 
газу є виробництво електричної енергії і те-
плової енергії різних параметрів і призна-
чення (для опалення чи забезпечення техно-
логічних процесів). Технічний рівень вироб-
лених у світі теплових машин обмежений 
граничними можливостями сучасних маши-
нобудівних матеріалів. 

Донедавна для теплопостачання України 
широко використовувалося тепло, одержуване 
при спільному його виробництві з електрич-
ною енергією на теплоелектроцентралях 
(ТЕЦ). Однак останні, обладнані великими 
паротурбінними блоками, розраховані на за-
безпечення теплом великого числа спожива-
чів. Це викликало зайву високу централізацію 
теплопостачання з розвиненою мережею теп-
лопроводів (у м. Києві вона досягла на поча-
ток 1998 р. 783 км), що приводило до великих 
транспортних утрат тепла, росту експлуата-
ційних витрат і відповідно до подорожчання 
теплової енергії. Використання на ТЕЦ мазуту 
і кам'яного вугілля, що істотно погіршує еко-
логічні характеристики підприємства, змусило 
виносити нові ТЕЦ далеко за межі міст (іноді 
більш ніж 20 км), що робить теплопостачання 
міста практично неможливим. 

У цих умовах більш рентабельними ви-
явилися місцеві котельні, призначені для 

забезпечення теплом невеликих житлових 
районів, окремих промислових підприємств, 
організацій і навіть окремих будинків, що 
сприяло їхньому широкому використанню. 
У значній мірі цьому також сприяла і велика 
різниця в цінах на паливо (зокрема на при-
родний газ) і теплову енергію. 

У країні з’явились підприємства, що по-
чали робити котельне устаткування за різни-
ми схемами і конструкціями. Одночасно в 
Україну стало надходити у великих обсягах 
котельне устаткування з-за кордону. Тільки 
проектом “Реабілітація і розширення 
централізованого теплопостачання в м. Киє-
ві” передбачено закупити за кордоном котли 
на суму 73 млн. USD. 

Паралельно зі швидким збільшенням кі-
лькості регіональних котелень ряд ТЕЦ пе-
ретворюється у виробників тільки теплової 
енергії, а їх электрогенеруюче устаткування 
в зв'язку зі зносом відключається, не віднов-
люється, демонтується і не замінюється но-
вим (київські ТЕЦ-2, ТЕЦ-3). Крім того, в 
багатьох регіонах розробляються і здійсню-
ються на практиці проекти переводу цілих 
міст (див., наприклад, м. Севастополь) на 
теплопостачання від котелень, що викорис-
товують як паливо природний газ. Таким 
чином, у країні узято курс на роздільне ви-
робництво теплової й електричної енергії: 
теплової - у газових котельнях, а електро-
енергії - на електростанціях. 

У той же час відомо, що роздільне ви-
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робництво теплової й електричної енергії 
вимагає значно більше витрат палива, ніж 
спільне. Так, на ТЕЦ, що використовують 
паротурбінну технологію виробництва те-
плової й електричної енергії, при спалю-
ванні 1000 м3 природного газу одержують 
близько 2,2 МВт-год. електричної енергії і 
близько 5,8 Гкал тепла. У той же час при 
роздільному виробництві тих же кількос-
тей тепла в котельнях, а електроенергії на 
електростанціях витрата природного газу 
складе близько 1350 м3, тобто витрати га-
зу (а відповідно і собівартість) зростають 
на третину. У такій же пропорції збіль-
шаться відпускні ціни на енергію і поси-
литься забруднення навколишнього сере-
довища. 

Роздільне виробництво намагаються ви-
правдати більш високим тепловим ККД су-
часних котелень, що істотно вище, ніж у 
ТЕЦ. Однак нижче буде показано, що при 
використанні сучасних газотурбінних техно-
логій теплові ККД локальних ТЕЦ практич-
но не відрізняються від ККД котелень. Не-
обхідно також враховувати, що тарифи на 
електричну енергію значно вищі, ніж на теп-
лову, тобто спільне виробництво набагато 
вигідніше економічно. Зокрема, у 1998 р. 
тарифи по Міненерго на електроенергію бу-
ли вищі, ніж на теплову, в 3,4 раза. В даний 
час ця різниця ще більше зросла. При таких 

тарифах різниця в теплових ККД не здатна 
компенсувати додаткові витрати, що вини-
кають при роздільному виробництві елект-
роенергії і тепла [1].  

