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A N A LIZ A PR O C E SU ST Y G N IĘ C IA W IR N IK A T U R B IN Y NA
PO D ST A W IE PO M IA R U T E M P E R A T U R Y M ET A L U
Streszczenie. Opisano wyniki pomiarów temperatury metalu wirnika w czasie
stygnięcia turbiny. Na tej podstawie analizowano przebieg całego procesu.
Wyznaczono
prędkości
stygnięcia
naturalnego
oraz
przyspieszonego
(wymuszonego). Analizowano naprężenia wywołane zmieniającym się polem
temperatury. Porównano uzyskane wyniki badań z dotychczas przyjmowanymi
założeniami dotyczącymi stanów cieplnych wirników.

TURBINE ROTOR COOLING PROCESS ANALYSIS BASED ON
METAL TEMPERATURE MEASUREMENT
Sum m ary. This paper presents rotor temperature measurements during cooling. The
results created the basis o f cooling process analysis. Temperature decrease rates
during self-cooling as well as fo rc e d cooling are determined. Stresses are analyzed,
which are caused by temperature distribution variations. Analysis conclusions are
compared to state-of-art assumptions regarding rotor thermal states.

1. Wprowadzenie
A naliza stanów cieplnych elem entów turbin stanowi punkt w yjścia do określenia
rozkładu naprężeń i odkształceń, a w dalszej kolejności do w yznaczenia stopnia zużycia
eksploatacyjnego. Szczególnie ważna je st znajom ość pól tem peratury w procesach
przejściow ych, w czasie rozruchu, zm iany m ocy oraz po zatrzym aniu turbiny.
D otychczasow e badania nieustalonych stanów cieplnych sprow adzają się przede
w szystkim do analizy procesów nagrzew ania elem entów w czasie rozruchów turbiny.
Czasem analizuje się zm iany m ocy turbiny. W odniesieniu do stygnięcia naturalnego
zakłada się, że proces ten przebiega z niew ielką prędkością (co je st zgodne
z rzeczyw istością) oraz rów nom iernie i bez zakłóceń (co nie zaw sze je s t prawdziwe).
Efektem takich założeń je s t przyjęcie w yrów nanego rozkładu tem peratury w zdłuż grubości
elementu, jednakow ej prędkości chłodzenia oraz pom inięcie fazy stygnięcia naturalnego
w m odelow aniu pełnego cyklu zm ian naprężeń i odkształceń.
Założenia dotyczące prędkości i rów nom ierności stygnięcia kadłubów i zaw orów
m ożna zw eryfikow ać dośw iadczalnie poprzez pom iar tem peratury m etalu w kilku punktach
wym ienionych elementów. W przypadku w irników obydw a założenia nie były dotąd
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w eryfikowane dośw iadczalnie z uwagi na brak wyników pom iarów tem peratury metalu
wirnika.
W ram ach projektu badaw czego [1] opracow ano i uruchom iono układ do kontroli
stanów cieplno-w ytrzym ałościow ych i stopnia zużycia w irników turbin parow ych na
podstaw ie pom iaru tem peratury metalu. W niniejszej pracy wykorzystano opracowany
układ pom iarowy do analizy procesu stygnięcia w irników turbin.
Celem podjętych badań było:
•
spraw dzenie m ożliw ości pom iaru tem peratury metalu w irnika w czasie stygnięcia
turbiny,
•
w yznaczenie prędkości chłodzenia,
•
w eryfikacja założeń dotyczących równom ierności procesu stygnięcia,
•
w yznaczenie naprężeń, przede wszystkim w czasie zakłócenia równom ierności
przebiegu procesu stygnięcia i osiągnięcia w iększych prędkości chłodzenia.

2. A naliza stygnięcia w irnika na podstaw ie pom iaru tem peratury
m etalu na pow ierzchni zew nętrznej
W czasie kilku odstaw ień turbiny m ierzono tem peraturę pow ierzchni zewnętrznej
w irnika cz. WP. Tem peraturę w irnika m ierzono pom iędzy kadłubem zewnętrznym
i stojakiem łożyskow ym turbiny 13K215. N a czas pom iaru w yłączano obracarkę wału.
W yznaczone w ten sposób przebiegi czasowe tem peratury pow ierzchni zewnętrznej w irnika
w ykorzystano do m odelow ania rozkładu tem peratury w zdłuż prom ienia wału.
2.1. Stygnięcie naturalne

