
ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

ISSN 978-966-593-724 (ч. 2) Матеріали конференції, 2015118

УДК 621.165

О.Р. ХАМІДУЛІН, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
А.В. БОЙКО, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна

Вплив розкриття на характер течії в решітці соплових лопаток

В наш час все більшої актуальності набувають задачі оптимізації.
Дана тенденція не оминула і такої важливої області як енергетика
Ефективність турбоагрегату значною мірою залежить від якості його
проточної частини. В літературі часто зустрічаються статті про
вдосконалення проточної частини турбіни за допомогою зміни
профілів решіток, рідше – матеріали про вдосконалення її
меридіональних обводів, однак з вже існуючих матеріалів можна
зробити висновок, що меридіональні обводи значною мірою впливають
на характер течії робочого тіла, а особливо, на вторинні явища. Як
правило, на вже існуючих турбоагрегатах використовують
прямолінійні форми обводів. Однак, великий інтерес викликає вплив
форми обводів на аеродинамічні явища в турбінних решітках.

Мета даної роботи вплив розкриття на характер течії в решітці
соплових лопаток. Предмет дослідження – вторинні течії у
направляючому апараті турбомашин та вплив на них форми
меридіональних обводів. В якості об'єкта дослідження була взята
лопатка направляючого апарату ЦСТ турбіни К-300-23,5 що має
прямолінійне розкриття. Задача полягала в застосуванні різних форм
меридіонального  обводу при збереженні висоти лопатки на вході і на
виході. Для дослідження було обрано 3 види розкриття, окрім

вихідного, які наведені на рис. 1.
Було проаналізовано отримані результати.

Проведено оптимізацію форми обводу, який
мав найбільшу ефективність. Результатами
роботи є графіки розподілу втрат по висоті
лопатки для кожного типу розкриття, наведено
порівняння досліджуваних форм
меридіональних обводів, зображенні лінії току
течії в міжлопаткових каналах та приведена
оптимальна форма меридіонального обводу
для даної лопатки.
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1 – вихідне; 2 – вигнуте;
3 – випукле; 4 – ломане

Рис. 1 – Види розкриття:


