ОБЛАДНАННЯ

КОТЕЛ ГАЗОВИЙ ВОДОГРІЙНИЙ МОДУЛЬНИЙ З УТИЛІЗАТОРОМ
ТЕПЛОТИ ВИХІДНИХ ГАЗІВ КВМУ-1,25ГН
Призначення: для опалювання та гарячого
водопостачання житлових, виробничих та
адміністративних споруд у замкнених
системах теплопостачання.
Переваги:
• порівняно низька собівартість виробництва;
• термін окупності до 12 місяців;
• підтримка максимально можливого ККД
(98%) у всьому діапазоні навантажень котла;
• модульна конструкція котла дозволяє
використання кожного модуля окремо;
• окрім виробництва теплової енергії котел має
можливість отримання електричної енергії.

Основні технічні характеристики
Номінальна теплопродуктивність, МВт
Витрати палива (природний газ), м³/год
Тип пальника
Робочий тиск теплоносія, МПа
Діапазон регулювання теплопродуктивністю, %

Витрати теплоносія, м³/год
Гідравлічний опір котла, не більше, кПа
Розрахунковий термін служби, рік

1,25
116
ГБГМ-1,4 НД
0,6
10…110
5…16,5
50
25

Ефективність:
• економія газу до 40% у порівнянні з
котлами застарілої конструкції;
• зменшення рівня викидів Nox на 40%
та повна відсутність викидів СО.

Патенти України: № 102363.

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-68; е-mail: vptt@i.ua

КОТЕЛ ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГРІЙНИЙ УНІФІКОВАНИЙ КВУ-0,5Т
Призначення: для опалювання та гарячого
водопостачання житлових, виробничих та
адміністративних споруд у замкнених системах
теплопостачання.
Переваги:
• спалювання різних видів твердого біологичного палива;
• застосування пальників за різними принципами дії;
• термін окупності до 18 місяців;
• підтримка максимально можливого ККД (не менш 90 %);
• конструкція дозволяє швидко замінювати основні
елементи котла в процесі експлуатації.

Основні технічні характеристики
Номінальна теплопродуктивність, МВт

Основні
Вид
палива

0,5

технічні характеристики

Витрати палива на 1 Гкал:
тріска, кг/год
дерев'яні пелети, кг/год
комбіновані пілети, кг/год
Мінімальна температура вихідних газів,°С
Діапазон регулювання теплопродуктивністю,%

Розрахунковий термін служби, рік

Тріска, дерев'яні
пелети, комбіновані
пелети

340
290
260
<140
40…100
>15

Ефективність:
• заміна використання природного газу
на тверде паливо ;
• зменшення рівня викидів NОx до 300
мг/м³ та викидів СО до 50 мг/м³.

Патенти України: № 95495

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-68; е-mail: vptt@i.ua

ОПАЛЮВАЛЬНО-ВАРИЛЬНА ПІЧ «РЕКОРД» (ОВП – 1)
Призначення: для опалювання житлових та
допоміжних приміщень площею від 40 до 140м² та
для приготування їжі.
Розроблено типоряд печей різної потужності ОВП-1,
ОВП-2 та ОВП-3.

Основні технічні характеристики ОВП-1
Номінальна теплопродуктивність, кВт
Вид палива
Максимальний об'єм завантаженого
палива, дм³
Опалювальна площа, м²
ККД, %
Температура вихідних газів, град.С
Емісія забруднюючих речовин,
СО/Noх,мг/м³
Вага, кг

2...4
Дрова, буре вугілля,
торф, брикети, пелети,
злаки, солома, тріска

20
20…40
75…80
200
1300/50
50

Переваги:
• підтримання заданої температури в приміщенні
≈20°С при мінімальних витратах палива;
• додаткове обладнання печі дозволяє виробляти
електроенергію 12В, до 100Вт;
• підтримка максимально можливого ККД ;
• довготривале згоряння палива (не менш 6 годин
при одній закладці палива)
• відповідає вимогам ДСТУ 3075-95 (ГОСТ 981795) та НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної
безпеки в Україні».
Ефективність:
• забезпечується майже 95% спалювання
палива;
• зменшується кількість викидів NОx та
викидів СО.

:

Патенти України заявка № а201413441.

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а,
тел. (044) 453-28-68; е-mail: vptt@i.ua

КОТЕЛ КВВД-0,63 ГН
Призначення:
Опалювальний водогрійний водотрубнодимогарний котел теплопродуктивністю
0,63 МВт призначений для застосування в
системах опалення та гарячого водопостачання.
Ефективність:
Впровадження котла дозволить замінити
застарілі котли типу «Минск-1», «НИИСТУ-5»,
«Универсал», «Енергія», тощо, при цьому
збільшити в 2 рази теплову потужність котелень
без зміни їх будівельних об'ємів, істотно
підвищити ефективність і надійність джерел
теплопостачання.

Патент на котел КВВД-0,63 Гн
№ 70831А
Патент на винахід
№ 66024/24

Основні технічні характеристики
Номінальна теплопродуктивність, МВт
0,63
Коефіцієнт корисної дії,%, не менше
92
(фактичний на номінальному навантаженні – 93,1%,
на 66% – 94,8%)
Питома витрата палива, нм3/МВт, не більш
115,5
Температура води на виході з котла ºС
95

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 456-92-62, 453-28-63; e-mail: office@engecology.com

КОТЕЛ КВВ-2,0 ГН
Призначення
Опалювальний водогрійний водотрубний
котел, теплопродуктивністю 2,0 МВт
призначений для застосування в системах
опалення та гарячого водопостачання.
Ефективність:
Впровадження котла дозволить збільшити в
2-3 рази теплову потужність котелень без
зміни їх будівельних об'ємів.

Основні технічні характеристики

Патент на винахід
№ 81025

Номінальна теплопродуктивність, МВт
Коефіцієнт корисної дії, %, не менше
(фактично на номінальному навантаженні – 93%, на 50% - 95%)
Питома витрата палива, м3/МВт, не більше
Вміст оксидів азоту (в перерахунку на NO2)
у сухих продуктах згорання (приведене до α = 1), мг/м3
Температура води на виході з котла, 0С
Температура димових газів, 0С

2,0
92
110
96 – 130
95
90 – 180

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 456-92-62, 453-28-63; e-mail: office@engecology.com

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЛІВ НИИСТУ-5
Призначення:
Реконструкція шляхом встановлення
двосвітного водотрубного екрану, додаткової
конвективної поверхні і легкої теплоізоляції.
Реконструкція дозволить підвищити ККД котла
на 10…12% та скоротити споживання
природного газу на 40 тис. м3/рік.
Ефективність:
Оцінка капіталовкладень в реконструкцію
котла з урахуванням вартості додаткової
теплообмінної поверхні порядком 40000 грн.
Термін окупності витрат на реконструкцію не
перевищує двох років.

Патент
на корисну модель
№ 93801

Основні технічні характеристики
•Теплопродуктивність котла
0,89 Гкал/год
•Температура вихідних газів
127 ºС
•ККД котла
92,4%
•Вміст СО (при α=1)
90 мг/м3
•Вміст NOx (при α=1)
134 мг/м3
•Теплотворна здатність палива
7960 ккал/м3

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 456-92-62, 453-28-63; e-mail: office@engecology.com

КОНЦЕПТ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОТЛА НІІСТУ-5 (ККД 93%)
Теплоізоляція котла
базальтоволокнистими
плитами ПЖТЗ-19

1- котел, 2- каркас,
3 – ізоляція, 4 - кріплення

Подовий, багатосопловий
радіаційний пальник

Монтаж в топку котла
двухсвітнього екрану та
ефективних конвективних
поверхонь

1 – трубна частина котла,
2 – проміжний екран,
3 – конвективна поверхня

Теплопоглинаюче
покриття

1 – труба
2 – покриття
( лак КО+Ал2О3)

Антикорозійне
покриття

1 – труба, 2 – покриття
( лак КО+Ал2О3)
3 – покриття (лак КО)

Високоефективні труби різної
геометрії з повним та неповним
оребренням

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а,
тел.: (044) 456-92-62, 453-28-63; e-mail: office@engecology.com

ТОПКА ДЛЯ ШАРОВОГО СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДОЇ БІОМАСИ
Призначення:

Обігрівання побутових та промислових
приміщень, приготування їжі.
1 – зольник; 2 – ґратка; 3 – паливо; 4 –
первинна камера згоряння; 5 – опускний
канал; 6 – вентилятор; 7 – камера
допалювання; 8 – канали підігріву повітря.

Переваги:

Двохстадійне
спалювання,
розвинуті
поверхні попереднього підігріву повітря,
наявність газоходу з опускним рухом газів

Основні технічні характеристики
Висота, м
Ширина, м

1,2
0,9

Глибина, м

1,4

Теплова потужність , кВт

10 - 30

Ефективність:

Можливість
використання
дешевих
місцевих видів палива.
Відсутність порушення санітарних норм
щодо СО і NOx.
Патент України: № 74689

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-64, e-mail: artem.khalatov@vortex.org.ua

УДОСКОНАЛЕННЯ ТОПКОВИХ КАМЕР ЖАРОТРУБНИХ
ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ
Призначення:
подовження
терміну
експлуатації
обладнання,
підвищення
ефективності
спалювання
палива
і
зниження утворення токсичних викидів в
атмосферу.
Переваги:
збільшення
коефіцієнту
використання
палива
в
котлах
є
інтенсифікація теплообміну і тепловіддачі в
топкових камерах.
Ефективність:
економія
палива
(природного газу) і зниження NOx в два
рази, СО – більш ніж у п’ять разів.
Основні технічні характеристики
За допомогою проміжних випромінювачів відповідної конструкції досягнуте:
- підвищення ККД різних моделей котлів на 1,5…3,5%;
- зниження викидів СО на 98% та оксидів азоту на 30…50%.
Патенти України: № 81487; № 95495
Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел. (044) 453-28-68; е-mail: vptt@i.ua

ПАЛЬНИКОВИЙ ПРИСТРІЙ

для спалювання твердого, рідкого та газоподібного палива за методом
термохімічної обробки
Призначення:
Спалювання дрібно-фракційного твердого палива:
різне вугілля, промислові відходи та переробки
продуктів сільського господарства, газоподібне та
рідке паливо – від легкого до мазуту, водопаливні
емульсії.
Переваги:
Спалювання палива відбувається в режимі
самозаймання, який забезпечуються його
підігрівом до температури самозаймання
високотемпературними продуктами згоряння
додаткового палива: рідкого або газоподібного.
Горелочное устройство ППЛГ-8
для сжигания лузги гречки, овса, проса и
природного газа.

Ефективність:
В продуктах згоряння природного газу вміст:
• оксиду вуглецю - 0,0025 – 0,0075%;
• оксидів азоту – 127 – 140 мг/кубм

Основні технічні характеристики

Основне паливо – різні види твердого, рідкого та газоподібного палива.
Додаткове паливо : рідке або газоподібне;
витрата - 1 – 6 % від загальної кількості палива.
Патент SU 1198322 А
Повнота згоряння – до 1,0.
Пальниковий пристрій може бути виготовлений на теплову потужність в залежності від потреб Замовника,
відповідно до палива.

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-65 e-mail:chmel.valerii@gmail.com

ПАЛЬНИКОВИЙ ПРИСТРІЙ ЗАТИСНЕНОГО ШАРУ
Призначення:
Для спалювання крупно-фракційного твердого альтернативного палива:
різних марок вугілля, відходів переробки продуктів сільського господарства,
деревообробної промисловості та штучного палива – гранули, брикети.
Може бути використано для створення котельних агрегатів та
теплогенераторів, а також для переводу котлів печей сушарок працюючих
на природньому газі, з метою його заміщення альтернативним паливом.
Переваги:

•
•
•
•
•
•

Ефективність:

Двостадійний процес спалювання палив. • Підвищення ККД котлоагрегату
Екологічність.
на 5-10%.
Невимогливість до виду палива.
• Повне заміщення природного газу.
Малі габарити.
Простота конструкції.
Низька металоємність та вартість

•
•
•
•

Основні технічні характеристики
Процес спалювання – двостадійний.
Паливо : альтернативне паливо – вугілля, різні відходи та
гранули і брикети.
Повнота згоряння – до 1.0.
Теплонапруга дзеркала горіння від 3,0 МВт/квм – до 8,0
МВт/квм.

Пальниковий пристрій може бути виготовлений на теплову потужність в залежності від
потреб Замовника, відповідно до палива.
Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-65, e-mail: chmel.valerii@gmail.com

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР З ҐНОТОВИМ ПАЛЬНИКОМ
Призначення:

ГАЗ
ГАЗ

Теплогенератор призначений для спалювання тяжкого
рідкого палива, наприклад, відпрацьованого масла,
некондиційного пального, для обігріву ангарів, гаражів і
т. п., а також для готування їжі .
1 – корпус; 2 - рідке паливо; 3 - камера згоряння; 4 - камера
допалювання; 5 – вентилятор; 6 - сопла камери згоряння;
7 - сопла камери допалювання; 8 - 9 – екрани; 10 - вихідний
патрубок; 11 – ґніт.

Переваги:

Ґніт збільшує час перебування палива в зоні високих
температур,
що дозволяє використовувати
трудно
запалювальні палива.
Крім того, він виконує функції
фільтру. Процес проходить без порушення санітарних норм
щодо СО і NOx.

Основні технічні характеристики
Теплова потужність, кВт

10 - 40

Висота, м

1,1

Діаметр корпусу, м

0,5

ККД, %

82

Ефективність:
Використання некондиційного пального для
побутових потреб зменшує ймовірність
неконтрольованого

забруднення

сільськогосподарського призначення.
Патент України: 30701 А,

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-64, e-mail: artem.khalatov@vortex.org.ua

ґрунтів

ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ
ГАЗОСПОЖИВАЛЬНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
ПІДІГРІВАЧ І ЗВОЛОЖУВАЧ ДУТТЬОВОГО ПОВІТРЯ

Призначення:
підігрівання та зволоження дуттьового
повітря за рахунок використання
теплоти відхідних газів котлів
теплопродуктивністю 0,63 МВт

Переваги:
- автономність від зовнішніх
теплоспоживачів і теплопостачальників;
- компактність;
- підвищення надійності роботи газового і
повітряного трактів
Ефективність:
- підвищення коефіцієнта використання
теплоти палива КВТП на 10-12%;
- забезпечення екологічного ефекту:
зменшення СО2 на 10-12 %,NОx до 50%
Основні технічні характеристики

1 - насос; 2,3,9 - водопідігрівач; 4 – повітропідігрівач;
5 – водорозподільник; 6 – контактна камера;
7 – повітроперегрівач; 8 – газопідігрівач; 10 - нейтралізатор;
12 - водозбірник

Теплопродуктивність, кВт
Витрата димових газів, м3/год
Температура нагріву повітря, °С
Аеродинамічний опір з газової
сторони, Па
Аеродинамічний опір з повітряної
сторони, Па

Патент України: № 56591

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-59, e-mail: nmfialko@ukr.net

80
1500
60
500
500

ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ СКЛОВАРНИХ ПЕЧЕЙ
КІНЦЕВИЙ РЕКУПЕРАТОР
Призначення:
підігрівання холодного повітря перед його
надходженням до регенераторів печі за рахунок
утилізації теплоти відхідних газів
Переваги:
- компактність;
- зручність монтажу та експлуатації;
- можливість очищення робочих поверхонь від
пилових відкладень
Ефективність:
- підвищення використання теплоти палива у печі на
5-8%;
- зменшення шкідливих викидів в навколишнє
середовище на 5-8%
Основні технічні характеристики для різних
режимів роботи печі
Найменування параметра
Теплопродуктивність, МВт
Температура газів на вході, оС
Температура газів на виході з
рекуператора , оС
Температура повітря на вході, оС
Температура повітря на виході, оС
Аеродинамічний опір з газової
сторони, Па
Аеродинамічний опір з повітряної
сторони, Па

Значення
1,7
1,6
1,5
450
229

241

253

-30
151

0
170

30
190

460
440

470

510

1 – димова труба; 2 – завантажувальна кишеня; 3 – варочна
частина печі; 4 – пальниковий пристрій; 5 – регенератор; 6, 7, 10,
13, 18 – шибера; 8 – димові канали; 9 – повітряні канали; 11 –
газовідвідний тракт; 12 – поворотні шибери; 14, 20 – вентилятори;
15 – димососи, 16 – рекуператор, 17 – забір повітря з атмосфери;
19 – вихід повітря з рекуператора

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-59, e-mail: nmfialko@ukr.net

ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ
ГАЗОСПОЖИВАЛЬНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
ПАКЕТИ КОНВЕТИВНІ ПК

Призначення:
підігрівання зворотної води системи теплопостачання
за рахунок використання теплоти відхідних газів
котлів, які працюють на природному газі
Переваги:
- малий гідравлічний опір;
-компактність та легкість монтажу;
-зручність в обслуговуванні;
- запобігання конденсатоутворенню у газовідвідному
тракті
Ефективність:
- підвищення ККД котла на 4-6%;
- зменшення шкідливих викидів в навколишнє
середовище на 4-6 %;
- термін окупності капітальних витрат до 1,5 року