Дотепер децентралізація энерговиробни-
цтва, тобто заміна чи доповнення могутніх 
ТЕЦ, розташованих далеко від масових спо-
живачів тепла, локальними міні-ТЕЦ, що 
розташовуються поруч з безпосередніми 
споживачами тепла, стримувалася відсутніс-
тю парових турбін малої потужності з висо-
ким ефективним ККД [2]. 

Метою цієї роботи є обґрунтування техні-
чної й економічної ефективності застосуван-
ня газотурбінних технологій (як нових, так і 
існуючих) при спільному виробленні елект-
ричної і теплової енергії, особливо в умовах 
позначеної у світі децентралізації виробниц-
тва електроенергії. 

В даний час розроблені технології 
спільного виробництва теплової й 
електричної енергії, що не тільки здатні за-
довольнити як великих, так і дрібних 
споживачів, але і значно рентабельніші, ніж 
нині застосовувані на ТЕЦ паротурбінні 
технології. До таких технологій, насампе-
ред, відноситься газотурбінна технологія 
спільного виробництва електричної і 
теплової енергії - когенерація, що показана 
на рис. 1, а.  

Рис. 1. Схеми енергоустановок 
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Вона реалізується за допомогою газотур-
бінної установки (ГТУ), в якій після газової 
турбіни встановлено котел-утилізатор. У 
ньому за рахунок залишкової енергії газів, 
що відробили, генерується пара чи гаряча 
вода, які використовуються для технологіч-
них чи теплофікаційних потреб. Цю техно-
логію будемо умовно іменувати ГТ-
технологією спільного виробництва елект-
ричної і теплової енергії. 

Друга технологія спільного виробництва 
електричної і теплової енергії, що набуває 
усе більш широкого використання в усьому 
світі, показана на рис. 1, б. Це газопарова 
технологія, і реалізується вона бінарною га-
зопаротурбінною установкою (БГПТУ) з 
паротурбінним теплоутилізуючим конту-
ром, з якого при необхідності відбирають 

пару і на теплофікаційні потреби. Далі цю 
технологію будемо іменувати БГПТ-
технологія. 

Третьою технологією спільного виробни-
цтва електричної і теплової енергії є газопа-
рова технологія, що реалізується монарною 
газопаротурбінною установкою "Водолій". 
Будемо іменувати її ГПТ-технологія 
"Водолій". Її наведено на рис. 1, в. Пара з 
утилізаційного котла надходить до камери 
згорання і далі до газової турбіни. 

Для  оцінки  ефективності  цих 
т е хнолог і й  фах і вцями  науково -
виробничого комплексу газотурбобуду-
вання “Зоря”-“Машпроект” (м. Миколаїв) 
в и к о н а н о  п о р і в н я н н я  ї х н і х 
термодинамічних характеристик, основні 
результати якого наведено на рис. 2 і 3.  

Рис. 2. Залежність електричної Ne та теплової потужності NT від температури повітря на вході в ГТД  
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Рис. 3. Залежність електричного ηе та теплового ηТ ККД від температури повітря на вході в ГТД  

Для коректної, якісної і кількісної оцінки 
результатів було прийнято, що всі три тех-
нології реалізовано на базі газотурбогенера-
тора ГТГ16 виробництва НВКГ “Зоря”-
“Машпроект”. Варто мати на увазі, що при 
розрахунку не бралися до уваги міцнісні ха-
рактеристики ГТГ16, тобто розглядалися 
тільки теплотехнічні можливості установок. 
У випадку впровадження наведених розра-
хунків у виробництво необхідні конструкти-
вні коректування турбін, у першу чергу міц-
нісні. 

Усі розрахунки були обмежені тільки діа-
пазоном температур навколишнього середо-
вища, характерним для опалювального сезо-
ну (+10…–45оС). Робота розглянутих уста-
новок при підвищених температурах 
(+15…+50оС) пов'язана з особливостями ро-
боти газотурбінного двигуна при високих 

температурах і є темою окремого дослі-
дження. З приведених результатів розрахун-
ку (див. рис. 2) видно, що в діапазоні низь-
ких температур навколишнього середовища 
від +8°С (початок опалювального сезону) аж 
до температури – 45°С електрична потуж-
ність ГПТ-технології "Водолій" може бути 
збільшена до 25000 МВт і залишається по-
стійною, електрична потужність БГПТ-
технології досягає 21000 МВт на початку 
опалювального сезону і плавно зменшується 
до 18700 МВт  при –45оС, а електрична по-
тужність ГТ-технології залишається постій-
ною на рівні 16200 МВт. Електрична потуж-
ність ГПТ-технології "Водолій" у всьому 
діапазоні розглянутих температур навколи-
шнього середовища залишається більшою за 
електричні потужності двох інших техноло-
гій. 

