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Вступ. Підтримка співвідношення виробництва електричної енергії та теплоти  у 

складі когенераційної системи повинна відбуватись  на основі прогнозування зміни тем-

ператури місцевої води щодо встановлення температури газів  на вході в пластинчастий  

теплообмінник  на основі  зміни поверхні теплообміну теплообмінника  при вимірюванні 

температури зворотної води [1]. 

Мета роботи. Визначити режимні та конструктивні параметри пластинчатого 

теплообмінника щодо підігріву місцевої води у складі когенераційної системи  в умовах 

зміни споживання енергії.  

Основна частина. Для забезпечення електричного навантаження 25 МВт та з 

тепловою потужністю 35,5 мВт, обрано когенераційну установку типу UGT 25500C 

сумарною потужністю 65,5 МВт. Встановлено наступні рівні функціонування когенера-

ційної системи відповідно зміні температури газів на вході та виході із теплообмінника 

підігріву місцевої води, типу PO,35-F-1,6/1,0-1: перший рівень: 4900С – 930С; другий рі-

вень: 480°С –93°С; третій рівень: 470°С - 93°С. Здобуто параметри теплообміну та повер-

хню теплообміну щодо підтримки підігріву місцевої води на рівні 30°С – 90°С (табл. 1). 

Таблиця 1 

Параметри теплообміну в теплообміннику підігріву місцевої води 

Параметр 
Рівні функціонування  

αгр., кВт/(м2·К) αнагр, кВт/(м2·К) k, кВт/(м2·К) 

Перший рівень 36,79 176,08 15,59 

Другий рівень 34,85 169,32 15,18 

Третій рівень 34,87 163,3 14,95 

Примітка:  αгр –  коефіцієнт тепловіддачі від теплоносія, що гріє, до  стінки тепло-

обмінника, кВт/(м2·К); αнагрз –  коефіцієнт тепловіддачі від стінки теплообмінника до води, 

що нагрівається,  кВт/(м2·К); k- коефіцієнт теплопередачі,  кВт/(м2·К). 
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Висновки.  Прийняття рішень на зміну поверхні теплообміну в умовах  зміни спо-

живання електричної енергії та теплоти дозволяє при безперервності функціонування біо-

газової установки зменшити собівартість виробництва електричної енергії та теплоти до 

20% – 30%. 
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