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SPOSÓB WYMUSZONEGO CHŁODZENIA TURBIN PAROWYCH DUŻE0 MOCY
ZWŁASZCZA

TYPU AKCYJNEGO Z

KADŁUBAMI DWU POWŁOKOWYMI

Przedmiotem wynalazku jest sposób wymuszonego chłodzenia turbin parowych dużej
mocy, zwłaszcza turbin akcyjnych z wirnikiami tarczowymi i kadłubami dwupowłokowymi*
Znane dotychczas sposoby wysuszonego chłodzenia turbin dzielę się na dwie grupy* Sposoby

pierwszej grupy polegają na chłodzeniu elementów turbiny przez kontrolowana zmianę
ciśnienia i temperatury pary świeżej

lub przez zmianę strumienia pary* Do drugiej grupy

zalicza się sposoby chłodzenia wyleczonej turbiny powietrzem wprowadzanym pod ciśnieniem
do wnętrza turbiny lub zasysanym do wnętrza turbiny poprzez odwodnienie i uszczelnienie

za powocę smoczków* Chłodzenie powietrzem z obcego źródła można realizować współrzędowo
lub przeciwprędowo* W systemie współprędowym powietrze przepływa zgodnie z kierunkiem

przepływu pary* Kadłuby mogę być zasilane powietrzem szeregowo lub równolegle* Przy
przeciwprędzie powietrze przepływa przez ułopatkowanie w kierunku przeciwnym do przepły¬
wu pary* Kadłuby sę równolegle zasilane powietrzem* W obu przypadkach powietrze przepływa
przez część niskoprężnę turbiny.
Sposób wymuszonego chłodzenia turbin według wynalazku polega na wprowadzeniu
powietrza pod ciśnieniem do wnętrza turbiny w układzie kombinowanym* W części wysoko¬

prężnej zastosowano przeciwprędowy układ chłodzenia, natomiast część średnioprężna chło¬
dzona jest współprędowo* Zasilanie powietrzem kadłubów odbywa się w jednym punkcie w
kolektorze rozprężania układu wysokoprężnego turbiny, odprowadzenie powietrza następuje
z wykorzystaniem grzania kadłuba wysokoprężnego, główny strumień powietrza płynie między

kadłubami, wirnik jest chłodzony pośrednio przez kadłub wewnętrzny, przez układ łopatko¬
wy płynie znacznie mniej powietrza, część średnioprężna chłodzona jest najpierw wstępnie
przez układ połęczeń pomiędzy dławicami i upustami, a następnie powietrzem podgrzanym
we wtórnym przegrzewaczu* Odprowadzenie powietrza następuje przez włazy na rurociągach
ostatniego wpustu części średnioprężnej z pominięciem części niskoprężnej•
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Cały przebieg chłodzenia podzielony jest na dwie fazy. W fazie pierwszej, doprowa¬
dza się powietrze tylko do kadłuba wysokoprężnego, przez układ połęczeń pomiędzy dławicami
części wysokoprężnej, II upustem części średnioprężnej oraz przez odwodnienia bezzaworowe
do upustu I i II części średniprężnej• W fazie drugiej, nie odcinajęc powietrza do kadłuba

wysokoprężnego, doprowadza się powietrze również do kadłuba średnioprężnego*
Powietrze doprowadzone jest do kolektora rozprężania kadłuba wysokoprężnego turbi¬

ny. Z kolektora rozprężenia przez rurocięgi rozprężenia, dalej rurocięgi wylotowe /zimną
szynę/ powietrze dostaje się do turbiny. Odprowadzenie powietrza następuje ż wykorzystaniem
instalacji grzania kadłuba wysokoprężnego, do rozprężacza turbinowego i dalej

do skraplacza*

Uzyskuje się w ten sposób inne /w stosunku do dotychczasowych/ rozpływy powietrza w kadłubie

wysokoprężnym* Przy wykorzystaniu instalacji do grzania kadłubów główny strumień powietrza
płynie między kadłubami* Opory przepływu przez dławnicę kadłuba wewnętrznego pozwalaję na
przepływ dużo mniejszego strumienia powietrza przez układ przepływowy* Dlatego uzyskuje się
równomierniejsze chłodzenie kadłubów i wirnika. Wydłużenia względne nie przyjmują granicz¬
nych ujemnych wartości, co stwarza warunki do cięgłego prowadzenia procesu chłodzenia. Jeżeli
powietrze płynie przez układ łopatkowy /dotychczasowe rozwięzanie/ następuje szybkie schładza¬
nie wirnika, co powoduje, że wydłużenie względne części wysokoprężnej przyjmuję graniczne
ujemne wartości. Osięgnięcie

tych wartości zmusza do natychmiastowego przerwania chłodzenia.

Aby kontynuować w taki sposób chłodzenie, należy znacznie ograniczyć ilość powietrza chłodzo¬
nego, co wydłuża czas chłodzenia.
Dla turbin z przegrzewaczem wtórnym krytycznym elementem w procesie nagrzewania i

chłodzenia jest wirnik części średnioprężnej. Oego niekorzystny stosunek masy do powierzchni
chłodzenia zmusza do specjalnych przedsięwzięć. W proponowanym sposobie do części średnio¬
prężnej wprowadza się powietrze podgrzewane we wtórnym przegrzewaczu i chłodzi się kadłub i
wirnik współpradowo.

Wypływajęce powietrze z części średnioprężnej skierowano w dotychczasowych rozwią¬

zaniach do części niskoprężnej, która uległa nagrzewaniu. Aby uniknąć tego nagrzewania propo¬
nuje się wykonać właz do rurociągu ostatniego upustu części średnioprężnej, którym w procesie
wymuszonego chłodzenia będzie wypływało powietrze do otoczenia.
Zastrzeżenia

patentowe

Sposób wymuszonego chłodzenia turbin parowych dużej mocy, zwłaszcza typu akcyjnego
z kadłubami dwupowłokowymi, znamienny

tym, że do wnętrza turbiny doprowadza się

powietrze pod ciśnieniem w układzie kombinowanym, w części wysokoprężnej zastosowano przeciwprędowy układ chłodzenia, natomiast część średnioprężna chłodzona jest współprędowo, a zasila¬
nie powietrzem odbywa się w jednym punkcie - w kolektorze rozprężania kadłuba wysokoprężnego
turbiny, odprowadzenie powietrza następuje z wykorzystaniem instalacji grzania kadłuba wysoko¬

prężnego, główny strumień powietrza płynie między kadłubami, wirnik jest chłodzony pośrednio
przez kadłub wewnętrzny, przez układ łopatkowy płynie znacznie mniej powietrza, część średnio¬
prężna chłodzona jest najpierw wstępnie przez układ połęczeń pomiędzy dławnicami i upustami,

a następnie powietrzem podgrzanym we wtórnym przegrzewaczu, odprowadzenie powietrza następuje
przez włazy na rurociągach ostatniego upustu części średnioprężnej z pominięciem części
niskoprężnej•
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