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1. Въведение 
               Повишаването на икономичността 
винаги е била и днес остава една от важните 
задачи, която стои пред конструкторите и 
изследователите на турбoмашини. Всякакви 
конструктивни и технологични изменения, 
ако те не намаляват надеждността на работа 
на агрегата, са оправдани дори при 
минимално повишаване на кпд. 

 
Фиг. 1. Три паротурбинни стъпала от 

проточната част на паротурбинен агрегат 
К-210-130ЛМЗ 

 
Прилагането на по-съвършени в 

аеродинамично отношение компоненти [2], 
[3], съвременни методики за триизмерно 
пресмятане, съвременна технология за 
изработване и внедряването им в 
турбомашините води до повишаване на кпд на 
паротурбинния агрегат с 5%. 

В настоящия доклад се разглеждат турбинни 
стъпала с относително къси лопатки. 
Моделират се три турбинни стъпала (фиг.1) 
от турбина високо налягане на агрегата К-210-
130ЛМЗ. Проточната част е от активен тип 
(степен на реактивност 18%). Работното тяло 
е прегрята пара. Налягането и температура по 
пълни параметри на входа на четвърто 
турбинно стъпало са 7.5МPa и 467°С, 
статичното налягане на изхода на шесто 
турбинно стъпало е 5.4МPa. Четвърто 
турбинно стъпало е обект на разглеждане в 
[4], по-интересна е задачата какво се 
наблюдава в проточната част когато в модела 
се включат лабиринтните и диафрагмени 
уплътнения. Дюзовите апарати са т.нар. 
саблевидно-сърповидни SBSP5, а работните 
лопатки са цилиндрични. 
 
2. Формиране на геометричната форма  
 Първият етап е създаване на 
триизмерната геометрична форма на 
дюзовите и работни лопатки (фиг.2). Това се 
извършва в модулите от ANSYS: 
DesignModeler и BladeModeler. Така 
формирана геометричната форма не може да 
се възприеме от модула CFX, в който се 
пресмята флуидната задача. Затова се отделя 
“металната“ част от канала. За да започне 
замрежването, е нужно флуидната част, 
наречена междулопатъчен канал на дюзовия и 
работен апарати, да се обработи в 
замрежващия модул на ANSYS. 

Abstract: A high-efficiency three dimensional nozzle with different types of seals is proposed. The paper 
presents some features of modeling process with ANSYS. Turbine stages combining sabersickle nozzles and an 
advanced seal design are discussed into this project. Some authors model turbine flow path without root leakage 
modeling. The paper shows the differences between models with and without leakage modeling at hub as well 
as at shroud. It is discussed calculated internal efficiency of group steam turbine stages. It is explained  the 
differences of the values. In the paper are described steam flow movement in radial clearances of diaphragm 
seal and axial clearance between stationary and rotating walls 
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а) 

 
б) 

Фиг. 2. Неподвижни и въртящи се 
компоненти на модела (а) и саблевидно-
сърповидни SBSP5 дюзови лопатки (б) 

 
В последната версия на ANSYS Workbench 
има възможност да се прехвърли геометричен 
модел от турбомодула BladeModeler в 
DesignModeler и в последния да се зададе 
параметър от потребителя, например ъгъл на  

 
а) 

 
б) 

Фиг. 3. Формиране на геометрични модели 
на лабиринтните уплътнения  

 

поставяне на профила за средното сечение. 
Това е удобно при решаването на 
оптимизационни задачи. След това се 
пристъпва към формиране на геометричната 
форма на флуидната област на лабиринтните 
уплътнения (фиг.3) в модула DesignModeler. В 
последния се създават и диафрагмените 
уплътнения. 
 
3. Формиране на мрежите на флуидните 
области 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Фиг. 4. Мрежи на флуидните области 
 

Вторият етап е формиране на мрежите на 
флуидните области. Работи се в модулите 
Meshing и TurboGrid. Генерирането на 
качествена структурирана мрежа (фиг.4,а) в  
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TurboGrid изисква повече знания и 
умения от страна на потребителя. 
Генерирането на неструктурирана мрежа 
(фиг.4,б) е автоматизирано и позволява бързо 
и лесно да се запълни с елементи флуидна 
област с произволно сложна триизмерна 
форма в периферията на работния апарат 
(фиг.3,б). Формирането на структурираната 
мрежа за дюзовия апарат е придружено от 
редица трудности, например наличие на 
отрицателни обеми (фиг.4,а). При това 
положение внасянето в CFX-Pre е 
безсмислено т.к няма да се реши системата 
уравнения в CFX-Solver. Потребителят трябва 
да “разплете” мрежата. Затова се налага 
въвеждане на контролни точки и “ръчна“ 
корекция на мрежата. “Разплитането“ на 
деформираната мрежа може да отнеме 30-40 
минути до един час само за една флуидна 
област. При невъзможност да се отстранят 
отрицателните обеми се дефинира нова 
виртуална топология и корекцията се 
извършва отново. В настоящия модел се 
използват и двата типа мрежи (фиг.4,а,б,в) и 
те се съединияват в следващия модул. 
Мрежата е съставена от  2.5 милиона 
елемента, като включва призми, пирамиди и 
тетраедри. 
 
