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Abstract:  

This work presents a second law analysis efficiency of cogeneration steam 
turbine unit with backpressure steam turbine. By using the "input/product 
output" method is calculated the exergy efficiency of steam turbine unit at 
four different operational modes. It is obtained the allocation of useful exergy 
in electricity and released heat to consumers and exergy losses. It is 
evaluated the impact of referent environment temperature and mass flow 
from controlled extraction on exergy efficiency. 

Въведение 
Ефективността на енергопреобразуващите процеси и системи оби-

чайно се оценява на база първия принцип на термодинамиката, т.е. 
чрез енергийния коефициент на полезно действие. Този коефициент 
отчита само количествената страна на енергопреобразуващата техно-
логия, но не отчита качествената страна. Въз основа на втория принцип 
на термодинамиката се извърша т.нар. ексергиен анализ, в резултат на 
който се намира ексергийния коефициент на полезно действие. Тъй ка-
то ексергията е мярка за максимално възможната полезна работа на 
една термодинамична система спрямо референтна околна среда, ек-
сергийната ефективност характеризира съвършенството на енергопре-
образуващата технология. 

Паротурбинните инсталации с противоналегателни турбини са сис-
теми за комбинирано производство на топлинна и електрическа енер-
гия, които се характеризират с максимална енергийна ефективност, 
защото топлината в "студения" източник се използва за полезни цели. 
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Следователно оценката на съвършенството на този тип инсталации 
може да стане чрез тяхната ексергийна ефективност [3]. 

1. Основни характеристики и режими на работа на 
паротурбинната инсталация 

Паротурбинната инсталация, обект на изследването, се състои от 
противоналегателна парна турбина (тип ПР-35-8,8/1,0), едноцилиндрова, 
активен тип, с един регулируем и три нерегулируеми пароотбора, купли-
рана с електрически генератор (тип ТФП-35-2МУЗ) с 35 MW активна 
мощност. Бойлер-кондензаторът (ПСГ-1800) е с 1800 m2 топлообменна 
повърхност, осигуряващ 80 MWth топлинен товар. В регенеративната 
система на турбината последователно са включени един подгревател 
ниско налягане, деаератор и два подгревателя високо налягане. 

Паротурбинната инсталация е предназначена да работи в широк 
диапазон на изменение на топлинния товар, като трябва да покрива ос-
новни гаранционни показатели в четири режима на работа, условно оз-
начени като: 

− режим 1 - среден зимен режим (90/60 °С), без отпускане на 
пара за промишлени консуматори; 

− режим 2 - среден зимен режим (90/60 °С), с отпускане на 
25 t/h пара за промишлени консуматори; 

− режим 3 - среден летен режим (70/50 °С), с отпускане на 25 
t/h пара за промишлени консуматори; 

− режим 4 - минимален летен режим (70/50 °С), с отпускане 
на 25 t/h пара за промишлени консуматори. 

Най-важните параметри на инсталацията в четирите режима на ра-
бота са дадени в таблица 1. 
Таблица 1: Параметри на ПТИ 
№ Параметър дим. режим 1 режим 2 режим 3 режим 4
1 Налягане на свежа пара bar 88,25 88,25 88,25 88,25 
2 Температура на свежа пара °C 535 535 535 535 
3 Разход на свежа пара t/h 166,1 199,6 153,6 102,5 
4 Налягане пром. консуматори bar 10 10 10 10 
5 Разход пром. консуматори t/h 0 25 25 25 
6 Температура на захр. вода °C 215 220 212 201 
7 Температура на мр. вода °C 90/60 90/60 70/50 70/50 
8 Топлинна мощност на БК MWth 80 80 58 35 
9 Ел. мощност на генератора MWe 35,5 39,8 31,2 18,7 
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2. Методология за изчисляване на ексергийната ефективност на ПТИ 
Ексергийната ефективност на ПТИ се изчислява въз основа на ек-

сергиен баланс на входните и изходни материални и енергийни потоци. 
Балансовата схема на инсталацията е показана на фиг. 1. 
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Фиг. 1 Балансова схема на ПТИ с противоналегателна турбина ПР-35-8,8/1,0 

В литературата са предложени няколко дефиниции за ексергийна 
ефективност [1, 2] в зависимост от естеството на процесите, чиято 
ефективност се оценява. В настоящото изследване е използвана т. нар. 
функционална ексергийна ефективност, която се дефинира като отно-
шение на ексергията на продуктите (отпуснати топлинна и електричес-
ка мощност от ПТИ) и ексергията на входа на инсталацията: 

