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1. АНОТАЩЯ (до 5 рядюв)
Робота присвячена розробц: методологи оптимального проектувакня

Ексокоефективних 1 високонад!йних турбомашин, що працюють на р!зних режимах роботу я
урахузанням обмежень м1цност1 та технологи виготовлення Гх елемент1в. Робота носить
М1ждйсцяпл1нарний характер з точки зору використання пщходн* та моделей, як!
застосовуються для досягнення мети, що спрямована на шдвищення ефективност! р!зних
тишв турбомашин. У робот! будуть нокращеш та адаптоват до специфпш турбомашин
математичш модел! теромогазодинам1чних процеив, мщност! та над1Йност1 технолопУ
обробки. 1х сп1льне використання створить синергетичний ефект та дозволить проектувати
нов! та модершзувати вже 1снуюч1 турбомашини, що використовуються у ав1ап1йнш,
енергетичнш, транспортк!й, вШськегоШ, гачовидобувнШ та газоперекачувальяих галузях
економпси. Впровадження результаттз роботи в практику проектуваняя сприятиме
покрашенню соц!ально-економгчно1, еколопчио! ситуацй, а також п^двищенню р!вня безпеки
1 обороноздатност! Украгни.

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛ1ДЖЕННЯ ТА IIАКТУАЛЫПСТЬ (до 10 рядыв)
Сьогодн! Украша, як \ бшышсть европейських держав, згткнулась з проблемами

баяансування електричких мерен через значний розвиток альтернативно! енерг&гихи.
Основна проблема полягае в тому, що тки споживання (ранковий та вешрнШ) ке
сп!зпадають з пэками виробкицтва сонячноГ енерги (СЕС)(вдень) та в!тровоТ енерш (ВЬС).
Це приззодить до необх^дност). застосовувати ре>-улююч1 потужност!, якими в Укршш



виступають пдроелектростанцп (ГЕС). Однак, через змши погодних умов,
видобування електроенергн СЕС та ВЕС може швидко змшюватасъ, а маневруючих
потужностей ГЕС та ГАЕС для збереження балансу недостатньо. Вир:шення щи проблеми
вщбуваеться за рахунок змши обсяпв видобутку енергп тепловими станц!ями, як! змушеш
експлуатувати турбоагрегати на зм!нних (неномшальних) режимах. Це призводить до
зниження ККД, вщносному збшьшенню витрат палива та зниженню ресурсу через
збшьшення нестацюнарност: потоку робочого ила та динатчного навантаження елемент!в
турбш.

До того ж гостро стоггь проблема зношеност! обладнання ТЕС та АЕС, зокрема
турбомашин, тому необх!дно проводити ремонта та/або реконструкцн. Це в1дкривае в:кно
можливостей для проекгування нових енергоефективних турбомашин та модертзаци
юнуючих, що в!дпов!дали б викликам часу та могли б прадювати у широкому спектр:
потужностей та режим:в, були б пристосован! до швидко: та багатократно: змши режиму та
мали б гарантовано високий проектний ресурс.

Проектування таких турбомашин спираеться на досягнення у математичному
моделюванн: термогазодинам!чних процеав, динам!чно: поведшки лопаткових апараттв,
оцшки р!вня надШност! та метод!в багатопараметрично: багатокритертально: оптишзацп.
Проектуваннго 1 виробництву високоефективних проточних частин турбомашин
перешкоджають в першу чергу висока складшсть процес!в, що про-пкають в них, та велика
кшькють як однотишгах, так 1 р1знотипних техшчних складових частин (об'екпв) та
конструктивних вузл!в турбомашин, а загальна ылыасть геометричних параметр1в, що
впливають на ККД 1 потужшсть турбомашин може сягати кшька сотен. Слщ В1дзначити, що
розв'язання задач! оптимального проекгування не може розглядатись окремо в!д обмежень,
що накладають технологтчн! аспекта виготовлення елемен-пв проточно!" частики, зокрема
робочих та направляючих лопаток. Тому розробка математичних моделей обробки методами
високошвидк1сного фрезерування дозволить покращити економ1чш характеристики з
виготовлення нових (покращених) елемен-пв проточноТ частили потужних парових турб!ни.

Зазначена проблематика Проектування та виготовлення високоефективних та
високонадайних турбомашин характерна не тшьки для турбоагрега-пв ТЕС та АЕС, але и в
шших галузях, де в якост! енергетично! установки використовуються турбомашини: ав1апи,
в!йськов!Й технщЦ транспорт!, суднобудуванн!, альтернативн!й енергетиц!, газовидобуванн!
та газоперекачуванш тошо.

3. МЕТА ТА ОСНОВШ ЗАВДАННЯ (до 10 рядюв)
Метою проекту е розробка комплексно: методологи оптимального Проектування та

виготовлення високоефективних, високонад!йних турбомашин з врахуванням р!зних режимов
роботи на основ! дослщжень термогазодинам!чних процес!в, багатор!вневого комп'ютерного
моделювання механ!чно1 поведшки елемент!в конструкци, що використовуються в
турбомашинах, а також п!двищення якост! фш^шноУ обробки ! точност! виготовлення
деталей. Досягнення мети проекту сприятиме виршенню актуально: проблеми, пов'язаною з
шдвищенням економ!чност:, надшност! та подовженню ресурсу турбомашин, як готових
вироб:в з високою добавленою вартютю! високою конкурентоспроможшстю.

