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                                               РЕФЕРАТ 

 

         Магістерська дисертація містить: 82 сторінки, 9 таблиць, 34 рисунка, список 

використаної літератури з 17 найменувань. 

         Актуальність теми. Дослідження розподілу температурного поля та 

градієнту температури ротора турбогенератора дає можливість оцінити технічний 

стан електричної машини та дати практичні рекомендації, щодо подовження 

терміну експлуатації та підвищення надійності роботи за результатами польового 

аналізу. 

          Мета. Дослідження температурного поля ротора турбогенератора без 

ушкодження і при ушкодженні обмотки збудження. 

        Об’єкт дослідження. Турбогенератор з безпосереднім водневим 

охолодження потужністю 200 МВт. 

        Предмет дослідження. Температурне поле і градієнт температури ротора 

без ушкодження і при ушкодженні обмотки збудження.  

        Методи дослідження. Польові методи, в основу яких покладені розрахунки 

диференціальних рівнянь методом скінченних елементів. 

        Ключові слова та словосполучення. Температурне поле, градієнт 

температури, метод скінченних елементів, датчики температури, система 

контролю температури. 
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                                                         ABSTRACT 

 

         The master's dissertation contains: pages, 9 tables, 34 figures, list of used 

literature from 17 titles. 

         Actuality of theme. The study of the temperature field distribution and the gradient 

of the temperature of the turbine generator rotor gives an opportunity to evaluate the 

technical condition of the electric machine and give practical recommendations for 

extending the life of the operation and improving the reliability of the work based on 

the results of field analysis. 

          Goal. Investigation of the temperature field of a turbine generator rotor without 

damaging and damaging the winding of excitation. 

        Object of study. Turbogenerator with direct hydrogen cooling with the power of 

200 MW. 

        Subject of study. The temperature field and gradient of the rotor temperature 

without damage and damage to the energizing winding. 

        Research methods. Field methods, based on calculations of finite elemental 

differential equations. 

        Keywords and phrases. Temperature field, temperature gradient, finite element 

method, temperature sensors, temperature control system. 
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                                     Перелік умовни скорочень 

АСУ ТП – Автоматизована система управління технологічним процесом; 

ВСКТГ – Вимірювальна система температурного контроля генератора; 

УСО – Управління спеціальними процесами; 

МСЕ – Метод скінченних елементів; 

МСР – Метод скінченних різниць; 

SWOT-аналіз – Метод стратегічного планування; 
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                                                             ВСТУП 

  

Одним з найважливіших факторів, що визначає надійність роботи 

турбогенераторів є допустимий нагрів елементів його конструкцій. Надійність 

роботи турбогенератора в цілому визначає надійність роботи електростанцій та 

інших підприємств, де вони експлуатуються. 

Добре відомо, що на даний момент турбогенератори, які експлуатуються на 

Українських підприємствах, майже повністю вичерпали свій термін експлуатації. 

Заміна та ремонт даних електричних машин є дуже складною та коштовною 

процедурою.  

Ушкодження елементів ротора турбогенератора призводять до виходу зі строю 

турбогенератора вцілому. Перегрів елементів ротора може бути викликаний 

коротким замиканням обмотки збудження, ушкодженням ізоляції обмотки 

ротора, порушенням системи охолодження, тривалим форсуванням збудження. З 

огляду на це, виникає гостра необхідність в контролю технічного стану 

турбогенератора. Системи контролю технічного стану дозволяють виявити 

причини ушкодження турбогенератора на стадії виникнення і не допустити 

їхнього подальшого розвитку. На сьогодення температурний контроль елементів 

ротора турбогенератора виконується за допомогою температурних датчиків, які 

встановлюються у відповідних місцях конструкції. 

 В теперішній час для оцінки технічного стану турбогенераторів 

використовують сучасні методи польового аналізу.  

Потрібно сказати, що аналіз температурного стану турбогенератора є 

актуальним, так як по його результатам даються певні практичні рекомендації, 

щодо підвищення надійності роботи та подовження терміну експлуатації.  

   

 


