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А. И. Сигал  

Институт промышленной экологии, г. Киев 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
В ЭПОХУ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА 

 
Мы живем в эпоху энергетического перехода. Прогресс для челове-

чества в целом, обернулся многочисленными проблемами для жителей 
нашей Страны. Такой переход требует денег, жесткой управляемости 
системы, уверенности в правильности своих действий и воли руково-
дителя. Отсутствие необходимых ингредиентов приводит к потере вре-
мени и разбазаривание и без того недостаточных средств. Потеря вре-
мени означает, что в гонке победят другие страны-конкуренты, а мы 
будем покупать у них столь необходимый нам ресурс – энергию.  

Напомню, что предыдущие энергопереходы наша (прежняя) страна 
прошла на волне энтузиазма и экспроприации права на энергоресурсы, 
плана ГОЭЛРО и привлечения иностранных специалистов за послед-
ние деньги голодающего СССР. Вовремя начатое строительство ГЭС, 
потом ТЭС и ТЭЦ и, наконец, АЭС поставило нас в ряд наиболее обес-
печенных энергией народов на Планете. 

Что так резко изменило ситуацию, и как она будет изменяться в 
дальнейшем? Что необходимо сделать, чтобы вернуть себе место в 
списке энергодостаточных стран? 

Я полагаю, что ближайшее будущее (по окончании переходного 
периода с ветром, газом и биомассой с производными) за прямым ис-
пользованием солнечной энергии для производства электричества и 
прямой, внепроводной, передачей электроэнергии потребителю.  

В обоснование такого видения хочу привести некоторые примеры. 
Сегодня уже сложно найти калькулятор, в которой нужно вставлять 
батарейки. Обычного света хватает для его работы. Трудно найти по-
езд, который требует угля для движения, тепловоз, которому нужно 
жидкое топливо, в основном их место заняла электрическая тяга. Также 
электротяга заменяет все больше автомобильного бензина.  

Приемники солнечной энергии становятся все более эффективны-
ми и менее дорогими. Пройдет совсем немного времени и не останется 
ни одной крыши не генерирующей энергии.  

 
 А. И. Сигал, 2021 
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Теперь перейдем к разделу «сопутствующих товаров». Солнечную 
энергию нужно хранить. Пока мы не научимся ее накапливать в зна-
чительных количествах, для пиковых и технологических нагрузок нам 
придется использовать газ и биомассу.  

Проанализируем возможности хранения электроэнергии от прими-
тивных – гидроаккумулирующая станция, через электролиз воды и 
баки аккумуляторы в тепловых сетях до водородных ячеек.  

Чтобы понять, какие из средств хранения энергии для нас предпоч-
тительнее, попробуем оценить временной промежуток переходного пе-
риода, на который такая технология нам будет необходима. 

Итак, еще раз о будущем близком и не очень. Здесь нужно разгра-
ничить развитие существующих технологий и создание новых. В 
границах видимого временного диапазона – максимальная локализация 
производства энергии в местах ее потребления, хранение и накопление 
там же.  

Основные препятствия:  
Пока энергоэффективность солнечных панелей 18–22% и этого не-

достаточно для обеспечения потребностей, например, многоквартир-
ного типового дома за счет поверхности его крыши. Отсутствуют до-
ступные средства накопления энергии для коммунального потребления 
солнечной энергии даже в разрезе суточного графика.  

Безусловно, эти препятствия будут преодолены и тогда тепловые и 
электрические сети отомрут, как рудименты.  

К сожалению, наша Страна даже теоретически, при наличии не-
ограниченного и бесперебойного финансирования, не может оказаться 
в лидерах процесса перехода в силу климатических характеристик тер-
ритории, на которой она расположена. 

Итак, готовимся к затяжному переходному периоду, который оце-
ним в 25–50 лет. Почему оперируем такими интервалами? В настоящее 
время система централизованного теплоснабжения практически всех 
городов Украины характеризуется крайней изношенностью труб, кото-
рые нуждаются в срочной замене. Срок жизни новых составляет 25–
50 лет, в зависимости от выбранного типа материала.  

Что же будет происходить в эти 25–50 лет с системой централизо-
ванного теплоснабжения городов Украины? Затяжная болезнь системы 
и приближающаяся ее агония привлекли, в соответствии с законами 
природы, «санитаров энергорынка» с предложениями в переходной пе-
риод жечь древесину и солому, мусор и биометан, использовать воду 
системы ЦО и водород в качестве накопителя энергии. Остроты ситуа-



 

 11

ции придают разговоры об изменении климата, взятые на себя экологи-
ческие обязательства, в том числе НПСВ и очень энергозатратный уг-
леродонейтральный сценарий уже сегодня.  

Если сравнивать цены на электроэнергию в феврале 2020 г. и в 
феврале 2021 г., то цена выросла на 56,1%, что является самым 
большим ростом цен на этот товар в Европе. 

Что до тепловой генерации, то отказ многих городов от горячего 
водоснабжения привел к неэффективности генерации. Некуда девать 
сбросное тепло в неотопительный период. Продолжая эту цепочку 
взаимосвязи видим, что уменьшение когенерационных мощностей при-
водит к невозможности выполнить условия 27-й директивы ЕС по 
энергоэффективности (75% когенерации или 50% когенерации + возоб-
новляемые источники), а значит – привлечь иностранные инвестиции 
для модернизации систем теплоснабжения. 

На ТЭЦ и ТЭС состояние критическое. Очень большой износ ос-
новного оборудования, удельные затраты на выработку 1 кВтчас пре-
высили 400 грн., что на треть выше среднемировых. Сегодня с учетом 
технического состояния подлежит выводу из эксплуатации 7000 МВт 
установленной мощности ТЭС. Уже этой зимой были остановлены по 
техническому состоянию 10 тепловых энергоблоков. Это случилось 
впервые в истории украинской теплоэнергетики. О строительстве но-
вой генерации даже не говорят, а старую «латать» не за что.  

К сожалению, как автор первой половины данной статьи, должен 
отметить, что в реальных условиях Украины переходной период может 
затянуться до 75–100 лет – это время без новой современной тепловой 
генерации Украина не проживет. 

НКРЕКП предлагает сократить производство электроэнергии атом-
ными электростанциями на 7 млрд кВт до 75,7 млрд кВт или на 8,6%, то 
есть на объем выработки «зеленой энергии», однако за счет чего тогда 
будет скомпенсирован «зеленый тариф»? За 2020 г. в «зеленую энерге-
тику» инвестировано в Украине 1,24 млрд евро и надо понимать, что эти 
средства будут возвращены инвесторам из наших с вами карманов через 
повышенный тариф. Всего же объем инвестиций превысил 4 млрд евро. 

Так что, изложенный выше правильный энергетический сценарий 
пока нам не по карману. Более того, в ближайшие годы он не по кар-
ману США и объединенной Европе, хотя за ним, безусловно, будущее. 

Что же в реалиях? 
Энергосистема Украины имеет установленную мощность 54 832 МВт, 

в т.ч. 13 835 МВт – АЭС (25,2%); 21 842 МВт – ТЭС (39,8%); 6105 МВт – 
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ТЭЦ (11,1%); 4829 МВт – ГЭС (8,8%); 1488 МВт – ГАЭС (2,7%); 
5423 МВт – СЭС (9,9%); 1111 МВт – ВЭС (2,0%); 200 МВт – БиоТЭС 
(0,4%). 

При этом справляться с компенсацией «зеленки» нам помогает 
Россия, Беларусь, Румыния, Венгрия и Словакия, поддерживая своими 
перетоками нашу энергосистему. 

Потребителями электроэнергии являются на 37–38% промышлен-
ность, 5% – транспорт, 13% – комбыт и 34% – население. На остальные 
10% приходится строительство, сельское хозяйство и не промышлен-
ный сектор. 

Уже сегодня самая дешевая электроэнергия – атомная не может 
скомпенсировать тариф и он нуждается в повышении, что объективно. 
Повышение доли «зеленой энергии» до 30–35% приведет к росту 
тарифа минимум вдвое и он станет окончательно неподъемным для 
населения. Следует также учитывать, что отопление составляет около 
50% всех коммунальных платежей и что банки будут с осени допускать 
безакцептное списание со счетов долгов по коммунальным услугам. 
Это зачастую превышает объем пенсии или заработной платы. 

В первый квартал 2021 г. гарантированный покупатель заплатил за 
«зеленую электроэнергию» более 18 млрд грн. и счета стремительно 
растут, так как объем такой энергии увеличивается. 

Украина собирается сформировать фонд «зеленой трансформа-
ции», но об источниках формирования такого фонда пока умалчива-
ется. 

В то время как США заявили о намерении увеличить в 2021 году 
свои солнечные мощности на 20 ГВт, за восемь месяцев 2020 г. произ-
водство «зеленой» энергии в Украине по отношению к такому же пе-
риоду 2019 г. увеличилось на 120,2% до 7765,2 млн кВтч.  

Удельный вес возобновляемой энергетики в генерации электро-
энергии за год с 3,4% увеличился до 8,1%, и практически на те же 5% 
снизилась доля ТЭС и ТЭЦ. Доля АЭС снизилась до 51,2% (в 2019 г. – 
53,9%). 