4. Дефиниране на работно тяло, задаване 
на гранични условия 
 Четвъртият етап е събиране на 
мрежите в CFX-Pre. За да няма проблеми при 
строежа на модела е необходимо да се отчете 
прецизно разстоянието между отделните 
флуидни области и да се дефинират 
интерфейсни повърхнини. Особено внимание 
трябва да се обърне на това коя стена е 
подвижна и от коя област е. Затова е добре да 
се именуват по схема, удобна за потребителя. 
В CFD-моделирането на турбомашинни 
компоненти се наблюдава аномалия, която се 
проявява в изкуственото производство на 
турбулентна кинетична енергия в околност на 
точката на заприщване на турбинния профил 
[4]. За да се избегне внасянето в модела на 
тази грешка се прилага SST (Shear Stress 
Transport) турбулентен модел с автоматична 
пристенна функция (automatic wall function) 
[8], [9]. Особеност е, че k-epsilon моделът 
надценява характеристиките на 

турбомашината. В CFX-Pre се моделира 
работно тяло водна пара IAPWS-IF97. 
Отделно се моделира и се извършва и 
пресмятане с идеален газ. Интерфейсът между 
неподвижна и подвижна области е от тип 
Frozen Rotor. Ъгловата скорост  на флуидната 
област на работния апарат и стените от диска 
на ротора е 314.2rad/s. 
 

 

 
Фиг. 5. Моделиране на въртящи се стени от 

флуидните области  
 

              На фиг.5 са показани въртящите се и 
неподвижни стени от модела. Задаването на 
тези гранични условия е много специфично и 
се коментира в специализираната литература.  
 
5. Пресмятане 
 Пети етап се развива в модул CFX-
Solver. Задават се схемата на пресмятане High 
Resolution, брой итерации 5000, остатък 1.10-4. 
Първоначалното пресмятане се проваля. 
Причината, е че в първите 10-20 итерации в 
солвера процесът на пресмятане се 
“разлюлява“ и не може да се снемат данни от 
библиотеката IAPWS-IF97, дефинирана в 
областта по подразбиране. Появяват се 
съобщения, че солверът не открива данни за 
налягане и температура, следва забележка и 
спиране на пресмятането без да се създаде 
резултатен файл (фиг.6,а). Оказва се, че  
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а) 

 
б) 

Фиг. 6. Пресмятане на задачата 
 
дефинираната област по подразбиране не 
включва данни за тези първи итерации. Този 
проблем се отстранява с разширяване на 
областта от потребителя. Прави се 
пресмятане-проба с работно тяло идеален газ 
въздух (фиг.6,а). След като се отстранят 
всички забележки на CFX-Solver се пуска 
модела с работно тяло водна пара и 
пресмятането е със сходимост (фиг.6,б). 
Времето за пресмятане е 19h 24min и 11s. 
Изчисленията се извършват на клъстерна 
станция в TU-Wien. 
 
6. Обработка на получените резултати 

Последният шести етап се реализира в 
модула CFX-Post. В него се пресмята 
вътрешният кпд на стъпалата, сравняват се 
конструкциите с различни лабиринтни и 
диафрагмени уплътнения и се търси най-
ефективната конфигурация елементи за 
модернизация на проточната част на турбина 
високо налягане на паротурбинния агрегат К-
210-130ЛМЗ. В разгледания модел 
непроменен е само работният апарат. След 
като потребителят разполага с резултатния 
файл е добре да се направи проверка на 
повърхнините коя е неподвижна и коя 
въртяща се. Решаването на подобен вид 
задачи не е лесно поради факта, че е трудно 
моделирането на канали, едната от стените на 
които е неподвижна, а другата въртяща се. 
Затова се използват препоръките в 
специализираната литература и инструкцията 
за работа със софтуерния продукт [5],[6],[7]. 

