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 Метою представленої роботи є створення та впровадження конструкцій 
надійних в експлуатації високоефективних роторів турбін великої потужності 
нового покоління, як готових закінчених виробів з високою науково-технічною 
і інноваційною складовою та високим рівнем конкурентоспроможності, які за 
рядом показників перевищують зарубіжні аналоги. 

Для досягнення сформульованої мети науковцями і фахівцями  
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 
Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної 
академії наук України, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона 
Національної академії наук України та Акціонерного товариства «Турбоатом»  
був розв’язаний ряд актуальних науково-технічних задач, які знайшли своє 
впровадження в конструкціях нових роторів і реалізовані при розробці 
конструкції, технології виготовлення, монтажу турбоустановок, пускових та 
налагоджувальних роботах і введенні в експлуатацію на енергоблоках ТЕС, 
ТЕЦ і АЕС України. 

Найбільш важливі та актуальні наукові та науково-технічні задачі, які 
були розв’язані  при виконанні роботи: 

1. Розробка наукових основ конструювання, технології виробництва та 
експлуатації зварних роторів парових турбін. 

2. Розробка методології та програмних інструментів оптимального 
проектування аеродинамічно досконалого облопачення роторів парових 
турбін. 

3. Розробка низки засобів забезпечення показників міцності і динаміки 
роторів для їх надійної експлуатації та збільшення терміну напрацювання.  

4. Розробка методики прогнозування безпеки АЕС та ТЕС при гіпотетичному 
руйнуванні ротору турбіни. 

5. Розробка сучасних технологій виготовлення робочих лопаток облопачення 
роторів з титанового сплаву в рамках розв’язання задачі 
імпортозаміщення. 

Нижче наведено короткий опис методів розв’язання поставлених задач. 
 

Короткий зміст роботи. 
В роботі наведені дані, які характеризують сучасний стан і потенціал 

енергетичного комплексу України щодо задач реалізації Енергетичної стратегії 
України на період до 2035р. Висвітлені питання, пов’язані зі створенням нових 
та модернізацією турбінного устаткування ТЕС і АЕС України існуючих  
енергоблоків, які знаходяться в експлуатації. Наведені конкретні науково-
обґрунтовані технічні пропозиції щодо можливості ефективної модернізації 
цілого ряду енергоблоків електростанцій України, які забезпечать суттєве 
підвищення як ефективності, так і надійності їх роботи.  

Розглянуті результати науково-технічних розробок, які пов’язані з 
особливостями використання різних матеріалів для виготовлення зварних 
роторів із застосовуванням новітньої технології їх проектування і виготовлення. 
Описані особливості проектування, виготовлення і експлуатації цільнокованих, 
комбінованих та зварних роторів.  



Наведені основні положення найсучаснішої методології оптимального 
проектування аеродинамічно досконалого облопачення роторів парових турбін, 
використання якої дозволяє розв’язати комплекс мультидисциплінарних задач, 
пов’язаних з процесом багатопараметричної, багатокритеріальної та 
багаторежимної оптимізації складних багаторівневих ієрархічно-
структурованих об’єктів, до яких належать ротори потужних парових турбін. 
Показано, що задача оптимального проектування облопачення роторів турбін 
використовує дані оптимізації більш загальних задач – оптимізації теплової 
схеми турбоагрегату та проточної частини турбіни. Розглянуті питання 
математичного моделювання процесів в багатоступеневій проточній частині та 
наведені приклади інформаційних моделей, які описують характеристики 
облопачення роторів турбін. Наведено приклад розв’язання задачі оптимізації 
турбінних решіток облопачення роторів з використанням геометричних 
критеріїв якості обводів профілю і каналу. 

Розглядаються питання конструювання і експлуатації зварних роторів 
парових турбін. Визначені переваги розробленої технології зварювання роторів 
в АТ «Турбоатом» в порівнянні з технологіями зарубіжних фірм, які 
використовують ротори зварної конструкції для турбін. Аналізуються 
можливості застосування сталей різних марок для виготовлення зварних 
роторів. 

