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Споруджувана
Дністровська ГАЕС
встановленою
потужністю
2268/2947 МВт (генераторний/насосний режими) складається із семи
оборотних гідроагрегатів одиничною потужністю 324/421 МВт. На ГАЕС
передбачені насос-турбіни радіально-осьового типу (типу Френсис). До
складу Дністровської ГАЕС входять: верхня водойма, водоприймач, напірні
підвiднi водоводи, будівля ГАЕС, відвiднi водоводи, водовипуск,
водовiдвiдний канал, нижнє водоймище з комплексом захисних споруд.
На рисунку 1 представлена Дністровська ГАЕС – найбільший енергооб'єкт України, яка обладнана оборотними агрегатами. В таблиці 1 наведені
основні показники Дністровської ГАЕС.

Рисунок 1 – Дністровська ГАЕС. Вид з нижнього б'єфу
Таблиця 1 – Основні показники Дністровської ГАЕС
Найменування
1
1 Потужність електрична встановлена:
- у генераторному режимі
- у насосному режимі
2 Річний виробіток електроенергії (тривалість
роботи 4 години на добу)
3 Річні витрати електроенергії на заряд
(тривалість роботи 4,4 години на добу)
4 Склад основного встаткування:
- насос-турбіна типу ОРО 170-В-730
- гідрогенератор-двигун СВО-1250/260-40 УХЛ 4
5 Нормальний підпірний рівень ГАЕС:
- верхнього басейну
- нижнього басейну
6 Об’єм:
- верхнього басейну повний
Корисний
- нижнього басейну повний
Корисний

Одиниці
виміру
2
МВт
МВт
млн. кВт. т.
год.
млн. кВт. т.
год.

Величини
3
2268
2947
2720
3609

шт.
шт.

7
7

м
м

229,5
77,1

млн. м3
млн. м3
млн. м3
млн. м3

38,8
32,7
70,1
60
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Актуальність Днiстровської ГАЕС в енергосистемі України
ГАЕС надійно вирішує проблему покриття змінних навантажень
енергосистеми, оптимiзує структуру потужностей, поліпшує режими роботи
ТЕС, скоротивши їх щодобові зупинки, знижує перевитрати палива, виконує
службу швидкодіючого аварійного й частотного резервів.
Метою представленої роботи є створення оборотних гідроагрегатів
Дністровської ГАЕС (Рисунок 2) для підвищення ефективності об'єднаної
енергетичної системи України, що дозволяє одержати ряд істотних переваг:

Рисунок 2 – Розріз по агрегату
- можливість заміни енергоблоків ТЕС, що беруть участь у
регулюванні навантаження й не пристосованих для того, і, як
наслідок, зниження витрат на їхню експлуатацію, у першу чергу на
паливо й ремонти устаткування;
- можливість
забезпечення
нормальної
роботи
атомних
електростанцій, зупинки й пуски яких пов’язані зі значними
витратами, більш високими, ніж експлуатаційні;
- можливість експлуатації в режимі синхронного компенсатора. На
сьогодні коректування коефіцієнта потужності здійснюється за
допомогою конденсаторів, установлених в енергосистемі; ГАЕС
дозволить заощадити кошти на їхню установку;
3

- можливість вигідного продажу пікової електроенергії в суміжні
енергосистеми при переході на паралельну роботу з ними.
Об'єктом дослідження є гідроакумулююча електростанція яка працює
на базі оборотного гідроагрегату.
Предмет дослідження – методи та засоби створення оборотних
гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об'єднаної
енергетичної системи України, які мають техніко-економічні показники на
рівні кращих вітчизняних і зарубіжних зразків (див. табл. 2).
Таблиця 2 – Порівняння технічних параметрів оборотних гідромашин
№
п/
п

Название
Номинальпроекта /
ная
Расположение выходная
мощность
(турбина)

1

Днестровска
я ГАЭС
/Украина
Зеленчукска
я ГАЭС
/Россия
Ташлыкская
ГАЭС/
Украина
Загорская
ГАЭС/
Россия
Круонисска
я
(Кайшядорс
кая) ГАЭС/
Литва
Herdecke/Vo
ith CP
/Германия