W yniki pom iarów i obliczeń rozkładu tem peratury w czasie naturalnego stygnięcia
w ału przedstaw iono na rys. 1. Stosow ano następujące oznaczenia:
Tz, Tw - tem peratura na pow ierzchni zew nętrznej i wewnętrznej wirnika,
vz, vw - prędkość chłodzenia pow ierzchni zewnętrznej i wewnętrznej wirnika.
D la chłodzenia naturalnego przebiegi zm ian tem peratury pow ierzchni zewnętrznej
i wewnętrznej pokryw ają się co oznacza, że w irnik w tak długim czasie chłodzi się
rów nom iernie w całym przekroju. Z tego w zględu na rys. 1 nie podaw ano przebiegu
czasow ego tem peratury Tw lecz różnicę (Tz, - Tw ).
2.2. Chłodzenie wymuszone

W yniki pom iarów i obliczeń nieustalonego rozkładu tem peratury w wirniku
w czasie chłodzenia w ym uszonego przedstaw iono na rys. 2. Stosowano te same oznaczenia
ja k poprzednio na rys. 1. P ozostają rów nież słuszne wnioski podane wyżej.
Do przyspieszenia procesu stygnięcia zastosow ano chłodzenie turbiny sprężonym
pow ietrzem . Jest to m etoda, która um ożliw ia pełną kontrolę przebiegu procesu pod
względem cieplnym i w ytrzymałościowym. W czasie chłodzenia wym uszonego prędkości
chłodzenia są znacznie wyższe niż w czasie naturalnego stygnięcia. D la chłodzenia
pokazanego na rys. 2 średnia prędkość chłodzenia je st praw ie czterokrotnie w iększa od
maksymalnej (i trw ającej bardzo krótko) prędkości stygnięcia naturalnego (rys. 1 ).
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Rys. 1. W yniki analizy procesu naturalnego stygnięcia w ału
Fig. 1. Rotor self-cooling analysis results

Rys. 2. W ym uszone chłodzenie w irnika cz. W P
Fig. 2. Forced cooling o f TIP rotor
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3. A naliza stygnięcia w irnika na podstaw ie pom iaru tem peratury
m etalu w otw orze centralnym w irnika
3.1. Stygnięcie I

Pierw sze, próbne pom iary tem peratury metalu w irnika W P przeprow adzono w
czasie naturalnego stygnięcia turbiny. Punkty pom iaru tem peratury um ieszczono w otworze
centralnym wirnika, w przekroju stopnia regulacyjnego (punkt A) oraz w obrębie
pierw szego upustu, pom iędzy 9 i 10 stopniem części W P (punkt B) [2],