Розглядаються науково-технічні розробки для забезпечення показників 
міцності і динамічних характеристик ротора в умовах термосилового 
навантаження з урахуванням основних експлуатаційних факторів на робочих 
режимах і у позаштатних ситуаціях. Вплив експлуатаційних факторів 
визначено в розрахунках, що забезпечує високий науково-технічний рівень 
досліджень з динаміки і міцності роторів. Наведені методики розрахунку на 
міцність роторів від відцентрових сил при обертанні в вісесиметричній і 
тривимірній постановках, оцінки вільних і вимушених коливань 
багатопрогінних роторів на пружно-демпферних опорах, розрахунку 
крутильних коливань валу ротора турбіни при раптовому короткому замиканні 
генератора. Проведені розрахункові дослідження динаміки системи 
турбоагрегат-фундамент-основа енергоблоків при сейсмічних збуреннях та з 
оцінки впливу дефекту ротора у вигляді поперечної тріщини на рівень коливань 
і напруженість ротора парової турбіни.  

Детально розглянуті конструктивні та технологічні  особливості  
виготовлення зварних роторів. Показано, що розробка технології збирання-
зварювання ротора є комплексним завданням та вимагає значних 
інтелектуальних і практичних зусиль проектно-конструкторських, науково-
дослідних і виробничих колективів. Загалом, було показано, що основним 
результатом наукових досліджень, проведених колективом авторів, стала 
розробка надійної технології та необхідного обладнання для забезпечення 
виконання зварних з'єднань із заданими експлуатаційними властивостями, які 



гарантують безаварійну роботу ротора і турбоагрегату під час всього періоду 
його експлуатації. Також, в цьому розділі наводиться розроблений авторами 
роботи укрупнений алгоритм процесу виготовлення зварного ротора турбіни в 
АТ «Турбоатом». Наведені фотоілюстрації стендів зварювання швидкохідних і 
тихохідних роторів і їх оснащення та збирання роторів. 

Розроблена авторами роботи методика прогнозування безпеки АЕС і ТЕС 
при гіпотетичному руйнуванні ротору з урахуванням ймовірності ураження 
об'єктів електростанцій осколками турбіни. Розглянуто і проаналізовано 
дослідні дані експлуатації турбін. Представлено теоретичні моделі і оцінки 
ймовірностей руйнування турбіни і попадання осколків в важливі об'єкти АЕС 
або ТЕС. З використанням статистичних методів при аналізі даних про 
експлуатацію турбін показано, що найбільшу ймовірність руйнування, яка 
супроводжується небезпечними осколками, що летять, має ротор низького 
тиску парової турбіни. Дано обґрунтування вибору характеристик осколків, що 
летять, і сформульовані математичні моделі їх польоту. Визначено траєкторії 
осколків в плоскій і просторовій постановках. Чисельними розрахунками 
встановлено зони вильоту і падіння осколків, що є досить актуальним при 
розміщенні важливих для безпеки станції об'єктів і, в першу чергу, розміщення 
корпусів реакторів АЕС. 

Дано науково-технічне обґрунтування розробленої комплексної методики 
проектування зварних роторів турбін, яка використовується для підвищення 
безпеки турбін виробництва АТ «Турбоатом». Для науково-технічного 
обґрунтування методики проектування зварних роторів турбін були залучені 
дані міжнародного досвіду, експериментальні методи і чисельні розрахунки, 
засоби неруйнівного контролю і програмні розробки в галузі турбобудування 
України. Розв’язана задача оцінки опірності роторів крихким руйнуванням та 

розроблені методи підвищення конструктивної міцності кореня зварного шва 
вузлів зварних роторів. 

Розглянуті питання з розробки конструкції і технології виробництва, а 
також поставки роторів і їх елементів для електростанцій України в рамках 
завдань імпортозаміщення. Показано, що протягом 2015 року АТ «Турбоатом» 
після виконання спільно з НТУ «ХПІ» та ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН 
України значного обсягу науково-дослідних, конструкторських і технологічних 
робіт виготовив і відвантажив на АЕС України перший ряд робочих лопаток з 
титанового сплаву, що дозволило заощадити значні валютні кошти.  