е 
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Інакше змінюються теплові потужності. 
При зниженні температури навколишнього 
середовища в ГПТ-технології "Водолій" і 
БГПТ-технології теплові потужності швид-
ко наростають, причому інтенсивність наро-
стання в ГПТ-технології "Водолій" більше; а 
в ГТ-технології теплова потужність істотно 
зменшується, що є серйозним недоліком цієї 
технології. 

З порівняння ККД (див. рис. 3) видно, що 
при зниженні температури навколишнього 
середовища в зазначеному діапазоні електрич-
ні ККД БГПТ-технології і ГПТ-технології  
"Водолій" плавно зменшуються, причому ін-
тенсивність зменшення в ГПТ-технології 
"Водолій" менше; а в ГТ-технології він дуже 
плавно зростає, залишаючись, однак, значно 
меншим за абсолютною величиною, ніж в ін-
ших двох технологіях. 

Що стосується змінювання теплових 
ККД, то тут картина протилежна. При зни-
женні температури навколишнього середо-
вища в розглянутому діапазоні теплові ККД 
у ГТ-технології істотно зменшуються (з 73 
до 61%), а в БГПТ-технології і ГПТ-
технології "Водолій" теплові ККД на почат-
ку опалювального сезону, як і теплові поту-
жності, зростають стрибком, а при подаль-
шому зменшенні температури навколишньо-
го повітря - по похилих залежностях, причо-
му крутість наростання в ГПТ-технології 
“Водолій” у два рази більше. 

У зв'язку з жорсткістю екологічних вимог 
і розміщенням газотурбінних ТЕЦ безпосе-
редньо в межах міста забруднення навколи-
шнього середовища шкідливими з'єднання-
ми відходів виробництва стає не менш важ-

ливим показником, ніж економічна ефектив-
ність. Серед відомих підприємств, що ви-
робляють електроенергію і тепло, парогазові 
ТЕЦ є найбільш екологічно чистими вироб-
ництвами і можуть бути розміщені безпосе-
редньо в містах чи найближчих пригородах, 
істотно скоротивши при цьому довжину 
транспортних трубопроводів і втрати тепла 
в них. Одночасно з'являється можливість  
позбутися чи істотно скоротити довжину 
високовольтних ліній електропередач (ЛЕП) 
і кількість електричних підстанцій. Зміст 
оксидів азоту в газах, що відробили, у газо-
турбінних установках при нових технологі-
ях складає 40...65 мг/нм3 у перерахуванні на 
сухі гази з 15% кисню. Це відповідає еколо-
гічним нормам більшості країн, і значно ме-
нше наявність оксидів азоту в продуктах 
згорання котлових агрегатів діючих і ство-
рюваних в Україні теплопунктів, у тому чи-
слі й обладнаних котловими агрегатами, що 
надходять з-за кордону.  

Зроблений аналіз можливостей газопаро-
вих технологій для задоволення виробничих 
і побутових потреб нашої країни в 
електричній і тепловій енергії показує, що 
дані технології можуть вирішити цю задачу 
з найменшими витратами палива і наймен-
шим забрудненням навколишнього середо-
вища в порівнянні з нині діючими. З огляду 
на те, що складова електричної і теплової 
енергії у вартості продукції промисловості 
України, що випускається, досить велика, то 
застосування газопарових технологій, що 
знижують вартість теплової й електричної 
енергії, буде сприяти здешевленню багатьох 
видів продукції.  

Висновки  

1. Нові газотурбінні технології спільного ви-
робництва електричної і теплової енергії 
(когенераційні, бінарні і “Водолій”) мають неза-
перечні переваги за основними показниками 
перед діючими паротурбінними технологіями. 

2. Упровадження нових газотурбінних 
технологій спільного виробництва електрич-
ної і теплової енергії дозволить заощаджува-
ти до 40% природного газу, що використо-
вується для цих цілей у даний час. 

3. Екологічні характеристики нових газо-
турбінних технологій дозволяють розміщати 
газотурбінні ТЭЦ безпосередньо в містах, 
що істотно знижує довжину теплотрас і лі-
ній електропередач і відповідно втрати в 
них. 

4. Розміщення газотурбінних ТЕЦ у 
містах дозволяє з мінімальними витратами 
вирішувати проблему децентралізації вироб-
ництва електроенергії.  
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