A

B

Rys. 3. Punkty pom iaru tem peratury m etalu w otw orze centralnym w irnika
Fig. 3. Tem perature converters location in central void
Opis zastosow anego układu pom iarowego tem peratury m etalu wirnika, zasady
transm isji danych, charakterystykę toru pom iarow ego omów iono w pracach [3,4]. U kład
pom iarow y rejestruje sygnały tem peraturow e przez cały okres stygnięcia, w sekwencji 5
min. Zarejestrow ane sygnały tem peraturow e po wstępnej obróbce w module
diagnostycznym stanow iły punkt w yjścia do oceny stanu cieplnego wirnika.
W pierw szym okresie badań uruchom iono tylko pom iar tem peratury w otworze
centralnym w irnika w punkcie B (rys. 3). N a rysunku 4 przedstaw iono uzyskany z
pom iarów przebieg czasowy tem peratury m etalu wirnika. W ykres ten obejm uje okres 25
godzin stygnięcia. N a tym samym rysunku zam ieszczono dodatkow o przebiegi czasowe
tem peratury m etalu kadłuba w ew nętrznego i zew nętrznego WP. D la porów nania podano
rów nież tem peraturę pary na w ylocie z WP.
N a rysunku 4 stosow ano następujące oznaczenia:
TW W P - tem peratura m etalu w irnika pom iędzy 9 i 10 stopniem części WP,
TK ZW P dół-w ylot - tem peratura dolnej części kadłuba zewn. W P (wylot)
TK ZW P dół-środek - tem peratura dolnej części kadłuba zewn. WP (środek)
T K W W P koł-gł. - tem peratura kołnierza kadłuba wewn. W P (pom iar głęboko)
T para-w ylot W P - tem peratura pary na w ylocie z części WP
Poniew aż analizow ane pom iary opisują proces stygnięcia turbiny, nie m ożna
w zasadzie m ówić o tem peraturze pary wylotowej.
W yniki pom iarów tem peratury w irnika w otworze centralnym wykorzystano do
rozw iązania odw rotnego zagadnienia przew odzenia ciepła (rys. 5). Zakres obliczeń
obejm ow ał w yznaczenie nieustalonego rozkładu tem peratury w zdłuż prom ienia wirnika,
tem peratury pow ierzchni zew nętrznej oraz prędkości stygnięcia pow ierzchni wewnętrznej
i zew nętrznej wału. Do rozw iązania odw rotnego zagadnienia ciepła zastosow ano procedury
opisane w [5],
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Rys. 4. W yniki pom iaru tem peratury w irnika w czasie naturalnego stygnięcia
Fig. 4. Self-cooling tem perature m easurem ents results
N a rys. 5 stosow ano następujące oznaczenia:
T z, Tw - tem peratura na pow ierzchni zewnętrznej i wewnętrznej wirnika,
vz, vw - prędkość chłodzenia pow ierzchni zewnętrznej i w ew nętrznej wirnika.
D la chłodzenia naturalnego przebiegi zm ian tem peratury pow ierzchni zewnętrznej
i w ew nętrznej pokryw ają się, co oznacza, że w irnik w tak długim czasie chłodzi się
rów nom iernie w całym przekroju. Z tego w zględu na rys. 5 nie podaw ano przebiegu
czasow ego tem peratury Tw lecz różnicę (T z - Tw ).
Proces stygnięcia kadłuba w ew nętrznego (przebieg nr 3 na rys. 4) i zew nętrznego
(przebieg nr 2 ) przebiega praktycznie z jednakow ą prędkością. I tak np. w okresie
pom iędzy 5 i 10 godziną stygnięcia prędkość ta wynosi ok. 0.05 K/min. W tym samym
czasie w irnik stygnie z średnią prędkością ok. 0.017 K/m in, tzn. praw ie trzykrotnie wolniej.
W dalszej fazie stygnięcia prędkość ta nieznacznie w zrasta i np. w okresie pom iędzy 15 i 20
godziną stygnięcia prędkość ta wynosi ok. 0.033 K/min.
K ońcow y etap stygnięcia (nie pokazany na rys. 4 i 5) charakteryzuje się
zm niejszającym i się prędkościam i zm ian tem peratury. U w aga ta dotyczy zarówno wirnika,
ja k i kadłubów.
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Rys. 5. W yniki identyfikacji stanu cieplnego w irnika na podstaw ie pom iaru
tem peratury w otw orze centralnym
Fig. 5. Therm al state assessm ent based on tem perature m easurem ents in central void
3.2. Stygnięcie II

W yniki pom iarów przedstaw iono rys. 6 . N a w spólnym wykresie naniesiono
przebiegi czasow e tem peratury w irnika (W W P) oraz tem peratury kadłuba w ew nętrznego
(K W W P) i zew nętrznego (KZW P). D la porów nania podano rów nież tem peraturę czynnika
(pow ietrza) om yw ającego elementy turbiny w okolicy wylotu z części W P (oznaczenie:
T para-w ylot W P, bo w czasie pracy turbiny w punkcie tym m ierzy się tem peraturę pary).
Przebiegi czasow e na rys. 6 obejm ują okres 40 godzin stygnięcia. W pewnym
m om encie przebieg procesu został zakłócony. Stwierdzono bardzo intensywne obniżenie się
tem peratury (T para-w ylot W P). W konsekwencji nastąpiło bardzo gw ałtowne schłodzenie
w irnika i kadłuba zew nętrznego w części wylotowej.
W yniki pom iarów tem peratury w irnika w otw orze centralnym wykorzystano do
rozw iązania odw rotnego zagadnienia przew odzenia ciepła (rys. 7). A naliza stanu cieplnego
w irnika w skazuje, że m aksym alna prędkość chłodzenia przekroczyła w artość 0.6 K/min.
Jest to zdecydow anie większa w artość od uzyskanej w czasie stygnięcia opisanego
w punkcie 5. Jest to rów nież prędkość w yższa od prędkości chłodzenia kadłubów (rys. 8 ).
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Rys. 6 . W yniki pom iarów
Fig. 6 . M easurem ents results

Rys. 7. O pis stanu cieplnego w irnika w czasie stygnięcia
Fig. 7. Therm al state during turbinę cooling
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Rys. 8 . Prędkości stygnięcia kadłuba w ew nętrznego i zew nętrznego
Fig. 8 . Causing tem perature decrease rate during cooling

Rys.9. Zm iana naprężeń w w irniku w czasie stygnięcia
Fig. 9. Rotor stresses during cooling
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Zwiększenie prędkości chłodzenia spow odow ało w zrost naprężeń cieplnych.
Przebiegi czasowe m aksym alnych naprężeń zredukowanych w w irniku w czasie stygnięcia
pokazano na rys. 9. S ą to naprężenia w zględne odniesione do naprężeń dopuszczalnych.
W czasie opisanego wyżej schłodzenia w irnika w ystąpił zauw ażalny w zrost naprężeń.
Wartość m aksym alna naprężenia zredukow anego je st jed n ak znacznie niższa od wartości
dopuszczalnej.

4. Podsum ow anie
•

O pisaną w punkcie 2 analizę stygnięcia w irnika na podstaw ie pom iaru tem peratury
metalu na pow ierzchni zewnętrznej traktow ano wyłącznie jak o w stęp do zasadniczych
badań stanów cieplnych w irników po odstaw ieniu turbiny. W rzeczyw istych w arunkach
pracy turbiny prow adzenia pom iarów w sposób opisany w punkcie 2 nie je st możliwy.

•

Układ zastosow any do pom iaru tem peratury metalu w irnika na pow ierzchni otworu
centralnego m ożna zastosow ać z pow odzeniem w każdej turbinie, której w irnik posiada
otw ór centralny. U zyskane na tej podstaw ie przebiegi czasowe tem peratury metalu
w irnika
stanow ią
dane
w ejściow e
do
pełnej
analizy
stanu
cieplnego
i w ytrzym ałościow ego wirnika.

•

W prow adzonych dotąd ocenach stanu cieplnego w irników turbin przyjm uje się, że
prędkość chłodzenia naturalnego lub w ym uszonego w irnika je st taka sam a ja k prędkość
chłodzenia kadłuba. W yznaczone w ram ach prow adzonych badań prędkości chłodzenia
w irnika różnią się od prędkości chłodzenia kadłubów.

•

Prow adzone pom iary potw ierdziły rów nom ierne chłodzenie w irnika w zdłuż grubości.
Prędkości chłodzenia pow ierzchni zewnętrznej i otw oru centralnego są prawie
jednakow e.

•

W pracy w ykazano, że w czasie naturalnego stygnięcia dochodzi czasem do zakłócenia
rów nom ierności procesu. W zrasta prędkość chłodzenia. Przyczyną je st zm iana
tem peratury czynnika om yw ającego wirnik. Z przeprow adzonych badań wynika, że
prędkość chłodzenia w irnika w zrasta w w iększym stopniu niż prędkość chłodzenia
kadłubów . W tej sytuacji kontrola stanu cieplnego kadłubów je st niewystarczająca.

•

Zgodnie z instrukcją eksploatacji turbin dużej mocy, w trakcie całego procesu
odstaw iania i stygnięcia kontroluje się stan term iczny maszyny. K ontrola ta polega na
pom iarze tem peratury w wybranych punktach kadłubów wew nętrznych i zew nętrznych
części W P i SP turbiny. Jedynym kryterium oceny przebiegu procesu stygnięcia je st
dopuszczalna różnica tem peratury górnej i dolnej połów ki kadłuba zew nętrznego.
K ryterium to, zdaniem projektantów maszyny, m a zabezpieczyć kadłub przed
niebezpiecznym odkształceniem (wygięciem ) w płaszczyźnie m erydionalnej.

•

D otychczas nie prow adzi się żadnej kontroli procesu nagrzew ania i stygnięcia
wirników. W ynika to z trudności pom iaru tem peratury w układzie wirującym.
Z przeprow adzonym analiz wynika, że w niektórych sytuacjach taka kontrola je st
wskazana. N a podstaw ie ciągłego pom iaru tem peratury m etalu w irnika m ożna
m odelow ać cały cykl zm iany obciążenia i w yznaczyć am plitudy zm ian naprężeń
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ł odkształceń, które decydują o zużyciu zmęczeniowym elementów, z uw zględnieniem
procesu stygnięcia naturalnego lub chłodzenia wymuszonego.
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