Основні технічні характеристики
Найменування параметра
Теплопродуктивність, кВт
Витрата димових газів,

м3/год

Значення
240-460
4300-13800

Витрата води, т/год

40-106

Аеродинамічний опір, Па

65-240

Гідравлічний опір, кПа

1,5-3,2

Габарити, мм:
довжина

1442-2356

ширина

560-1240

висота

700-1034

Маса, кг

672-1262

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-59, e-mail: nmfialko@ukr.net

ТЕПЛОУТИЛІЗАТОР ВІДХІДНИХ ГАЗІВ ПРОМИСЛОВИХ ПЕЧЕЙ
Призначення:

нагрівання води систем теплопостачання шляхом
використання теплоти чистих і запилених відхідних
газів промислових печей різного призначення

Переваги:

•інтенсифікація теплообміну за рахунок застосування
труб з кільцевими турбулізаторами, що дозволяє
зменшити металоємність і габарити теплообмінного
устаткування у 1,5-2 рази;
•автоматичне очищення робочих поверхонь від
відкладень технологічного пилу;

Ефективність:

•економія природного газу на 10-20%;
•термін окупності витрат до 1 року

Основні технічні характеристики
Теплопродуктивність, МВт
Динаміка коефіцієнта
теплопередачі між
очищеннями

Труба з кільцевими
турбулізаторами

0,3-1,2

Температура води на вході, °С

70

Температура води на виході, °С

95

Температура газів на вході, °С

450

Температура газів на виході, °С

130-200

Витрата димових газів, кг/с

1,0-3,5

Аеродинамічний опір, Па

450-600

Гідравлічний опір, кПа

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-59, e-mail: nmfialko@ukr.net

5

ТЕПЛОУТИЛІЗАТОРИ ПОВЕРХНЕВІ КОНДЕНСАЦІЙНІ
Призначення:

нагрівання води систем опалення та гарячого
водопостачання шляхом використання теплоти відхідних
газів газоспоживальних котлів

Переваги:

•використання прихованої теплоти конденсатоутворення;
•незначні габарити та вартість за рахунок використання
оребрених біметалевих труб;
•захист газовідвідних трактів;
•зручність у обслуговуванні

Ефективність:

•підвищення коефіцієнта використання теплоти палива
(КВПТ) або ККД котлів на 7-10%;
•скорочення шкідливих викидів на 7-10%;
•термін окупності витрат до 2 років

Основні технічні характеристики
Теплопродуктивність котла, кВт
Теплопродуктивність теплоутилізатора, кВт

3,15-0,25
130-8

Температура газів на вході, ºС

240-160

Температура газів на виході, ºС

87-81

Температура води на вході, ºС

70

Температура води на виході, ºС

71,4-74,5

Теплоутилізаційна установка з теплоутилізатором
за котлом ДЕ-16-14ГМ

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-59, e-mail: nmfialko@ukr.net

ТЕПЛОУТИЛІЗАТОРИ МОДУЛЬНІ ПАНЕЛЬНІ
Призначення:

нагрівання води систем
теплопостачання шляхом
використання теплоти
запилених відхідних газів
промислових печей

Переваги:
•конфігурація
теплообмінних поверхонь
(панелей) сприяє
зменшенню відкладень
пилу;
•можливість очищення
робочих поверхонь від
пилових відкладень

Основні технічні характеристики
Теплопродуктивність, МВт

0,15-3,5

Температура води на вході, °С

70

Температура води на виході, °С

95

Температура газів на вході, °С

300-500

Температура газів на виході, °С

150-250

Витрата димових газів, кг/с

1,0-3,5

Аеродинамічний опір,Па

300-600

Гідравлічний опір, кПа

5-30

Ефективність:

•підвищення КВП печі
на 10-30%;
•Термін окупності
витрат 3-6 місяців

Теплоутилізаційна установка
за скловарильною піччю

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-59,
e-mail: nmfialko@ukr.net

УТИЛІЗАТОРИ ТЕПЛОТИ ВИХІДНИХ ГАЗІВ ТНВ
НА ОСНОВІ ТРУБ З НЕПОВНИМ ПОПЕРЕЧНИМ ОРЕБРЕННЯМ
Призначення: для використання теплоти вихідних
газів в котлах, різних конструкцій, впроваджено:
ПТВМ–30М, КВГ- ,65; -6,5; -8,0
Переваги:
• зниження собівартості виробництва теплової
енергії, підвищення коефіцієнта корисної дії котла;
• основним елементом ТНВ є секції, що
представляють собою конвективні блоки утворені
плоско-овальними трубами.
• забезпечення зменшення аеродинамічного опору
по димового тракту котла в 1,3…1,5 рази у
порівнянні з утилізаторами теплоти інших
конструкцій.

Основні технічні характеристики
(утилізатор теплоти для котла ПТВМ-30)

Теплопродуктивність, Гкал

1,2

Витрати теплоносія через УТ, м³/год

120

Площа поверхні нагріву, м²

608

Робочий тиск теплоносія, МПа

0,8

Гідравлічний опір УТ, кПа

8

Аеродинамічний опір УТ , Па

150

Температура вихідних газів за УТ, °С

127

Ефективність (ТНВ для котла ПТВМ-30):
 при застосуванні ТНВ економія природного
газу складає 158 м³/год.;
 збільшено ККД в середньому на 5 %.
 термін окупності склав 5 місяців.
Патенти України: № 50491, 58212

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-68; е-mail: vptt@i.ua

Система керування і регулювання навантаженням ОЕС України
з використанням теплових насосів – утилізаторів теплових втрат ТЕЦ

Спрощена схема включення
ТНУ в теплову схему ТЕЦ

Призначення:
Утилізація низькотемпературних вторинних енергетичних теплових
ресурсів (ВТЕР) ТЕЦ за допомогою теплових насосів для збільшення
відпуску теплової енергії та/або зменшення витрат палива - природного
газу залежно від схем включення.
Регулювання електричної потужності ТЕЦ за допомогою теплових
насосів - утилізаторів змінної потужності (ТНУ), що дозволяє незалежно
підтримувати необхідну теплову і електричну потужність ТЕЦ в
економічному режимі їх комбінованого виробництва.
Економія природного газу за рахунок підтримки ТЕЦ на технологічному
мінімумі потужності із несенням нею оперативного резерву, який може
реалізовуватися у пікові години або за виникнення аварійного
небалансу потужності в енергосистемі. При цьому можливе миттєве
збільшення потужності ТЕС шляхом відключення ТНУ.
Сприяння зниження системної ціни електричної енергії внаслідок її
заміщення більш дешевою електроенергією ТЕС на вугіллі і АЕС. Це
також покращує режим використання регулюючих ТЕС.
Залучення ВТЕР ТЕЦ для виробництва теплоти, що дозволяє знизити її
вартість за рахунок високого коефіцієнту перетворення ТНУ– 4,5 – 5,5.
Поліпшення екологічного стану в зони обслуговування ТЕЦ за рахунок
зниження витрат палива на ТЕЦ з ТНУ
Патент України: № 104217

Еф ек тивність:
Скорочення витрат природного газу при оснащенні ТНУ потужних ТЕЦ
Діапазон регулювання електричних навантажень при роботі ТЕЦ в економічному
теплофікаційному режимі із заданою тепловою потужністю при взаємодії ТНУ з турбінами
ТЕЦ, на 1 МВт зміни електричної потужності ТНУ
Загальний діапазон регулювання електричної потужності ТЕЦ з ТНУ
Загальний діапазон регулювання електричної потужності ТЕЦ миттєвого використання
(реалізується шляхом відключення теплових насосів).

до 25% від номінальної
витрати
2,5-4,5 МВт
35-60% від номінальної
потужності ТЕЦ
150 МВт

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-70, e-mail: toet15@ukr.net

УСТАНОВКА ДЛЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ КИСЛОГО КОНДЕНСАТУ
ДИМОВИХ ГАЗІВ БЕЗРЕАГЕНТНИМ СПОСОБОМ
Призначення:

Нейтралізація кислого конденсату продуктів згоряння
димових газів водогрійних і парових конденсаційних
котлів без використання хімічних реагентів
Переваги:

• Повторне використання нейтралізованого конденсату
при підготовці води для живлення котлів
• Відсутність потреби в реагентах для нейтралізації
• Раціональне використання водних ресурсів
• Відсутність забруднених продуктами нейтралізації
стічних вод
Ефективність:

• Повне уникнення стоків хімічно забрудненого
нейтралізованого конденсату – до 0,14 м.куб. з 1 МВт
теплової потужності котла;
• Скорочення кількості стічних вод
установок
пом’якшення
води
–
Основні технічні характеристики
пропорційно
до
частки
Продуктивність, т/год
До 1,2
нейтралізованого
конденсату,
рН кислого конденсату, не нижче
4,2
використаного для живлення котла.