2
3
4
5

6

Номиналь- Номиналь- Номиналь Номиналь- Номиналь- Скорость
ный напор
ная
ный напор ный расход ный расход (оборотов
(турбина) потребляе
(насос)
(турбина)
(насос)
в минуту)
мая
мощность
(насос)

Максимальная
эффективность
насос/
турбина
(%)

330

135,2

421,0

153,5

270,2

252

150

92,8/94,0

71,5

210

76,5

226,5

39,4

35,0

600

92,6/92,2

156

74,2

217

88,5

236

225,5

136,4

90,8/91.9

214

100

235,1

105

236,2

210

150

92,5/93,5

225

110

217

127,3

226

189

136,4

92,5/92,1

153

159,6

153,6

163

110

105

250

92/93

Методи дослідження. Загальною методичною основою роботи стали
методи теоретичної електротехніки, інформаційно-вимірювальної техніки, та
матричного обчислення. При вирішенні задач застосовувалися методи
математичного та імітаційного моделювання, методи розв’язку диференціальних
і алгебраїчних рівнянь; класичні методи аналізу багатофазних електричних кіл у
фазних і симетричних координатах; теорія електричних кіл; теорія гідравліки,
опору матеріалів та міцності машин; достовірність теоретичних положень
підтверджена лабораторними і натурними експериментальними дослідженнями,
а також результатами експлуатації.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному.
1.Розроблено концепцію побудови гідроакумулюючої електростанції з
використанням оборотної гідромашини.
2.Обгрунтовано встановлення кільцевого закриву між статором і
напрямним апаратом, що обумовлює підвищення енергоефективності
гідромашини і дає ряд конструктивних та технологічних переваг перед
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варіантом з традиційним компонуванням.

Рисунок 3 – Вмонтований кільцевий закрив
Отримані експериментальні дані дозволили розробити надійну
конструкцію закриву, вибрати оптимальну форму оголовка, встановити
закон закриття, спроектувати надійні ущільнення(рис. 3). Конструкція
кільцевого закривузахищена патентами України № 15724 та № 22706.
3. Розроблена і виготовлена модель гідромашини з робочим колесом
діаметром D1= 500 мм, що забезпечує можливість комплексних досліджень і
отримання в повному обсязі вихідних даних для проектування прототипу та
розрахунку гарантованих експлуатаційних, енергокавітаційніх характеристик
в турбінному та насосному режимах роботи.
Практичне значення одержаних результатів:
Під час роботи ГАЕС в енергосистемі складається оптимальна
структура потужності та забезпечуються раціональні режими роботи АЕС і
ТЕС, регулюються та підтримуються на належному рівні частота та напруга в
ОЕСУ, а також з’являється швидкодіючий аварійний резерв потужності.
Також передбачається робота агрегатів Дністровської ГАЕС в режимі
синхронних компенсаторів.
Введення в експлуатацію Дністровської ГАЕС дозволить зробити
суттєвий внесок в поліпшення існуючої в ОЕС України ситуації, коли багато
електростанцій застаріли та створюють проблеми під час експлуатації, мають
низьку надійність та здатність виконувати функції маневрування.
Враховуючи перспективи розвитку ОЕС України передбачається, що
Дністровська ГАЕС буде виконувати наступні функції в енергосистемі:
1. Покривати пікову частину графіку навантажень.
2. Зменшувати провали навантажень в нічні години, одночасно
поліпшуючи режими роботи теплових та атомних електростанцій.
3. Регулювати потужність, навантаження та міжсистемні перетоки.
4. Виробляти та споживати реактивну потужність, регулювати напругу в
5

мережі.
Наукові результати роботи відображено в 7 монографіях, понад 61
статті. Індекс їх цитування з 2012 року – 35, h-індекс - 4. Новизну та
конкурентоспроможність технічних рішень захищено 6 авторськими
свідоцтвами та 11 патентами. За даною тематикою захищено 2 докторські та
12 кандидатські дисертацій.
Основний зміст роботи
Для вирішення поставленої мети був розглянутий проектний режим
роботи Дністровської ГАЕС при НПР нижнього водосховища +74,500 м і
НПР верхнього водоймища +220,500 м, при роботі трьома агрегатами
потужністю 972 МВт складає в генераторному режимі – 4 години, річний
виробіток 1340 млн. кВт год., а в насосному режимі тривалість наповнення
спрацьованого об’єму складає 4,30 години, витратою 1763 млн. кВт год. При
цьому наповнення верхньої водойми в розрізі доби обсягом 14,5 млн. м³ не
впливає негативно на роботу Дністровських ГЕС. (рис. 4).