  (1) 

Входната ексергия за инсталацията (Exin) е ексергийната разлика на 
потока свежа пара (1) и потока захранваща вода (2) към която се добавя 
ексергията на добавъчна вода (8) и консумираната ексергия (равна на 
консумираната електрическа мощност) за задвижване на трите помпи в 
регенеративната система - кондензна, сливна и захранваща (9): 

 (2) 
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Ексергията на полезните продукти на инсталацията е сума от ек-
сергиите на отпуснатата топлинна мощност от регулируемия пароотбор 
(РПО), бойлер-кондензатора (БК) и електрическата мощност на клеми-
те на ел. генератора: 

 (3) 

Физическата ексергия на i-ия поток работно тяло се изчислява по 
израза: 

 (4) 
където: mi [kg/s] е масовия дебит на работното тяло; 

 hi [kJ/kg] и si [kJ/(kg.K)] са съответно специфичната ентал-
пия и ентропия на работното тяло; 
 h0 [kJ/kg] и s0 [kJ/(kg.K)] са съответно специфичната ен-
талпия и ентропия при  референтни условия; 
 Т0 [K] е референтната температура. 

Физическата ексергия на материален поток винаги се оценява и из-
числява спрямо референтни условия [4]. Референтните условия са па-
раметрите на устойчивата околна среда в която е поставена термоди-
намичната система. За двата зимни режима са приети референтни ус-
ловия - налягане Р0=1 bar и темперература Т0=273,15 К, а за двата лет-
ни режима - Р0=1 bar и Т0=298,15 К. 

Механичната и електрическа енергия безпроблемно се превръщат 
в други форми на енергията, поради което ексергията на (7) е равна на 
генерираната електрическа мощност на клемите на генератора, а на (9) 
- на консумираната електрическа мощност от помпите в регенеративна-
та система. 

3. Резултати за ексергийна ефективност на ПТИ 
Получените резултати за ексергийната ефективност на ПТИ в чети-

рите гаранционни режима са показани на фиг. 2. 
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Фиг. 3 Разпределение на ексергията 

Разпределението на ексергийните потоци е представено на фиг. 3 
(аналог на диаграма на Грасман).  С цел да бъде оценено влиянието на 
референтната среда върху ексергийната ефективност е пресметната 
същата при еднакви референтни условия (298,15 К и 1 bar) за четирите 
режима. Резултатите са показани на фиг. 4.  

Резултатите за енергийната ефективност на ПТИ са показани на фиг. 5. 
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Фиг. 4. Ексергийна ефективност 

при Т0=298 К 
Фиг. 5 Енергийна ефективност на ПТИ 

Заключение 
Получени са стойностите на ексергийния кпд за четирите гаранци-

онни режима на ПТИ с противоналегателна турбина. Ексергийната 
ефективност на ПТИ при двата зимни режима (1 и 2) закономерно е по-
висока спрямо тази при двата летни режима (3 и 4) поради по-ниските 
параметри на референтната среда и по-високия топлинен и електри-
чески товар. Влиянието само на референтните условия върху ексер-
гийната ефективност е около 2% (фиг. 2 и фиг. 4). Влиянието на топли-
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нен товар от регулируемия пароотбор е видно от сравнението на ре-
жим 1 с режим 2. Наличието на топлинен товар от регулируемия паро-
отбор (25 t/h) в режим 2 увеличава ексергийния кпд с 1,7 %. 

Най-голяма част от входната ексергия (над 50 %) се изразходва за 
производство на електроенергия и е около два пъти по-голяма от ек-
сергията на полезно отпуснатата топлина. 

Ексергийните загуби в ПТИ са в резултат на необратимост на про-
цесите на разширение в парната турбина, на топлообмена в регенера-
тивните подгреватели и бойлер-кондензатора, дроселиране на работ-
ното тяло и загуби от триене на турбогенератора. Направеният ексер-
гиен анализ е по метода "вход/полезни продукти", т.е. той характеризи-
ра ефективността на цялата ПТИ. Разкриването на възможностите за 
увеличаване на ексергийната ефективност може да се направи след 
детайлен ексергиен анализ на отделните съоръжения в ПТИ - турбина, 
бойлер-кондензатор, регенеративни подгреватели, деаератор, помпи.  
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