рН нейтралізованого конденсату, не нижче
Габарити, мм
Маса, кг
Орієнтовна теплова потужність котельні, МВт

6,0
750х800х1100
До 300
До 10

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 424-14-96, (044) 424-13-06, e-mail: ittf_tds@ukr.net

ТЕПЛОНАСОСНА СИСТЕМА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
ПОТУЖНІСТЮ 1,44 МВТ В М. КРАМАТОРСЬКУ
Призначення:
виробництво гарячої води за
допомогою теплових насосів, що
утилізують тепло неочищених стічних
вод, тепловою потужністю 1,44 МВт

Основні технічні характеристики
Джерело низькопотенціального тепла та
його витрати G, м3/год
Під'єднане навантаження системи гарячого
водопостачання Q, гкал/год
Кількість споживачів гарячої води, чол.
Середній коефіцієнт перетворення (СОР)

Неочищені
стічні води
G = 120

Переваги:
• низька собівартість виробництва
гарячої води;
• швидка окупність;
• високий коефіцієнт перетворення
енергії;
• використання поновлювального
джерела енергії
• відсутність викидів парникових газів
та забруднюючих речовин до
атмосфери
Ефективність:
• щорічне заміщення використання
викопного природнього газу у кількості
1,47 млн. м3

1,24
4401
3,6

Україна, Київ, вул. Булаховського 2, корп. 3, к, 302, тел.: (044) 424-96-42, e-mail: e3therm@gmail.com

АВТОНОМНІ ТЕПЛОНАСОСНІ ВОДОНАГРІВАЧІ
Призначення:
виробництво гарячої води за рахунок
використання теплових насосів типу
«повітря-вода», що утилізують
низькопотенційне тепло
навколишнього повітря

Схема теплонасосного
водонагрівача об’ємом 80 л
з вмонтованим тепловим
насосом

Схема теплонасосного
водонагрівача об’ємом 200 л
з окремим теплонасосним
агрегатом

Основні технічні характеристики
Об'єм бойлера, л
Температура гарячої води, °С
Встановлена потужність, кВт
Витрати електричної енергії на
підігрів води, кВт∙год
Коефіцієнт перетворення (СОР)

80
40 - 55
0,25

200
40 - 55
0,8

0,7 – 1,47
2,89 – 3,57

1,37 – 3,51
2,75 – 4,24

Переваги:
• низька собівартість виробництва
гарячої води;
• швидка окупність;
• високий коефіцієнт перетворення
енергії;
• низька вартість водонагрівачів в
порівнянні з закордонними аналогами;
• використання поновлювального
джерела енергії
Ефективність:
• зниження споживання електроенергії
для 80 л в 2,7 – 3,6 рази, для 200 л в
2,6 – 4,2 рази в порівнянні з
електричними водонагрівачами

Україна, Київ, вул. Булаховського 2, корп. 3, к, 302, тел.: (044) 424-96-42, e-mail: e3therm@gmail.com

ТЕПЛОВА МЕРЕЖА З КОАКСІАЛЬНО РОЗТАШОВАНИМИ
ТРУБОПРОВОДАМИ
Призначення: для транспортування
теплоносія від джерела теплової енергії до
споживача трубопроводами нової
конструкції розподільчих та магістральних
теплових мереж
Переваги:
• відсутність втрат теплової енергії у
навколишнє середовище з подавального
трубопроводу;
• забезпечується запобігання від механічних
та температурних деформацій і виведення з
ладу подавального трубопроводу.

Основні технічні характеристики

На рисунку показано характер розподілу
температури теплоносія по довжині труби
в залежності від диаметру трубопроводу

Ефективність:
• зменшуються витрати палива на підігрів
теплоносія у котельній;
• забезпечуються якісні показники
теплоносія при подаванні до споживача;
• зменшуються матеріальні витрати при
підземному прокладанні траси теплової
мережі.
Патенти України: № 105366

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел. (044) 453-28-68; е-mail: vptt@i.ua

НОВІ ТЕПЛООБМІННІ ПОВЕРХНІ
Призначення:
створення теплообмінного устаткування для
рекуперації теплоти викидних газів
теплоенергетичних установок та інших застосувань
Переваги:
застосування нових теплообмінних поверхонь
забезпечує більш високу ефективність теплообміну,
менші гідравлічні витрати, малі габарити та
матеріалоємність,високу компактність
теплообмінного устаткування

Основні технічні характеристики
Рівень інтенсифікації теплообміну, Nu/Nu0
Теплогідравлічна характеристика, (Nu/Nu0)/(f/f0)
Матеріал теплообмінних пластин
Технологія виготовлення пластин

3…5
0,5…2
фольга товщиною
0,1…0,2 мм
холодна штамповка

Ефективність:
•ефективність теплообміну до 95%,
•відносні гідравлічні витрати ΔP/P < 5%
Патент України:
№ 78360

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 456-93-02, e-mail: artem.khalatov@vortex.org.ua

КОЖУХОТРУБНІ ТЕПЛООБМІННІ АПАРАТИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
В якості теплообмінних елементів використовуються тонкостінні гнучкі нержавіючі
профільовані труби з дисткретними турбулізаторами.
Теплообмінник ТКГ-350

Переваги нових теплообмінників:

Коефіцієнт теплопередачі вище в 1,3-1,5 разів;
Менша металоємність апаратів;
Менша собівартість виготовлення;
Зменшення відкладень накипу та солей за
рахунок ефекту самоочистки.

Теплообмінник ТО-75

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2,
тел.: (044) 424-13-96, 424-98-86,
е-mail: htplab@ukr.net
www.htplab.kiev.ua

СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ПРИ РУСІ ДВОФАЗНИХ
ПОТОКІВ В ТРУБАХ КОНДЕНСАТОРІВ ПОВІТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ
для дослідження енергозберігаючих
схем конденсації водяної пари в конденсаторах
повітряного охолодження (КПО) та для створення їх
нових конструкцій
Призначення:

Переваги:

• можливість дослідження ефективності роботи нових
конструкцій конденсаторах повітряного охолодження ;
• простота регулювання при різних режимів роботи.
Ефективність:

Основні технічні характеристики
Робочий тиск пароводяної суміші, МПа
Максимальна температура пару, °С
Паропродуктивність, кг/год
Витрати повітря, не більше, м³/год
Витрати охолоджувальної води, не
більше, м³/год
Встановлена електрична потужність
стенду, не більше, кВт

0,6
160
28,8
7000
0,5

• невеликі
витрати
енергоресурсів
при
проведенні досліджень;
• можливість створення нових та модернізація
існуючих
КПО, градирень із замкненим
циклом
охолодження
і
теплообмінників
нагріву/охолодження
повітря
установок
припливної вентиляції.
Патенти України: № 78367,97712
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Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел. (044) 453-28-68; е-mail: vptt@i.ua

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕПЛОСПОЖИВАННЯМ З СОНЯЧНИМИ
КОЛЕКТОРАМИ ТА АКУМУЛЯТОРОМ ТЕПЛА
Призначення:
працює як індивідуальний тепловий пункт
в житлових, адміністративних і
промислових будівлях
•

•

•
•

Основні технічні характеристики
Теплова потужність, Гкал
Діапазон регулювання
температури теплоносія, град
Підтримання заданої
температури в приміщенні

0,3…1,0
30…90
автоматично

Переваги:
оптимізація процесу теплообміну, теплових
режимів та алгоритмів керування за рахунок
оригінального електронного регулятора;
автоматичне погодозалежне регулювання
температури теплоносія в системах
опалення;
корекція графіка в залежності від часу доби
та дня тижня;
захист системи внутрішнього
теплопостачання від перевищення
зовнішнього тиску

Ефективність:
• економія теплоносія 20…35 %;
• працює в системах опалення з
однотрубною та двохтрубною розводками;
• термін окупності 2-4 опалювальних сезони
Патенти України:
№ 72168

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-64, e-mail: vdoe@ukr.net, teplomer@ukr.net

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСУ СПАЛЮВАННЯ
ПАЛИВА В КОТЛОАГРЕГАТАХ ПОТУЖНІСТЮ ДО 3,5 МВт
Призначення:
автоматичне керування та контроль
процесу спалювання палива при
експлуатації водогрійних котлів, що
працюють на природному газі та мазуті
потужністю до 3,5 МВт
Переваги:
• підтримка максимально можливого ККД у
діапазоні навантажень котлоагрегату;
• виключення людського фактору при
керуванні процесом спалювання палива;
• простота регулювання та обслуговування;
• швидка окупність (1 сезон);

Основні технічні характеристики
Вихідний сигнал вимірювального зонда, В
Діапазон вимірювань параметра α
Відносна похибка,%
Індикація результатів вимірювань
Параметри середовища:
температура, оС
швидкість потоку, м/с
тиск, Па

+0,1…+5,0
0,5…1,5
3
Світлодіодна
50…250
≤15
≤+-500

Ефективність:
• підвищення ККД котлоагрегату
на 5-10%;
• зниження споживання електроенергії
на 35-70%;
• зменшення рівня викидів СО та NOx
до рівня стандартів ЄС
Патенти України:
№ 107644, № 101842, № 102512

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-64, e-mail: vdoe@ukr.net, teplomer@ukr.net

МАЛОАПЕРТУРНІ МАГНІТОСТРИКЦІЙНІ СЕНСОРИ ДЛЯ СИСТЕМ
МОНІТОРИНГУ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Призначення:
випромінювання та приймання
ультразвукових сигналів в об’єктах складної
форми при Т ≤ 600⁰С
Переваги:
• випромінювання та приймання поздовжніх,
поверхневих, поперечних та інших видів
ультразвукових хвиль;
• акустичний контакт з об’єктом без
використання контактних рідин;
• точка Кюрі: 600-1200°С;
• мала площа випромінюючої поверхні, що
дозволяє збільшити розрізнювальну
здатність сенсорів на порядок у порівнянні
з п’єзоелектричними сенсорами;
• порівняно низька вартість

Основні технічні характеристики
Частотний діапазон, МГц
Площа контактної поверхні, мм2
Тривалість імпульсів зондування, мкс
Коефіцієнт подвійного перетворення
Електричний імпеданс, Ом
Діаграма напрямленості:
для поверхневих хвиль
для поздовжніх хвиль

0,5…5,0
0,07…0,8
0,4…32
0,008…0,02
0,1…30
кругова
сферична

Ефективність:
• продовження ресурсу роботи теплотехнічного
обладнання в 1,5-2 рази;
• зменшення витрат на проведення ремонтів
обладнання в 2-2,5 рази;
• зменшення витрат на усунення аварійних
ситуацій в 3-5 разів
Патенти України:
№ 104567, № 105611, № 107629

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-64, e-mail: vdoe@ukr.net, teplomer@ukr.net

Комбінована теплонасосна система кліматизації
експериментального пасивного будинку типу «0-енергії»
ІТТФ НАН України (м. Київ, вул. Булаховського, 2)
Призначення: розроблення науково обґрунтованих теплофізичних
будівельних методик щодо термомодернізації існуючого житловоадміністративного фонду, проектування і будівництва сучасних
енергоефективних будівель шляхом застосування інноваційних
технічних рішень, що оптимальні з енергетичної, економічної,
екологічної та соціальної сторін.
Принципова гідравлічна схема комбінованої системи
теплозабезпечення експериментальної пасивної будівлі типу
“0-енергії”
Значення теплової потужності систем:
- опалення
2,6 кВт;
- гарячого водопостачання
3,4 кВт;
- припливно-витяжної вентиляції (з догріваням повітря) 5,7 кВт.

Вигляд будинку

Питомі теплові втрати будівлі (загальною площею 306 м2) складають
14,3 кВт·годин/(м2·рік) при розра-хункових значеннях мінімальної
температури зовнішнього повітря в опалювальний період -22˚С і
внутрішнього повітря в приміщеннях 20˚С.

Перевагами розробки є: автономізація та резервування систем енергозабезпечення і кліматизації будинку із дотриманням норм теплового комфорту для довоготривалого перебування
людини в будинку.
Джерелом для теплового насосу потужністю 6,2 кВт є низькопотенційна теплота грунтового масиву довкола будинку, що вилучається за допомогою грунтово-рідинних теплообмінників
(змонтовані з поліетиленових труб багатопетлеві або U-подібніі теплообмінники в 8 грунтових свердловинах глибиною 25 м та в водозабірній свердловині глибиною до 40 м або 3
горизонтальні змієвикові та регістрові колектори на глибині до 2,2 м) в поєднанні з такими опалювальними приладами як теплі водяні підлоги (в т.ч. капілярна) різної геометрії укладання і
теплообмінниками в простінку між приміщеннями, а також рідинно-повітряними теплообмінниками (настінними та підлоговими) для нагріву і кондиціонування повітря в приміщеннях
(фанкойли). У теплий період року системою передбачається сезонне грунтове для акумулювання теплоти (в т.ч. пасивне кондиціонування повітря в приміщеннях) з подальшим її
використанням в холодний період року. Передбачена примусова припливно-витяжна вентиляція із рекуперацією теплоти з допоміжним догріваням повітря після виходу до будинку, а також
догрівання вхідного зовнішнього повітря за рахунок його попереднього проходження через грунтово-повітряні теплообмінники. В якості резервної системи опалення передбачена радіаторна
система на основі універсального твердопаливного котла, що дооснащений пілетним пальником, а в якості аварійної системи опалення передбачена пасивно-конвективна система
підігрівання повітря при омиванні ним поверхонь корпусу твердотопливной печі. В окремих приміщеннях також передбачена електрокабельна і термоплівкова системи підлогового і
настінного опалення. Допоміжними джерелами теплоти є: баки-акумулятори теплоти сезонного використання, в т.ч. з парафіновмісним теплоносієм); експлуатація твердопаливного каміна з
системою водяного омивання його зовнішніх поверхонь; організація теплової завіси фасадів будинку повітрям, що попередньо проходить через грунтові акумулятори теплоти; водозабір
технічної води для технічно-побутових потреб зі свердловини глибиною 38,5 м на території розташування будинку. Основні системи теплопостачання автоматизовані.

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2
тел.: (044) 456-92-72, 424-25-27, e-mail: basok@ittf.kiev.ua

Патенти України на корисну модель
№№ 55181, 68592, 82399, 104468.

Система електрозабезпечення пасивного будинку «0 енергії»

Призначення та опис: система елетрозабезпечення пасивного будинку «0 енергії» базується на використанні відновлюваних джерел
енергії – енергії сонячного випромінювання та вітру. Основні елементи системи – вітрогенератор Fortis Montana номінальною потужністю 5
кВт, 22 фотоелектричні монокристалічні панелі QSolar QS 240W сумарною потужністю 5,3 кВт та 60 полікристалічних панелей Calyxo CX
380W сумарною потужністю 4,8 кВт. Сумарна номінальна потужність системи - 10 кВт, виробіток енергії не менше, ніж 600 кВт·год/(місяць).

Структурна схема системи електрозабезпечення
пасивного будинку «0 енергії»

Для визначення
вітрового
потенціалу біля
пасивного будинку
типу «0 енергії»
було проведено
математичне
моделювання.

30 м

Фото зверху

Розрахункова схема

Принципова схема
системи
електрозабезпеченн
я пасивного
будинку «0 енергії»

Діаграма вітру
Головна перевага даної розробки використання відновлюваних джерел енергії дає
повну автономність при електрозабезпеченні.

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 456-92-72, 424-25-27, e-mail: basok@ittf.kiev.ua

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ
З ГІДРАВЛІЧНОЮ СТРІЛКОЮ
Призначення: автоматизоване теплопостачання
житлових, адміністративних і
виробничих приміщень, а
також ефективне регулювання
теплоспоживанням
будівлі в нічні, вихідні та
святкові дні в залежності від
погодних умов .

Принципова схема ІТП: 1 – кульовий кран; 2 –
спускний кран; 3 – фільтр осадовий; 4 – регулятор
перепаду тиску; 5 – шайба; 6 – трьохходовий
клапан; 7 – клапан видалення повітря; 8 –
запобіжно-скидний клапан; 9 – циркуляційний
насос; 10 – зворотній клапан; 11 – гідравлічна
стрілка; 12 – датчик тиску; 13 – термометр; 14 –
датчик температури; 15 – манометр; 16 – датчик
температури зовнішнього повітря; 17 – датчик
температури в кімнаті; 18 – регулятор;
19–
контроль температури; 20 – контроль тиску; 21 –
міжфланцевий зворотний клапан.

Ефективність: реальна середня економія витрат
теплової енергії за опалювальний період становить
до 15 %.
Патент України: № 70590

Переваги: можливість реалізації різноманітних
варіантів побудови гідравлічної схеми ІТП і режимів
його ефективної експлуатації завдяки поєднанню в
одному ІТП трьох теплолічильників, триходового
(двоходового) клапана, гідравлічної стрілки,
гідравлічної перетинки для вузла змішування.

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2,
тел.: (044) 456-92-72, 424-25-27,
e-mail: basok@ittf.kiev.ua

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ КОТЛАМИ
Призначення:

автоматизоване теплопостачання житлових, адміністративних і виробничих
приміщень, а також
ефективне регулювання
теплоспоживанням будівлі
в нічні, вихідні та святкові
дні в залежності від
погодних умов.

Переваги:

Принципова схема ІТП: 1 – теплолічильник; 2 – датчики
температури; 3 – термометр;
4 – датчик тиску; 5 –
манометр; 6 – датчик сухого ходу; 7 – реле тиску; 8 – фільтр
сітчастий; 9 – регулятор перепаду тиску AVP; 10 –
регулюючий 2-ходовий клапан; 11 – спускник повітря; 12 –
пластинчастий теплообмінник; 13 - клапан запірний 2ходовий з приводом; 14 – зворотний клапан; 15 – насос; 16
– кран запірний; 17 – розширювальний бак; 18 – запобіжний
клапан;
19
–
електронагрівач
"Еко";
20
–
електроводонагрівач "Піонер"; 21 – електричний котел
“Титан”; 22 - блок ADCPWM; 23 – УКТ; 24 – електронний
регулятор ECL-300 з картою управління С66; 25 – датчик
температури кімнати ESM 10; 26 – датчик температури
зовнішнього повітря ESMT; 27 – електронний регулятор
ECL-300 з картою управління С75; 28 – датчик температури
ESMU.

наявність електричних
котлів різної потужності,
що дозволяє ІТП не тільки
регулювати, але й
незалежно від теплових
розподільних мереж
генерувати теплоту, а
також використовувати
для теплопостачання
провальну нічну електроенергію за пільговими
тарифами.

Патент України: № 38541

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2,
тел.: (044) 456-92-72, 424-25-27,
e-mail: basok@ittf.kiev.ua

ПОЛІГОН РІЗНОВАРІАНТНОЇ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ СТІНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Призначення:

для
дослідження
тепловтрат
та
теплофізичних
характеристик сучасних теплоізоляційних матеріалів, що
застосовуються в системі скріпленої теплоізоляції з
армованим штукатурним шаром в умовах їх реальної
експлуатації.

Переваги:

Ефективність:

Проведені дослідження дають можливість встановити
оптимальний варіант утеплення стінової конструкції в
системі утеплення з армованим штукатурним шаром.
Установка дозволяє отримати експериментальні дані по
теплопровідності
різних
варіантів
теплоізоляційних
покриттів в умовах їх тривалої експлуатації в залежності
від температури та вологості повітря ззовні та зсередини
будівлі.
З
використанням
результатів
проведених
досліджень можна встановити ефективність застосування
того чи іншого утеплювача (пінополістирол 15, 25, 35
кг/м3;
екструзійний
пінополістирол;
піногазоскло;
базальтова вата високої густини (в тому числі з
використанням
екологічнобезпечного
звязуючого
бентонітової глини); вермікуліто-перлітова штукатурка;
напилення пінополіуретаном) в системі скріпленої
теплоізоляції в залежності від зміни зовнішніх та
внутрішніх умов

Розробка дозволяє отримати банк експериментальних даних щодо теплотехнічних характеристик
огороджувальних конструкцій з їх різноваріантною термореновацією (стін, вікон, стиків панелей
тощо) в реальних умовах тривалої експлуатації

Україна, м.Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 456-92-72, e-mail: basok@ittf.kiev.net

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ПО ДОСЛІДЖЕННЮ
ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ВІКОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ В РЕАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ
ДОВГОТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЛІ
Дослідження тепловтрат енергоефективної
віконної конструкції в реальних умовах її
експлуатації

Призначення:

для визначення тепловтрат будівлі, дослідження
теплоізоляційцних
характеристик
склопакетів
та
профілів віконних конструкцій в умовах їх реальної
експлуатації.

Переваги:

Переносний блок для дослідження тепловтрат
через стінові та світлопрозорі конструкціїї

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а,
тел.: (044) 456-92-72, e-mail: basok@ittf.kiev.net

Установка дозволяє отримати експериментальні дані по
дослідженні
опору
теплопередачі
різноваріантних
енергозберігаючих віконних конструкцій: однокамерних
та
двокамерних,
як
з
енергоефективним
низькоемісійним склом так і зі звичайним склом без
низькоемісійного покриття, склопакети, що заповнені
аргоном або повітрям, склопакети з різною товщиною
скла – 4 і 6 мм, з використанням алюмінієвих або
пластикових дистанційних рамок, склопакети з різною
відстанню
між
склом,
віконні
конструкції
з
застосуванням трьох-, п’яти та шестикамерними
профілів
рам.
При
проведенні
довготривалих
досліджень можна дослідити динаміку зміни опору
теплопередачі
різноваріантних
енергозберігаючих
віконних конструкцій та встановити їх оптимальний
варіант при проведенні термомодернізації споруди.

Ефективність:

Після
встановлення
енергозберігаючих
віконних
конструкцій
тепловтрати
будівлі
зменшуються
на 15 – 20%.

УСТАНОВКА ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО
БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА
Призначення:

двостадійне
виробництво
спеціального та будівельного теплоізоляційного
базальтового волокна (супертонкого)

Переваги:

• енергоефективність
(знижено
споживання
природного газу та електричної енергії на
виробництво готової продукції в 1,5 рази по
відношенню до установок першого покоління);
• якість
(знижено
кількість
неволокнистих
включень);
• високий
рівень
автоматизації
технологічних
процесів.

Інноваційні рішення:

• інтегральна
компоновка
конструкції
ванної
плавильної печі;
• активна теплова ізоляція;
• автоматизована система контролю, керування та
безпеки;
• камера роздуву з газоохолоджувальним пористим
пальниковим пристроєм.

Показники призначення:
• готова продукція – спеціальні та будівельні теплоізоляційні базальтові волокна (1-3 мкм);
• продуктивність установки по готовій продукції – до 600 кг/добу;
• питомі енергетичні показники технологічного процесу –
2,3 ст. м куб. природного газу/кг готової продукції;
2,6 кВт*год/кг готової продукції;
• потрібні ресурси – базальтова сировина, природній газ, електрична енергія, стиснене повітря,
вода технічна.

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 424-32-85, 424-15-86, e-mail: kremnev@ukr.net

МОБІЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СПУЧЕНОГО
ПЕРЛІТОВОГО ПІСКУ МУ - 5
Призначення:

Виробництво спученого перлітового піску з
заданими якісними показниками за удосконаленою
технологією, яка включає попередню підготовку
вузько-фракціонованої перлітової сировини та її
спучування
Переваги:

• Можливість роботи на двох видах палива –
газоподібному та рідкому.
• Низька вартість.
• Можливість виробництва спученого перлітового
піску безпосередньо на місці його споживання;
• Простота регулювання та обслуговування

Технічні характеристики
Продуктивність – 5 м куб. спученого піску.
Габарити установки:
довжина-7380 мм, ширина -5094 мм, висота – 6190 мм.
Маса установки загальна -5731 кг.
Паливо: природний газ: витрата – 50,585 мм куб/год.;
мазут М100 (дизпаливо: витрата)–40 кг/год.
Питома витрата тепла – 1148 ккал/кг.
Потужність електродвигунів – 15 кВт.

Ефективність:

•
•
•
•

Екологічніст.
Зниження споживання електроенергії
на 50%;
Зменшення витрати тепла на
термопідготовку сировини на 15-20%.

Патент України: № 50884

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-65, e-mail:chmel.valerii@gmai.com

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЛІНІЇ З ТУНЕЛЬНИМИ І СТРІЧКОВИМИ СУШАРКАМИ
Сфера застосування – підприємства АПК для одержання сушеної продукції та порошків.
Продуктивність сушильних установок по сировині коливається від 10 до 1000 кг на годину.
Можливі
джерела
нагрівання
теплоносія:
пара,
рідке
паливо,
природний
газ
або біомаса.

Тунельні сушильні установки

Стрічкові сушильні установки

Переваги:
• цілорічність роботи сушильних установок;
• універсальність з точки зору об'єктів переробки - від овочів і фруктів до ароматичної
сировини, у т.ч. лікарських трав;
• низькі витрати теплоти на 1 кг випареної вологи - 3400…3800 кДж;
•зменшення викидів у навколишнє середовище.
Конструкція сушильних установок захищена: а.с.- № 1079015, 1151049, 1763829;
патентами України -15238, 12357, 22196, 29597, 43174, 47561, 56833, 57514, 109083.