Рисунок 4 – План Дністровської ГАЕС: 1 — водоприймач; 2 — напірні
водоводи; 3 — будівля ГАЕС; 4 — верхнє водосховище; 5 — нижнє буферне
водосховище; 6 — відкритий розподільчий пристрій
Значення Дністровської ГАЕС підвищується з введенням в
експлуатацію двох блоків потужністю по 1000 МВт на Рівненській та
Хмельницькій АЕС. Дністровська ГАЕС у складі Дністровського комплексу
буде нести 25...30% циклічного навантаження національної енергосистеми,
що дасть можливість значно зменшити її коливання в Україні.
Отриманий резервний об’єм у верхній водоймі складає 21,30 млн. м3.
При можливості спрацювання цього об’єму виробіток складе
7,66 млн. кВт·год. Тривалість спрацювання цього об’єму трьома агрегатами
загальною потужністю 972 МВт складає 7,9 годин. Експлуатація
Дністровської ГАЕС в зимовий період 2014 – 2015 рр. при повній готовності
верхньої водойми показала необхідність регулярного спрацювання частини
резервного об’єму на вимогу Об’єднаної Енергосистеми (ОЕС) України. Це
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пов’язано з дефіцитом маневрових потужностей та загостренням на протязі
останнього часу проблеми регулювання графіку навантажень в ОЕС України.
На Дністровській ГАЕС знаходяться в постійній експлуатації три
гідрогенератори-двигуни 1-го пускового комплексу. Кожен з трьох
електричних блоків складається з синхронного гідрогенератора-двигуна (ГД)
номінальною потужністю 324/421 МВт, номінальною напругою 15,75 кВ,
номінальним коефіцієнтом потужності 0,9/0,98, номінальною частотою
обертання 150 об/хв. і блокового трансформатора номінальною потужністю
430 МВА, номінальною напругою 15,75/347 кВ.

Рисунок 5 – Статор та ротор гідроагрегату Дністровської ГАЕС
Зміна напрямку обертання ГД залежно від режиму його роботи
(турбінний або насосний) здійснюється зміною порядку чергування фаз на
затискачах ГД за допомогою вимикачів. Система збудження ГД – статична
тиристорна з приєднанням трансформатора збудження до обмотки “HH”
15,75 кВ блокового трансформатора. Пуск агрегату в насосний режим
передбачений частотний, за допомогою одного з двох статичних
перетворювальних пристроїв, які встановлені при вводі ГД №1 і ГД №3.
Кожен з пристроїв складається з розділяючого трансформатора 15,75/8–8 кВ і
тиристорного пускового пристрою (ТПП), що забезпечує плавний розгін
одного агрегату впродовж приблизно 5 хвилин. Передбачено також
частотний пуск від інших гідроагрегатів ГАЕС методом «спина до спини».
Для цієї мети передбачається додаткова комутаційна апаратура. В обох
випадках використовується трансферна система шин 15,75 кВ. Для
електропостачання агрегатних і загальностанційних власних потреб ГД на
напрузі 0,4 кВ передбачаються комплектні двохтрансформаторні підстанції
6/0,4 кВ, що приєднуються кабельними лініями до комплектного
розподільчого пристрою (КРП) – 6 кВ. На майданчику відкритої установки
трансформаторів передбачені два трансформатори власних потреб 15,75/6 кВ
TG1, TG2. В окремому приміщенні передбачено комплектний розподільчий
пристрій 6 кВ.
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Закритий розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією – КРПЕ330 кВ на рисунку 6. У КРПЕ – 330 кВ можуть бути встановлені елегазові
вимикачі з струмом відключення 50 кА. У розподільчому пристрої 750 – з
струмом відключення 40 кА. У колі АТ 750/330 кВ необхідно передбачити
установку ТПР. У ланці ПЛ 750 кВ ГАЕС – Західноукраїнська і ГАЕС –
Вінницька потрібна установка по одній групі ШР з вмикачами та
вимикачами. У колах резервних ПЛ 750 кВ (ГАЕС – ХАЕС, ГАЕС –
Приморська) слід передбачити можливість підключення по одній групі ШР.
Гідроагрегати ГАЕС можуть використовуватися в режимі синхронного
компенсатора як видачею, так і з споживанням реактивної потужності – не
менше двох агрегатів, зкомутованих на напругу 330 кВ і не менше двох
блоків, що приєднуються на напругу 750 кВ. Мінімальний час до повторного
пуску гідроагрегатів в режимі СК допустимо прийняти рівним 30 хвилинам