Для досягнення цшей проекту необхщно виршшти наступи! завдання:
- удосконалити метода багатопараметрично'й багатокритер!ально: оптим!зац11 з метою

тдвищення ефекгивност! турбомашин 1 адаптувати метода оптим:задп для розв'язання, як
локальних оптим!зац:йних задач р:знотипних складових частин 1 конструктивних вузл!в
конструкций, так! глобально! оптим!зац:Йно: задач! для турбомашини в цшому;

- провести верифйсаптю розроблених метод!в ! алгоритм!в, та виконати оптим13ац!ю
конструкци турбомашин з використанням розроблено: комплексно: методолог!: оптим!заци
та провести анатз 1 пор!вняння з характеристиками :снуючого прототипу;

- адаптувати методи багатопараметрично! та багатокритер1ально1 оптим1зац11 для розв'язання
задач оптимального Проектування турбомашин з врахуванням зм:нного режиму роботи;

- створити параметричн! модел: елеменпв конструкцш турбомашин, розробити
алгоритми та провести числов: досл:дження щодо особливостей 1"х нел!н:Йного



деформування, оцшки конструкцшно! мщносп, та провести розрахунки за
розробленими моделями;

- розвинути метода та щдходи до оцшки надйност! та прогнозування елеменпв
лопаткового апарату з урахуванням процес!в накопичення втоми, розвитку корози та зносу
на р!зних режимах робота турбомашин;

- розробити теоретичн! основи процесу високошвидюсного фрезерування (ВШФ)
елемент!в конструкци турбомашин з! зм!нною жорсткютю 1з застосуванням стратега
половинного перекриття, що враховуе законом!рност! змши жорсткост! детал! в процес!
зняття припуску, високошвидкюний 1 високоенергетичний вшшви та динамщу коливань на
процес обробки;

- провести дослщження закономгрностей в!дхилень деталей турбомашин з! змшною
жорстюютю у процес! ВШФ та створити методику керування в!дхиленнями деталей з!
змшною жорсткютю з урахуванням вимог, що виникають при створенн! високонадшних
елемент!в конструкци'.

4. ОЧ1КУВАШ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА IX НАУКОВА НОВИЗНА
(до 10 рядов)

Наукова новизна положень запропоновано!' в робот! методологи оптимального проектування
та виготовлення високоефективних, високонадШних турбомашин з врахуванням р!зних
режим!в роботи полягае в настушюму:

1. буде розроблено нову методолопю комплексно!' оптим1заци' проточно! частини
турбомашин, що на в1дм1ну вщ 1снуючих [3, 4] буде багатор1вневою та буде враховувати
особливост! та обмеження по над!йнос1п та технолопчнш обробц!. Впровадження
методологи дозволяе створити нов! та/або модерн!зувати 1снуюч1 проточи! частини
турбомашин;

2. набудуть подальшого розвитку модел! та методи дослщження процес!в накопичення
нелокал!зовано! пошкоджуваност!, що на в!дм!ну в!д !снуючих [2, 5, 6] враховують зм!ну
параметр!в напруженого стану та характеристик матер!ал!в у час!, що формуеться в
насл!док зносу, перех!дних процес!в та змшних режим!в роботи;

3. дютануть подальшого розвитку математичш модеш газодинам!чних процес!в
моделювання спшьноТ роботи системи соплового паророзподдлу, вир1внюючо1 камери та
багатоцил!ндрово1 проточно! частини турбоагрегату (нараз! в1дом1 тальки непов'язан!
модел! течи в окремих частинах проточно!" частини [1]);

4. набудуть подальшого розвитку модел! процесу високошвидмсного фрезерування, за
якими можна встановити залежност! м!ж параметрами., що впливають на ягастъ! точн!сть
обробки деталей з! змшною жорстк!стю. Досл!джувана модель враховуе не тшьки малу
жорсткгсть детал! але ! п р!знипю у кожному перетиш, та зм!нний характер жорсткост!
детал! при знятп припуску;

5. вперше буде виршдена задача комплексно! оптим!зацй проточно'1 частини потужноТ
парово'1 турб!ни з метою п!двищення ефективност! (в!дом! роботи вир!шують задачу без
урахування комплексного пщходу [9, 10]) ! одержан: нов! дан! по взаемному вшшву
елемент!в турбши на п оптимальн! характеристики, що дозволяе виявляти та оц!нювати
як!сн! та кглыасн! показники.

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦШН1СТБ РЕЗУЛЬТАТП* (до 10 рядоов)
Розробка методологи оптимального проектування високоефективних, високонад!йних

турбомашин з врахуванням змшних режишв роботи та моделювання течи робочого тша,
особливо на ЗМ1ННИХ режимах роботи турбомашин дозволить з усп!хом використовувати
досягнення 1 в !нших галузях наукових дослщжень ! виробництва, наприклад, двигун!в:

компресор!в в силових та несучих елементах ав1ац!йно1 техн!ки, ракетобудуванн!, в щших
машинах, де важлив пошук оптимальних конструкц!йних р!шень з урахуванням обмежень на
надшшсть.



Питания оцшки мщноеп та прогнозування надойяост! вщповщалъних
елемент!в конструкцш е важливою складовою планування житгевого циклу будь-яко!
машини, що визначають напрями вирппення питань оцшки ризшав, страхування, планування
роб^т техничного обслуговування тощо. Тому в сучасшЙ св1тов1й науц! приддляеться велика
увага, щодо створення вщповщних теоретичних методав I алгоритмов гх програмно!'
реал1заци, як! можна було б застосовувати на практицд як на стадп проектування так I в
процес! ексшгуатаци. Вщм1чен1 питания пщкреслюють щншсть запланованих в робот!
наукових результат для сватово! та в!тчизняно1 науки.

Кер1вник проекту
Олена АВДеСВА
Шдпис:
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