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (+380 44) 424-20-26, е-mail: ittf_ntps@ukr.net

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР НА ПАЛИВІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Теплогенератор на паливі рослинного походження тепловою потужністю 0,7 МВт, створений в підрозділі
ТМО.
Теплогенератор працює на деревинному паливі: трісці та гранулах і має можливість застосування крупно
кускового палива: деревини та інше.
Теплогенератора виконаний з трьох блоків: блоку допалювання та змішування (топка) та двох перетопків
тепловою потужністю 350 кВт кожний. Перетопки, в зв’язку з особливостями їх роботи, включають в свій
склад: бункери для дрібно фракційного палива – тріски та гранул, накопичувач дрібно фракційного
палива, завантажувальний пристрій крупно кускового палива та топкові пристрої затисненого шару.
Теплогенератор впроваджений в технологічному процесі сушки мінеральних добрив в барабанній
сушарці, як джерело сушильного агента, на підприємстві ТОВ «ОРІЙ» м. Березань (грудень 2013р.)

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-65

БАРАБАННА СУШАРКА ДЛЯ СУШКИ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Барабанна сушарка для сушки мінеральних добрив, впроваджена на підприємстві ТОВ «ОРІЙ» м.
Березань (грудень 2013р.). Підрозділом ТМО інституту технічної теплофізики НАН України виконаний
розрахунок процесу сушки мінеральних добрив в барабанній сушарці, визначена теплова потужність та
параметри джерела сушильного агенту і створена технологічна схема процесу сушки. Відповідно до
технологічної схеми підібране обладнання: барабанна сушарка та системи видалення сушильного агента
і виконана загальна компоновка обладнання. В якості джерела сушильного агента використаний
теплогенератор, який працює на деревинному паливі.
Продуктивність сушарки по вологі сировині, 5000 кг/год. Сировина (гранули з попелу лушпиння соняшника). Витрата тепла питома витрата тепла, 5547,318 кДж/кг.

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-65

ТЕПЛОНАСОСНІ СУШИЛЬНІ УСТАНОВКИ
Призначення:
теплонасосна сушарка призначена для низькотемпературного
конвективного сушіння термолабільних матеріалів рослинного та
тваринного походження: фруктів, овочів, трав, тощо
Переваги:
•висока якість одержаного продукту;
•контрольовані тепловологісні умови сушіння;
•екологічна чистота технологічного процесу, відсутні викиди
парникових газів у навколишнє середовище;
•надійність, простота експлуатації та тривалий термін служби;
•споживає тільки електричну енергію;
•не потребує спеціально обладнаного приміщення
Ефективність:
•за рахунок утилізації теплоти відпрацьованого теплоносія величина
питомих енерговитрат на видалення вологи з матеріалу в 1,5-2 рази
нижча в порівнянні з традиційними конвективними сушарками
Технічні характеристики










Температура сушіння
Кількість вологи, що видаляється
з продукту
Кількість продукту, що висушується
Встановлена електрична потужність
Питомі витрати електроенергії
на випаровування вологи
Маса
Габарити

Патенти України: № 76063, 85875

40° - 55 °С
до 2 л/год
до 40 кг/доб
1,0 кВт
0,3…0,7 кВт⋅год/л
80 кг
900x650x1850 мм

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел. (044) 456-62-82, 424-15-26, е-mail: ittf_ntps@ukr.net

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ РІДКИХ КОРМІВ І
СУСЛА СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Призначення:

Обробка крохмалевмісних середовищ з метою
отримання дисперсій з визначеним ступенем
дисперсності. В якості сировини
використовуються: зернові культури, гранули,
тверді і рідкі добавки, вода, або барда
Переваги:

• декілька технологічних операцій
(диспергування, перемішування, розчинення,
нагрівання, гідроліз здійснюються в одному
апараті
• можливість регулювання розміру частинок
кінцевого продукту
• зниження тривалості обробки

Основні технічні характеристики
Продуктивність установки, кг/год

500

Енерговитрати на 100 кг, кВт ∙год

3

Маса, кг
Габарити, мм

60
200Х1500Х700

Ефективність:
• зниження тривалості обробки на 25-30%
• зниження споживання електроенергії
на 10-12%;
• збереження поживних речовин продукту
Патенти України: № 80151, 110074

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 424-31-85, 424-96-34, е-mail: tdsittf@ukr.net, ittf.kiev.ua

ТЕПЛОМАСООБМІННА ФЕРМЕНТАЦІЙНА УСТАНОВКА
Призначення:

Насичення рідини газами, в тому числі тими, що важко
розчиняються (кисень, вуглекислий газ). Використовується
в технології культивування аеробних мікроорганізмів, при
водопідготовці з метою усунення небажаних домішок
(залізо, марганець, сірководень)

Переваги:

• створення розширеної міжфазної поверхні “газ – рідина”
• збільшення швидкості масоперенесення кисню в
культуральне середовище
• компактність.

Ефективність:

• зниження тривалості культивування в 3 рази;
• Збільшення максимальної концентрації дріжджів
1,5 – 2 рази.

Основні технічні характеристики
Продуктивність установки, м3/год
Продуктивність установки по продукту, кг/доб
Енерговитрати на 1000 кг, кВт ∙год
Маса, кг
Габарити, мм

7
40
180
15
500Х250Х350

Патенти України:
№ 102394
№ 102081
№ 102393

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 424-31-85, 424-96-34, е-mail: tdsittf@ukr.net, ittf.kiev.ua

в

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ЕКСТРАКТІВ ІЗ
РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
Призначення:
одержання екстрактів з будь-якого виду рослинної сировини,
що відкриває можливості широкого застосування в галузях
харчової, лікеро-горілчаної, медичної промисловості,
косметології, АПК тощо
Переваги:
• максимальний вихід цільових компонентів;
• суттєва інтенсифікація процесів диспергування, гомогенізації
та перемішування
Ефективність:
• відпрацьовані режимні параметри ведення процесу
екстрагування гумінових речовин з торфу низинного типу в
залежності від необхідної продуктивності з можливістю
подальшого застосування в АПК;
• одержані дослідні партії концентрованого продукту з
насіння льону, який включено в рецептуру хліба;
• розроблено склад напою на основі насіння льону, який
захищено патентом

Основні технічні характеристики
Продуктивність установки, кг/годину
Енерговитрати на 1 кг сухого екстракту, кВт∙год/кг
Габарити, мм

10-30
50-300
1000х1200х1500

Патенти:
• Пат. України 87728, МПК
А23С23/00. Напій на основі
насіння льону.

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 424-14-96, (044) 424-13-06, e-mail: ittf_tds@ukr.net

ДЕЗОДОРАТОР ВАКУУМНИЙ ДЛЯ МОЛОКА
Призначення:
для первинної обробки молочної сировини з
метою вилучення сторонніх запахів і присмаку.
Переваги:
• висока ефективність;
• малі габарити;
• низькі питомі енерговитрати
Ефективність:
• глибока дезодорація і обробка без втрат
сировини
Патенти:
• Пат. України 65304, МПК A01J 11/00, A23C 1/00, A23C
3/00, A23C 7/00. Спосіб дезодорації молока та
пристрій для його здійснення.

Основні технічні характеристики
Продуктивність, л/год,
5000
10000
Температура молока на вході в апарат, °С
4 ÷ 10
4 ÷ 10
Температура термообробки молока, °С.
70 ÷ 95
70 ÷ 95
Встановлена потужність, кВт, не більше
16,5
27,5
Габаритні розміри, мм
1300х1100х1400 1500х1200х1450
Маса, кг, не більше
300
450
Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 424-14-96, 424-13-06, е-mail: ittf_tds@ukr.net

АПАРАТИ ДЛЯ ОБРОБКИ МОЛОКА
Призначення:
для підвищення якості молочної сировини і готової продукції.
Переваги:
• екологічно чистий спосіб обробки без використання добавок;
• підвищення якості молочної сировини за рахунок дезодорації,
зниження кислотності, підвищення термостійкості, м’якої
гомогенізації, пригнічення мікрофлори.
Ефективність:
• збільшення терміну зберігання питного молока до 14 діб;
• зниження кислотності молока на 1-4 ° Т;
• сповільнення темпу наростання кислотності при зберіганні;
• підвищення термостійкості на 1-3 групи;
• зниження рівня утворення агрегатів жирових кульок.
Патенти:
• Пат. 5683, МПК A01J 11/00, A23C 7/00. Спосіб гомогенізації молока
та пристрій для його здійснення.
• Пат. 13597, МПК A01J 11/00, A23C 1/00. Спосіб гомогенізації молока.
• Пат. 34954 A, МПК A23C 3/00. Спосіб виготовлення пастеризованого
молока продовженого терміну зберігання.
• Пат. 50987, МПК, A23C 7/00, A01J 11/00. Апарат вакуумної обробки
молока.
Основні технічні характеристики
Продуктивність, т/год – 5÷15
Встановлена потужність, кВт – 27,0÷37,5
Маса, кг – 800÷1100
Габарити (максимальні), – 2200х1800х1700
Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 424-14-96, 424-13-06, е-mail: ittf_tds@ukr.net

ВАКУУМНІ ЕМУЛЬГАТОРИ
Призначення:
для отримання молочно-жирових емульсій, рідкого замінника незбираного молока, емульсій
на основі рослинних і тваринних жирів тощо.
Переваги:
• одержання високостабільних концентрованих молочно-жирових емульсій;
• низькі енерговитрати на емульгування.
Патенти:
• Пат. 13596, МПК B01F 7/28. Пристрій для змішування рідин.
• Пат. 19901, МПК A23C 11/00. Спосіб одержання рідкого замінника цільного молока.
• Пат. 19911, МПК, A23C 11/00. Спосіб виробництва сухого замінника цільного молока.

