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The number of active cooling water pumps has to change in order to keep 
the pressure in the steam condenser in optimal limits. The current paper is 
analyzing different operational scenarios and proposes optimal dependency 
for activation of an additional pump in order to guarantee an efficient in-
crease of the power output.  

Въведение 
Налягането в кондензатора зависи от парното му натоварване, раз-

хода и температурата на охлаждащата вода. Тъй като температурата 
на охлаждащата вода е независима променлива величина, то при за-
дадено парно натоварване на кондензатора, изменение на налягането в 
него може да се постигне чрез изменение на кратността на охлаждане. 

Ако се повиши разходът на вода, се повишава кратността на ох-
лаждане, понижава се температурата на кондензация, увеличава се 
разполагаемият енталпиен пад на парната турбина и нараства мощ-
ността на турбината. От друга страна обаче се увеличава разходът на 
електроенергия за собствени нужди. Ето защо при търсенето на опти-
мален вакуум в кондензатора се изследва изменението на мощността 
на турбината и изменението на електрическата мощност на помпените 
агрегати при понижаване на налягането.  

Оптималното налягане в кондензатора на паротурбинната инста-
лация (ПТИ) се определя от максималната положителна разлика между 
нарастването на мощността на турбината и разхода на електроенергия 
в помпите за транспортиране на охлаждащата вода. 
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Определяне на оптималния вакуум 
Парното натоварване зависи от натоварването на ПТИ и определя 

производството на електроенергия. Следователно, при зададено парно 
натоварване и температура на охлаждащата вода, единствения пара-
метър, чрез който може да се въздейства върху налягането в конденза-
тора е разходът на охлаждащата вода. 

За определяне на режима на работа на помпите е необходимо да се 
направят вариантни пресмятания за различни температури на охлажда-
щата вода и за различни стойности на парното натоварване на конденза-
тора, като те се изменят в определени експлоатационни граници. 

За определяне на оптималния режим на работа се определят пос-
ледователно: 

• парното натоварване на кондензатора - 
кd kg/ hm⎡ ⎤⎣ ⎦

2   
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к
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където: 
кD  е разходът на пара към кондензатора, [kg/h]; 

Fк – повърхността на кондензатора, [m2].     
• подгряването на водата в кондензатора - [ ]Ct °Δ  

[ ]к

p

D .ΔhΔt= , °C
W.c

 (2) 

където: 
Δh  е разликата в енталпиите на кондензиращата пара и на кон-

дензата на изхода от кондензатора, [ ]kgkJ / ; 
W - разходът на охлаждаща вода, [ ]kg/ h ; 

pc - специфичният топлинен капацитет на водата, [ ]kJ/kg°C ; 
• температурният напор - [ ]δt °C  

[ ]
к

p

k.F
W.c
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e -1

 (3) 

където: 
k е коефициентът на топлопреминаване, 2W/m K⎡ ⎤⎣ ⎦ ; 
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Температурата на кондензация кt  се определя от:  

[ ]к w1t =t +Δt+δt, °C  (4) 

където: 
w1t е температурата на водата на входа на кондензатора, [ ]C° . 

• налягането в кондензатора - [ ]кp kPa  
Налягането в кондензатора се определя се съответната темпера-

тура на кондензация. 
• понижението на налягането в кондензатора - [ ]кΔp kPa : 

[ ]
1п 2пк k kΔp =p - p , kPa  (5) 

• повишението на мощността на турбината - [ ]ТΔN kW  

Определя се от изменението на мощността на ПТИ в зависимост от 
налягането в кондензатора при даден разход на пара в кондензатора 
Dк=const (Фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Зависимост на изменението на мощността на парна турбина 

 К–200–130 от налягането в кондензатора при Dк=const  
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Числен пример 
Разглежда се кондензатор КЦС-5 към турбина K-200-130. Конденза-

торът е двукорпусен и двуходов по вода. Повърхността на охлаждане е 
Fk= 13 180 m2. Към всяка секция е свързана циркулационна помпа тип 
140Д-40 с производителност 15 000 t/h при номинален режим на работа.  

На базата на уравнения 1÷5 са направени вариантни пресмятания 
при изменение на температурата на охлаждащата вода на входа на 
кондензатора в интервала 10÷24 °C. Стойностите на кΔt, t и кp се оп-
ределят за разход на охлаждаща вода W=15000 t/h (при работа на една 
циркулационна помпа) и за W=27000 t/h (при работа на две циркулаци-
онни помпи). Разходът на пара в кондензатора Dk се изменя от 290 t/h 
до 430 t/h. 

В Табл.1 са представени получените резултати, които са получени 
при температура на охлаждащата вода w1t =16°C . 

Табл. 1 
 Температура на водата на входа на кондензатора, tw1=16°C 

1 Разход на пара в кон-
дензатора Dк, [t/h] 290 310 330 350 370 390 410 430

2 Парно натоварване на 
кондензатора dk, [кg/hm2] 22,0 23,5 25,0 26,6 28,1 29,6 31,1 32,6

3 Температурен напор δt, [°C] 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,5 4,7 
4 Δt, [°C] 11,1 11,9 12,7 13,5 14,2 15,0 15,8 16,5
5 tк, [°C] 30,3 31,3 32,3 33,3 34,2 35,2 36,2 37,2
6 

Работа на една помпа 
W=15 000 t/h 

pк, [kPa] 4,2 4,5 4,8 5,0 5,3 5,6 5,9 6,3 
7 Δt, [°C] 6,1 6,5 6,9 7,3 7,8 8,2 8,6 9,0 
8 tк, [°C] 25,2 25,9 26,5 27,1 27,8 28,4 29,1 29,7
9 

Работа две помпи 
W=27 000 t/h 

pк, [kPa] 3,1 3,4 3,4 3,6 3,8 3,8 4,0 4,2 

10 Понижение на налягане-
то Δpк, [kPa] 1,1 1,1 1,4 1,5 1,5 1,8 1,9 2,1 

11 Повишение на мощност-
та на турбината ΔNт,[kW] 720 1080 1540 2110 2650 3160 3650 4130

В табл. 2 са представени резултатите за изменението на мощност-
та на ПТИ при понижаване на налягането в кондензатора при различни 
температури на охлаждащата вода. 
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Табл. 2 
Dк, [t/h] 290 310 330 350 370 390 410 430 

  ΔNT, [kW] 
tw1=10°C 570,0 640,0 680,0 720,0 770,0 800,0 850,0 1 000,0 
tw1=12°C 800,0 850,0 950,0 1 080,0 1 180,0 1 290,0 1 430,0 1 600,0 
tw1=14°C 1 120,0 1 260,0 1 410,0 1 540,0 1 680,0 1 850,0 2 080,0 2 330,0 
tw1=16°C 1 450,0 1 700,0 1 890,0 2 110,0 2 290,0 2 500,0 2 740,0 3 020,0 
tw1=18°C 1 860,0 2 160,0 2 360,0 2 650,0 2 890,0 3 120,0 3 420,0 3 800,0 
tw1=20°C 2 240,0 2 570,0 2 830,0 3 160,0 3 460,0 3 770,0 4 120,0 4 510,0 
tw1=22°C 2 600,0 2 940,0 3 270,0 3 650,0 3 980,0 4 360,0 4 760,0 5 200,0 
tw1=24°C 2 950,0 3 370,0 3 720,0 4 130,0 4 470,0 4 900,0 5 400,0 5 890,0 

За определяне стойностите на разхода на пара, при които е целесъ-
образно да се включи втора циркулационна помпа при дадена температу-
ра на охлаждащата вода се построява графиката, показана на фиг. 2. По 
абцисната ос се нанася разходът на пара Dк, а по ординатната - нараства-
нето на мощността на турбината ΔNT. Линията ΔNп е успоредна на абцис-
ната ос. Тя показва увеличението на мощността, необходима за задвижва-
не на помпите при преминаване на работа от една към две помпи. 

Точките на пресичане на кривите с хоризонталната линия ΔNп оп-
ределят стойностите на разхода на пара в кондензатора Dк, при което е 
целесъобразно да се премине към работа от една към две помпи при 
съответната температурата на водата tw1.  
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Фиг.2. Зависимост ΔNт=f(Dk, tw1) 
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На фиг. 3 е показан режимният график за превключване на цирку-
лационните помпи. 
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Фиг.3. Режимен график за превключване на циркулационните помпи 

Построеният график показва, че когато разходът на пара в конден-
затора Dк и температура на охлаждащата вода tw1 попадат в областта А 
е целесъобразно да се работи с една помпа, а когато те попадат в об-
ластта B е по-добре да се работи с две помпи. 

Заключение 
От получените резултати се вижда, че оптималният режим на рабо-

та съответства на максималната положителна разлика между нараст-
ването на мощността на турбината и изменението на мощността за 
задвижване на циркулационните помпи. 

Извършените вариантни пресмятания и построеният график дават 
възможност да се определи разходът на пара и температурата на ох-
лаждащата вода, при които е целесъобразно да се работи с една или с 
две помпи.  
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