 
а) 

 
б) 

Фиг. 7. Разпределение на изходящия ъгъл 
на потока на изхода на работните лопатки 
и скоростта в лабиринтни уплътнения 

 
Сравнение на два модела, с и без отчитане на 
изтичането на пара през хлабината при върха 
на работните лопатки, е показано на фиг.7,а. 
Както може да се види от фигурата 
интензивността на вторичните течения е 
различна в двата модела. При отчитане на 
загубите на работно тяло в периферията се 
намалява разходът на пара, която преминава 
през проточната част, това означава че при 
една и съща проходна площ на работния 
апарат скоростите в периферията и в корена 
са по-ниски от тези, получени с модела без 
хлабина. Този ефект се визуализира чрез 
повърхностните токови линии по стените на 
работните лопатки на фиг.7,а. Вижда се по-
голямото радиално преместване в 
периферията. По-ниската скорост на парата, 
изтичаща през работния апарат води до по-
малка разлика в наляганията по гърба и 
корема в граничния слой при периферията в 
долната част на бандажната лента. На фиг.7,б 
е показана най-ефективната конструкция на 
бандажно уплътнение Б9 с уплътнение тип 
корона. За сравнение са показани контурите 
на скоростта за базовия вариант Б0 и варианти 
Б13 и Б15.  
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a) 

 
б) 

 
в) 

Фиг. 8. Токови линии, вектори на 
скоростта и контури на налягането в 

диафрагмени уплътнения 
 

На фиг.8 са показани различните 
модификации на диафрагменото уплътнение-
Л2, Л3 и Л4. Вариант Л2 е с наклонени 
неподвижни гребени по посока на движението 
на парния поток. Диафрагменото уплътнение 
Л3 е с наклонени гребени както в 
неподвижната част, така и в ротора на 
турбината. При вариант Л4 са моделирани 
прави гребени в ротора. Оказва се, че 
използваната конструкция в момента вариант 
Л0, е по-ефективна от вариантите Л2, Л3 и 
Л4.  

Много малък е броят на статиите, в 
които се разглежда движението на работно 
тяло-пара или газ в осовата хлабина между 
неподвижната стена на диафрагмата и 
въртящата се стена на диска на ротора. 
Измерването на параметрите е затруднено 
поради факта, че не може да се монтират 
сонди или други измервателни уреди в 
пространство с осова хлабина 8-10mm. 
 

 
а)  

 
б) 

Фиг. 9. Триизмерни токови линии в камера 
от диафрагмено уплътнение и изтичане 

през разтоварващите отвори 
 
Затова за специалистите в областта на 
турбомашиностроенето представлява интерес 
качествената картина на изтичането на парата 
в камерите на диафрагмените уплътнения. 
Парата преминава през радиални хлабини 0.7-
1.1mm (фиг.9,а) и постъпва в пространство, в 
което има една неподвижна стена и една 
въртяща се. Разпределението на налягането на 
газа в осовата хлабина между въртящата и 
неподвижна стена зависи от “помпения 
ефект” и “eжекционния ефект”. Парният 
поток се увлича в окръжно направление 
(фиг.9,а) и под действието на центробежната 
сила се премества в радиално направление 
към разтоварващите отвори (фиг.9,а,б). 
Интересно явление се наблюдава в първата 
четвърт от разтоварващия отвор, част от 
парата влиза с определен ъгъл в отвора, че 
среща вътрешната стена на канала с диаметър 
30mm, след което се връща обратно към 
входа. Задачата е изключително сложна 
поради факта, че се изисква много време за 
моделиране на камери, гребени на 
уплътнението, хлабини, разтоварващи отвори 
със закръгленията, както и формирането на 
висококачествена мрежа, за да се опишат 
коректно граничният слой и явленията, 
свързани с него.  
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а) 

 
б)  

 
в)  

Фиг.10. Влияние на триизмерната форма на лопатките и утечките върху изоентропийния 
кпд (а), функцията на ентропията в меридианната равнина (б) и вътрешния кпд (в)
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На фиг.10,а са представени резултатите 
от сравнително изследване на над двеста 
симулации, разработени за точно тези стъпала 
от турбина високо налягане с малка 
относителна височина h/c=0.45. Отделно още 
над 150 симулации на турбинното стъпало са 
реализирани при оптимизация с помощта на 
генетичен алгоритъм на триизмерна дюзова 
лопатка със саблевиден входящ ръб (ВхР) и 
изправен изходящ ръб (ИзхР)-модификация 
SBSB148GA, показана на фиг.10,а. 