Основні технічні характеристики
ЕВ-05
Продуктивність, т/год – 0,5
Споживана потужність, кВт – 5,0
Маса, кг – 400
Габарити, мм – 800х500х1600

ЕВ-01
Продуктивність, т/год – 1,0
Споживана потужність, кВт – 7,0
Маса, кг – 500
Габарити, мм – 600х500х1600

ЕВС
Продуктивність, т/год – 0,8
Споживана потужність, кВт – 5,0
Маса, кг – 550
Габарити, мм – 900х700х1500

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 424-14-96, 424-13-06, е-mail: ittf_tds@ukr.net

РОТОРНО-ІМПУЛЬСНИЙ АППАРАТ ДЛЯ РОЗЧИНЕННЯ СУХИХ
СИПУЧИХ ФОРМ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Призначення:
для відновлення сухого молока, гомогенізації соків тощо.

Переваги:
• висока ефективність взаємодії продукту і розчинника;
• високий ступінь розчинення продукту.
Патенти:
• Пат. 6668, МПК A23C 9/00. Пристрій для розчинення
сухих сипучих молочних продуктів.

Основні технічні характеристики
Продуктивність, т/год – 10
Споживана потужність, кВт – 1,5
Маса, кг – 95
Габарити, мм – 600х700х1100

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 424-14-96, 424-13-06, е-mail: ittf_tds@ukr.net

ВИХРОВИЙ МЛИН
Призначення:

Подрібнення різноманітних продуктів, поверхнева
обробка, лущення.
1 – компресор; 2 – подрібнюваний матеріал; 3 –
ежектор; 4 – камера помелу; 5 – відбивач; 6 –
пластина; 7 – вихід грубого матеріалу; 8 – вихід
тонкого матеріалу.

Переваги:

Збільшений вихід дрібної фракції (менше 6 мкм);
можливість
регулювання
продуктивності;
поєднання подрібнення з сушінням і сепарацією.

Ефективність:

При подрібненні мідного порошку ККД=7,8%

Основні технічні характеристики

Патент України: № 12480А

Витрата матеріалу, кг/с

1,08

Витрата повітря, кг/с

6

Тиск на вході, кПа

700

Затрачена потужність, кВт

2,3

Висота / діаметр, м

1,2 / 0,6

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-64, e-mail: artem.khalatov@vortex.org.ua

ВОЛОГОПОГЛИНАЮЧІ РЕГЕНЕРАТИВНІ УСТІЛКИ
БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Термоустілка призначена для створення комфортних умов для ноги завдяки
оптимізації теплового режиму стопи, поглинанню вологи і бактерицидної дії
сорбентів.

Вологопоглинаюча термоустілка має три шари:
верхній шар виконано з паропроникливого
матеріалу; середній – з гідрофільного сорбційного
вологопоглинаючого матеріалу; нижній – з
гідрофобного теплоізолюючого матеріалу.
Україна, Київ, вул. Булаховського, 2,
тел.: (044) 424-13-96, 424-98-86, е-mail: htplab@ukr.net, www.htplab.kiev.ua

АПАРАТИ ДЛЯ ОБРОБКИ МОЛОКА
Призначення:
для підвищення якості молочної сировини і готової продукції.
Переваги:
•екологічно чистий спосіб обробки без використання добавок;
•підвищення якості молочної сировини за рахунок дезодорації,
зниження кислотності, підвищення термостійкості, м’якої
гомогенізації, пригнічення мікрофлори.
Ефективність:
•збільшеня терміну зберігання питного молока до 14 діб;
•зниження кислотності молока на 1-4 ° Т;
•сповільнення темпу наростання кислотності при зберіганні;
•підвищення термостійкості на 1-3 групи;
•зниження рівня утворення агрегатів жирових кульок.
Патенти:
•Пат. 5683, МПК A01J 11/00, A23C 7/00. Спосіб гомогенізації молока та
пристрій для його здійснення.
•Пат. 13597, МПК A01J 11/00, A23C 1/00. Спосіб гомогенізації молока.
•Пат. 34954 A, МПК A23C 3/00. Спосіб виготовлення пастеризованого
молока продовженого терміну зберігання.
•Пат. 50987, МПК, A23C 7/00, A01J 11/00. Апарат вакуумної обробки
молока.
Основні технічні характеристики
Продуктивність, т/год
5÷15
Встановлена потужність, кВт
27,0÷37,5
Маса, кг
800÷1100
Габарити (максимальні),
2200х1800х1700
Україна, м. Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 424-14-96, 424-13-06, е-mail: ittf_tds@ukr.net

ВАКУУМНІ ЕМУЛЬГАТОРИ
Призначення:
для отримання молочно-жирових емульсій, рідкого замінника незбираного молока, емульсій
на основі рослиннях і тваринних жирів тощо.
Переваги:
•одержання високостабільних концентрованих молочно-жирових емульсій;
•низькі енерговитрати на емульгування.
Патенти:
•Пат. 13596, МПК B01F 7/28. Пристрій для змішування рідин.
•Пат. 19901, МПК A23C 11/00. Спосіб одержання рідкого замінника цільного молока.
•Пат. 19911, МПК, A23C 11/00. Спосіб виробництва сухого замінника цільного молока.

Основні технічні характеристики
ЕВ-05
Продуктивність, т/год – 0,5
Споживана потужність, кВт – 5,0
Маса, кг – 400
Габарити, мм – 800х500х1600

ЕВ-01
Продуктивність, т/год – 1,0
Споживана потужність, кВт – 7,0
Маса, кг – 500
Габарити, мм – 600х500х1600

ЕВС
Продуктивність, т/год – 0,8
Споживана потужність, кВт – 5,0
Маса, кг – 550
Габарити, мм – 900х700х1500

Україна, м. Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 424-14-96, 424-13-06, е-mail: ittf_tds@ukr.net

РОТОРНО-ІМПУЛЬСНИЙ АППАРАТ ДЛЯ РОЗЧИНЕННЯ СУХИХ
СИПУЧИХ ФОРМ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Призначення:
для відновлення сухого молока, гомогенізації соків тощо.
Переваги:
•висока ефективність взаємодії продукту і розчинника;
•високий ступінь розчинення продукту.
Патенти:
•Пат. 6668, МПК A23C 9/00. Пристрій для розчинення
сухих сипучих молочних продуктів.
Основні технічні характеристики
Продуктивність, т/год
Споживана потужність, кВт
Маса, кг
Габарити, мм

10
1,5
95
600х700х1100

Україна, м. Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 424-14-96, 424-13-06, е-mail: ittf_tds@ukr.net

ЕКСТРУЗІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Призначення:
для отримання пастоподібних і гранульованих сумішей для сільськогосподарського напрямку
з тривалим терміном зберігання, можливістю регулювання складу і концентрації продукту.
Переваги:
запропоноване допоміжне обладнання дозволяє використовувати теплоту екструзії, що
виділяється на виході з матриці, для пастеризації суміші при отриманні паст та адгезійні
властивостей потоку частинок для напилення порошкових компонентів при отриманні
гранульованих сумішей, що дозволяє знизити витрати енергії до 30% у порівнянні з
традиційними технологіями приготування вологих кормів.
Ефективність:
•збільшення терміну зберігання пастоподібних сумішей до 3
місяців;
•зниження витрат енергії до 30%, у порівнянні з
традиційними технологіями приготування вологих кормів.
Основні технічні характеристики
Продуктивність по пастоподібних сумішах , кг/год
Продуктивність по гранульованих сумішах, кг/год
Споживана потужність, кВт
Маса, кг
Довжина, мм
Ширина, мм
Висота, мм

500
300
37
1100
3000
1970
1850

Патенти:
•Пат. 51042, МПК B05B 13/00, A61J 3/00. Пристрій для отримання гранульованого продукту;
•Пат. 55174, МПК B01F 7/00. Лінія отримання пастоподібного продукту
Україна, м. Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (044) 424-14-96, 424-13-06, е-mail: ittf_tds@ukr.net