 
Наукова новизна  роботи. 
Вперше розроблено науково-технічні основи створення та впровадження 

конструкцій надійних в експлуатації високоефективних роторів турбін великої 
потужності нового покоління, як готових закінчених виробів з високою 



науково-технічною і інноваційною складовою, які за рядом показників 
перевищують зарубіжні аналоги і можуть бути використані, як при модернізації 
діючих турбоагрегатів, так і при поставці нових паротурбінних блоків 
одиничною потужністю 100 ... 1250 МВт на ТЕС, ТЕЦ і АЕС України і за 
кордон. 

 
Основні науково-технічні результати. 

 В результаті проведених наукових досліджень, авторами роботи були 
розроблені унікальні методи і технології, які забезпечили розв’язання 
комплексу найбільш складних та вагомих задач, пов’язаних з процесами 
оптимального проектування, конструювання, технологічного забезпечення 
виготовлення та монтажу і експлуатації новітніх роторів потужних парових 
турбін.  

На основі методичного і оригінального програмного забезпечення 
проведено комплекс розрахунково-експериментальних досліджень з 
оптимального проектування облопачення роторів турбін та оцінки міцносних 
параметрів роторів для робочих і позаштатних режимів роботи турбоагрегату з 
оцінкою рівня їх безпеки, зокрема: 
• використання методології та власного програмного забезпечення з 

багатопараметричної, багатокритеріальної і багаторежимної оптимізації 
облопачення роторів потужних парових турбін забезпечило підвищення 
ККД та потужності цілої низки модернізованих енергоблоків (К-330-23.5, 
К-220-44-М, К-540-23.5, К-225-12.8, К-1250-6.9/25, К-800-23.5); 

• на основі низки розроблених методик та комп’ютерних програм  для 
досліджень механічних процесів в роторах з проблеми динаміки та 
міцності досягнуто наступне:  
- отримано характеристики міцності для швидкохідних і тихохідних 

турбін для обертів спрацювання автоматів безпеки та підтверджено 
необхідні запаси міцності за межею плину в роторі у разі дії 
відцентрових сил; 

- проведено дослідження усталених коливань роторів та отримано 
амплітудно-частотні характеристики валопроводів турбін К-220-44 і    
К-1000-60/1500-2 і критичні швидкості обертання, що визначають  
резонансні режими, відсутність яких підтверджено в експлуатації; 

- проведено аналіз крутильно-згинальних коливань валопроводу 
турбоагрегату при раптовому короткому замиканні в генераторі для 
турбін К-220-44, К-1000-60/1500-2, К-325-23.5 та визначено ресурс за 
критерієм малоциклової втоми; 

- досліджено перехідні коливання в системі турбоагрегат-фундамент-
основа для турбін  К-1100-60/1500, К-540-23.5/50 при восьмибальному 
землетрусі та оцінена їх сейсмостійкість; 

- проведено тривимірне моделювання нелінійних коливань роторів на 
жорстких опорах при наявності набутої недосконалості у вигляді 
поперечної тріщини з урахуванням контакту її берегів з визначенням 
часу підростання тріщини за втомою до критичних розмірів; 



• розроблено теоретичну модель та способи оцінки ймовірностей 
руйнування турбіни і влучення осколків, що летять, в важливі об'єкти АЕС, 
де використано дані з експлуатації турбін К-1000-60/1500 та К-220-44, на 
основі яких отримано значення довірчих інтервалів ймовірностей крихкого 
руйнування зварних роторів ЦНТ;  

• створена методика підвищення конструктивної міцності кореня зварного 
шва вузлів зварних роторів, яка базується на використанні 
цілеспрямованих змін в конструкції обґрунтуваних розрахунками на 
міцність, що практично виключило поломки в зонах зварних швів роторів 
виробництва АТ «Турбоатом». 

Проведені науково-технічні заходи дозволили створити ротори 
новітнього покоління для цілого ряду турбін. Як приклад реального 
використання розробок авторів роботи нижче на рис. 1 і рис. 2 наведені 
ілюстрації проточної частини турбіни К-1250-6.9/25 з новітніми роторами і 
процес складання ротора. 

 
Рисунок 1 – Циліндри зі зварними роторами парової турбіни К-1250-6.9/25  

 
Використовуючи теоретичні розробки науковців, фахівцями 

АТ «Турбоатом» були створені відповідні технологічні лінії для зварювання та 
механічної обробки роторів, які керуються програмами власної розробки. Це 
заклало науково-технічний фундамент, що сприяє розробці надсучасних 
проектів роторів, їх виготовленню, монтажу та експлуатації. 
 