Рисунок 6 – Закритий розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією –
КРПЕ-330 кВ. Вид з середини
Методика проведення випробувань. Енергокавітаційні випробування
проведені з метою визначення ККД модельної гідромашини в умовах
безкавітаційної роботи на різних режимах роботи.
Турбінний режим
Енергетичні випробування в турбінному режимі проводилися при
постійному напорі =20 м вод. ст.
На режимі, що встановився, робилися автоматичні виміри основних
параметрів. Обробка результатів вимірів та розрахунок величин, необхідних
для визначення ККД і побудови характеристик, здійснювалися за
спеціальною програмою за нижче приведеними формулами:
1) Наявний напір Н турбіни, м вод. ст.
∙

Н

∙

∙

3,36025,
де

∙Двх.т

0,785 ∙ 0,374

0,11034 м ;
8

м;

Двх.т.

∙ Двих.т
0,785 ∙ 0,5585
0,24498 м ;
4
- діаметр вхідного перерізу спіральної камери (турбінний режим),

Двих. т.–діаметр вихідного перерізу в. т. (турбінний режим), м.
2) Об’ємна витрата турбіни , м3/с.
Δ

∙

0,4073 ∙

Δ

де
0,4073 - коефіцієнт витратоміру, отриманий за результатами
тарування.
3) Частота обертання гідромашини n, хв-1
∙
∙ 30
60
60
2
4) Крутний момент на валу гідромашини Т при турбінному напрямі
обертання, кгс·м
∙
∆
∙ 1,5 0,2
Т=0,2 кгс·м – компенсація втрат крутного моменту на тертя.
5) Приведена частота обертання n1, хв-1
∙Д
′
6) Приведена витрата

′

, м /с
′

Д ∙
7) Коефіцієнт корисної дії гідромашини в турбінному режимі,
∙ ∙ 10,472
∙
∙
∙ 10
8) Коефіцієнт кавітації, уст

,%

уст

9) Приведена потужність турбіни, , кВт
∙ ′∙
∙ 10
′
102
10) Приведений крутний момент, ′ , кгс·м
′

Д ∙
∙
′
За результатами випробувань будувалися залежності
і
′
′
для кожного відкриття напрямного апарату з подальшою
побудовою універсальної характеристики.
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Насосний режим
Для визначення енергетичних характеристик насосного режиму
вимірювалися і обчислювалися параметри ті ж, що і в турбінному режимі за
формулами:
1) Напір насоса Н , м вод.ст.
1
1
∙

Н

2

∙ 4,2225,
Д

Д

б.н.б.
∙ вх.н
0,785 ∙ 3,5
92,573 м ;
, оскільки Двх. т = Двих. н = 0,374 м;
Двх.н. Дб.н.б. - діаметр вхідного перерізу в насосному режимі дорівнює
діаметру бака нижнього б’єфу,м;
Двих. н – діаметр вихідного перерізу в насосному режимі дорівнює
діаметру вхідного перерізу в турбінному режимі Двх.т. .
2) Об’ємна витрата насоса , м3/с

де

Δ

0,4073

Δ

3) Частота обертання гідромашини n, хв-1
∙
∙ 30
60
60
2
4) Крутний момент на валу гідромашини Т при насосному напрямі
обертання, кгс·м
∙
∆
∙ 1,5 0,2
5) Приведена частота обертання n1, хв-1
∙Д
′
6) Приведена витрата ′ , м3/с
′

Д ∙
7) Коефіцієнт корисної дії гідромашини в насосному режимі,
∙
∙
∙ 954,93 ∙ 10
н
∙
8) Коефіцієнт кавітації уст

н%

уст

9) Приведена потужність насоса,
∙
′

′

, кВт
∙ 10
∙ 102
′
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