В модул CFX-Post има възможност да 
се оперира с данните и да се пресмятат 
характеристики на парния поток, които не са 
заложени като инструменти в ANSYS. 
Например потребителят може да дефинира 
отношението на изменението на ентропията и 
газовата константа за пара ∆s/R. След това 
може да се построят от CFX-Post контурите 
на тази безразмерна характеристика, 
извършва се осредняване и представяне на 
проекция в меридианната равнина (фиг.10,б). 
Пресмятанията се извършват за две основни 
групи турбинни стъпала (фиг.10,в): I-
цилиндрични дюзови лопатки и цилиндрични 
работни лопатки; II-саблевидно-сърповидни 
SBSP5 дюзови лопатки и цилиндрични 
работни лопатки. При пресмятанията на 
турбинните стъпала от I и II група се прилагат 
различни гранични условия при входа и 
изхода на групата турбинни стъпала. Залага се 
на входа постоянно налягане и отделно 
променливо. Тази процедура се повтаря за 
трите конфигурации стъпала: без отчитане на  
утечките в проточната част, с отчитане на 
утечките само в периферията на работния 
апарат, с отчитане на утечките в периферията 
на работния апарат и при корена (фиг.10,б). 
След това се изчислява вътрешният кпд. 
Действителната мощност може да се 
пресметне, като се снемат данни, чрез 
инструментите в CFX-Post. Тези инструменти 
използват полученото разпределение на 
налягането по стените на работните лопатки. 
Теоретичната мощност може да се изчисли, 
като се използват параметрите на парата на 
входа на групата стъпала, определяне на 
ентропията на входа и изоентропийния 
енталпиен пад в трите стъпала. Последната 
характеристика лесно може да се намери т.к. 
се знае статичното налягане на изхода на 

третия работен апарат. В края на шести етап 
се прави анализ и се сравняват всички 
конфигурации и групи турбинни стъпала.  
 
7. Изводи и заключение 

 В доклада са разгледани паротурбинни 
стъпала с различни конструкции дюзови 
апарати, лабиринтни и диафрагмени 
уплътнения. По отношение на дюзовите 
лопатки модификацията саблевидно-
сърповидни SBSP5 разпределя парния поток 
по височина, така че да се намали 
специфичния разход в корена и периферията 
и да се увеличи при средното сечение, където 
не се развиват вторични течения.  

Диафрагмените уплътнения с 
наклонени гребени не са удачна конструкция 
не само поради по-сложната технология за 
изработване. При вариантите Л2, Л3 и Л4 
разходът на пара не е по-нисък от този на 
базовия вариант Л0 (конструкцията, работеща 
в момента). Това означава, че варианти Л2, Л3 
и Л4 не са перспективна уплътнения и няма 
смисъл да се изработват и изпитват.  

От лабиринтните уплътнения най-
перспективен вариант се явява конструкцията 
тип “корона“. При нея се реализира най-малък 
разход на пара, което прави конфигурация 
номер Б9 със седем неподвижни и четири 
въртящи се гребена най-ефективна от 
разглежданите на фиг.3 и 7. От резултатите, 
представени на фиг.10,в се вижда, че 
отчитането на утечките през осовата хлабина 
при корена не води до толкова оптимистични 
резултати. Потребителят, моделирайки само 
проточната част без хлабините, не отчита 
явленията, протичащи при инжектирането на 
потока пара през хлабините. При отчитането 
на загубите само в периферията вътрешния 
кпд е 81.3%, докато при отчитането и в корена 
и в периферията вътрешния кпд е 80.6%. Това 
означава че пресмятанията с опростени 
модели ни отдалечават от реалната 
газодинамична картина за базовия вариант, 
работещ в момента в топлоелектрическите 
централи. При прилагането на саблевидно-
сърповидните SBSP5 лопатки с моделиране на 
утечките резултатът е много по-добър (кпд за 
схема II-3 е с 1.7% по-висок от базовия 
вариант със схема I-3). Моделирането на 
утечките при корена намалява вътрешния кпд 
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както на базовата конструкция, така и на 
модификацията със SBSP5 лопатки и 
“корона“-уплътнението, но като цяло се 
запазва тенденцията кпд на предлаганата от 
автора нова конфигурация SBSP5 да бъде по-
ефективна. Тестването на новата конструкция 
продължава с още едно сравнение с базовия 
вариант. Авторът реализира още една 
последна симулация в ANSYS при която се 
задава неравномерно налягане както в 
окръжно, така и в радиално направление. 
Целта е да се провери какъв кпд ще се 
реализира с новата модификация при 
нехомогенно скоростно поле на входа на 
групата стъпала. Отново кпд на новата 
конструкция е по-висок, а увеличението на 
кпд е с 0.5% спрямо базовия вариант. 

Анализът на конструкциите 
продължава в софтуерния пакет ANSYS със 
якостно пресмятане и вибрационен анализ, 
които са в процес на развитие. Преди да се 
пристъпи към производството на тази сложна 
триизмерна форма на саблевидно-
сърповидните лопатки трябва да се проведе 
експеримент [1], за да се верифицират 
направените пресмятания. За съжаление на 
този етап експеримент в България не може да 
се проведе. Изграждането на лаборатория в 
нашата страна с въздушна турбина на която 
може да се сменят лопатките за 
иследователски цели е скъпо начинание. 
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