 
Рисунок 2 – Ротор низького тиску турбіни К-220-44-2 АЕС «Ловііса» 

 
Практична значимість. 

 Електрогенеруючі потужності України забезпечуються тепловими, 
атомними, гідравлічними та гідроакумулюючими електростанціями, на частку 
яких сумарно припадає понад 98% усієї електроенергії, що виробляється, з  
відповідними частками 36%, 54%, 7% і 1%. 
 Масштаби, важливість, практичну значимість та необхідність проведення 
інноваційних заходів щодо заміни турбоагрегатів і/або роторів турбін на блоках 
діючих електростанцій можна побачити проаналізувавши ємність та потребу 
внутрішнього ринку з точки зору можливої модернізації та заміни обладнання 
електростанцій України.  

На енергогенеруючому ринку України працюють: 
14 великих ТЕС з блоками одиничної потужності ~ 200 МВт (43 блоки), ~ 300 
МВт (42 блоки), 800 МВт (7 блоків), 160 МВт (6 блоків), 100 МВт (3 блоки), 80 
МВт (1 блок), які введені в експлуатацію з 1957 року по 1977 рік: 
Добротвірська, Бурштинська, Ладижинська, Трипільська, Криворізька, 
Запорізька, Придніпровська, Зміївська, Слов'янська, Луганська, Вуглегірська, 
Курахівська, Зуївська та Старобешівська (табл.1.1); 
4 АЕС з блоками одиничної потужності 440 МВт (2 блоки), 1000 МВт (12 
блоків), 1100 МВт (1 блок), які введені в експлуатацію з 1980 по 2005 рік: 
Южно-Українська, Запорізька, Рівненська та Хмельницька (табл. 1.2). 
 Перші блоки потужністю 160 і 200 МВт на ТЕС експлуатуються близько 
50-60 років і мають напрацювання близько 350 тис. годин, інші блоки - 250-300 
тис. годин при розрахунковому терміні служби 30 років. З урахуванням 



наведеного терміну експлуатації всього парку турбін та для його підтримання в 
робочому стані потрібні значні фінансові кошти. 
 На атомних електростанціях перші турбіни блоків потужністю 440 МВт  
знаходяться в експлуатації 38 років, перші турбіни блоків потужністю 1000 
МВт - 36 років при терміні служби 30 років. Після 30-річної роботи при 
задовільному стані обладнання та виконанні певних вимог, експлуатація блоків 
продовжується на 20 років. 
 Згідно з Програмою участі АТ «Турбоатом» у поставках обладнання для 
АЕС України на п'ятирічний період (2018-2022 рр.), необхідно виконати 
модернізацію проточних частин циліндрів парових турбін типу К-220-44,        
К-1000-60/1500, К-1000-60/3000 з заміною робочих лопаток роторів або з 
заміною самих роторів. У найближчі роки необхідно закінчити модернізацію 
парових турбін на теплових електростанціях України. 

В даний час АТ «Турбоатом» і інститути наукових і навчальних центрів 
України в області турбінобудування (НТУ «ХПІ», ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН 
України та ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України), виконують підготовчі 
роботи з великого обсягу модернізації турбін всіх АЕС України і, перш за все, з 
облопачення роторів. Глибока модернізація турбін виконана на Рівненській 
АЕС із заміною роторів низького тиску. Передбачена модернізація циліндрів 
високого та середнього тиску з заміною роторів на Южно-Українській АЕС та 
циліндрів високого тиску з заміною роторів на Запорізькій АЕС. 

Проведений аналіз щодо необхідності та оцінки реально можливих 
потреб з модернізації турбоустановок електростанцій України, а також успішна 
практика виконання таких робіт АТ «Турбоатом» в тісній співпраці з 
науковими та науково-освітніми центрами нашої країни (НТУ «ХПІ», ІЕЗ ім.  
Є. О. Патона НАН України та ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України), 
свідчить про високу практичну значимість та високий рівень актуальності 
роботи.  

Завдяки тому, що робота базується на наукових дослідженнях в галузі 
аеродинаміки, термодинаміки і теплотехніки, оптимального проектування 
складних технічних систем, динаміки і міцності машин, нових науково-
технічних розробках і технологіях зварного виробництва, створено новітні 
конструкції роторів – окремих видів продукції турбобудування з високим 
інноваційним рівнем та сучасними показниками ефективності і надійності, які в 
світовій практиці ще не досягнуто. Вони визначають не тільки велику 
значимість парових турбін та електростанцій, а і надають суттєві переваги в 
конкурентному змаганні серед світових лідерів турбобудування, що в черговий 
раз підтверджує високу актуальність і практичну значимість роботи. 

 
Обсяг впровадження роботи. 

 Починаючи з 2005-го року протягом 13 наступних років АТ «Турбоатом» 
виконані роботи з модернізації 22 блоків парових турбін на восьми теплових 
електростанціях України. При модернізації на ряді турбін було замінено 
близько 20 роторів старої конструкції на сучасні зварні високоефективні ротори 



з високою часткою інновацій та високим рівнем нових науково-технічних 
рішень. 

На сьогодні на АЕС і ТЕС України знаходяться в експлуатації турбіни 
виробництва ЛМЗ, який входить до складу АТ «Силові машини», Росія, 
сумарною потужністю ~ 13 млн кВт: п’ять турбін К-1000-60/3000 на АЕС, 42 
турбіни К- 200-130 на ТЕС, що складає третину від величини всієї встановленої 
потужності електростанцій в Україні. Перші турбоустановки знаходяться в 
експлуатації на ТЕС і АЕС до теперішнього часу відповідно понад 50 та понад 
30 років при встановленому терміну служби 30 років. Проточні частини цих 
турбін на сьогоднішній день є морально і фізично застарілими і вимагають 
відновлення. 

Ротори турбін К-1000-60/3000 одиничною потужністю 1000 МВт, 
виробництва ЛМЗ комплектуються робочими лопатками останніх ступенів 
ЦНТ, які виготовлені з титанового сплаву. Робочі лопатки, які часто ще не 
виробили розрахунковий ресурс 100 тис. годин, замінялися і продовжують 
замінюватися на нові, тому що мають критичні показники ерозійного зносу тіла 
лопаток. До 2015 р. закуповувалися нові лопатки у єдиного їх виробника-
монополіста АТ «Силові машини», Росія.  

Протягом 2015 року АТ «Турбоатом» після виконання спільно з НТУ 
«ХПІ» та ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України значного обсягу науково-
дослідних та конструкторсько-технологічних робіт виготовило і відвантажило 
на АЕС України першу партію робочих лопаток з титанового сплаву, що 
дозволило заощадити значні валютні кошти та підвищило енергонезалежність 
нашої держави. Проведені науково-дослідні та конструкторсько-технологічні 
заходи з імпортозаміщення критичних для енергетичної галузі України виробів 
– титанових робочих лопаток останніх ступенів роторів турбін, що також 
підтверджують високий рівень актуальності роботи. На рис. 3 наведена 3-D 
модель робочої лопатки з титанового сплаву для останнього ступеня ЦНТ. 
 Сумарний економічний ефект від впровадження результатів роботи склав 
понад 1,88 млрд. грн. 

Основними чинниками досягнутого економічного ефекту став додатковий 
відпуск електроенергії на 240 млн. кВт·год, збільшення терміну експлуатації 
створених та впроваджених роторів з 30 років до 50 років при модернізації 
турбін К-300, а також збільшення терміну служби лопаток з титанового сплаву 
з 100 тис. год. до 160 тис. год. при модернізації ЦНТ турбін К-1000-60/3000 . 

Отримані результати з приросту електричної потужності модернізованих 
турбоустановок не тільки покривають витрати власних потреб енергоблоків, а   
й заощаджують паливо на вироблення кожного кВт·год потужності тому, що 
підвищення ефективності і надійності турбоагрегатів з новими роторами веде 
не тільки до зниження питомої витрати теплоти брутто/нетто, але і до суттєвого 
зниження витрат пов’язаних з поточними ремонтами та вимушеними 
простоями енергоблоків.  
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