Тепловая генерация сегодня единственное средство компенсации 
«зеленой генерации». Так, например, 11 марта 2021 г. СЭС и ВЭС вы-
работали 48,3 млн кВтчас, что в 1,6 раза больше их среднесуточной 
выработки. Разбаланс по суткам составляет от 10,6% до 58% и нужда-
ется в выравнивании. Несмотря на введенные штрафы «ГарПоку» за 
небалансы, эти многочисленные суммы не идут на строительство ком-
пенсирующей теплогенерации, а выплачиваются той же «зеленой ге-
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нерации» в счет старых долгов «зеленого тарифа». В ту же копилку для 
оплаты «зеленой энергетики» отправят еще выпущенные в этом году 
специальные евробонды (очередной займ, который нечем отдавать), а 
также налог на CO2 тепловой генерации, т.е. деньги, на которые пла-
нировалось модернизировать ТЭС и довести выбросы до требований 
директив ЕС. 

Сколько же нам стоит эта энергия «зеленого перехода»? Тариф, по 
которому «Энергоатом» продает электричество для нужд населения 
«Гарантированному покупателю» составляет 0,15 грн. за кВт, что в 
11 раз меньше, чем тариф, по которому эту энергию нам продали, то 
есть 1,68 грн. за кВт. Объем этой энергии в марте 2021 г. составил, 
например, 3,56 млн мВтч, что полностью достаточно для покрытия 
месячных нужд населения. Итого, наценки в 1000% для населения 
недостаточно, долги составляют десятки миллиардов гривен при 
компенсации менее 10% зеленой энергии эпохи энергоперехода. 

Долг населения за тепло составил 81 млрд грн. Около 20–30% ук-
раинцев живут в энергетической бедности – когда домохозяйство не 
может оплачивать счета за освещение и отопление, люди вынуждены 
мерзнуть, чтобы экономить на отоплении и фактически расплачиваться 
своим здоровьем и здоровьем близких (детей и родителей) по счетам 
энергокомпаний. Каждое пятое домохозяйство (20%) получает субси-
дии, а более 25% не в состоянии оплатить счета вовремя и ждет до-
полнительных доходов. Если сложить эти проценты, то получим, что 
около 75% жителей имеют проблемы с оплатой энергоресурсов. 

В 2019 году ВВП на душу населения в Украине был ниже, чем в 
1991 году, в два раза ниже, чем в развивающихся странах и в четыре 
раза ниже, чем в развитых странах ЕС. Средняя зарплата в Украине не 
дотягивает до 25% зарплаты в ЕС, а доллар капитала генерирует всего 
10 центов ВВП. На фоне нищающего населения и невозможности даль-
нейшего подъема цен на отопление системы ЦО и ГВС датируются му-
ниципалитетами. Возникает ситуация, когда желание населения иметь 
индивидуальное теплоснабжение (дешевле и комфортнее, хотя опаснее 
и токсичнее) поддерживается муниципалитетами, как путь к уменьше-
нию затрат на городскую инфраструктуру. Такое единодушие приводит 
к не выделению средств на модернизацию источников и теплосетей, их 
скорейшему разрушению и демонтажу. В то время, как европейские 
страны для своих городов имеют стратегический план на 20–30 лет, а 
планы тактические на 10 лет с уточнением каждые 5 лет, мы имеем схе-
мы теплоснабжения, которые только сейчас стали готовить на 10 лет, 
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ранее – 5 лет, операционные планы на 2 года, инвестиционные на год. 
Это при окупаемости инфраструктурных проектов в 8–30 лет. Поэтому 
все наши инвестиционные планы – это планы «латания дыр». 

Наше законодательство не предусматривает долгосрочных страте-
гических документов. После очередных выборов новые депутаты 
должны понимать, что есть вопросы, которые уже обсуждены и изло-
жены в виде документов. Можно менять подходы к достижению этих 
целей, но нельзя с каждой депутатской каденцией менять уже утверж-
денные для города цели. 

Еще одной проблемой является неосведомленность и нежелание 
осведомленности жителей о состоянии своих домов. Регулярные обсле-
дования зданий не выполняются, и значит, не выполняются работы по 
ремонту ограждающих конструкций, фасадов и внутридомовых сетей.  

Итак, как же должно быть? В начале года приходит специалист, 
нанятый управителем или управляющей компанией, оценивает состоя-
ние конструкций и инженерных систем здания, составляет перечень 
работ, которые нужно сделать в этом и следующем году и в ближайшие 
пять лет, составляет смету этих работ. Разделив смету по квартирам в 
виде доли ежемесячных взносов в фонд текущего и капитального ре-
монтов можно сформировать платежки. В конце года жители получают 
отчет о выполненных работах и понимают взаимосвязь между состоя-
нием своего жилья, платежами и работами.  

Примерно так выглядел бы путь развития коммунальной тепло-
энергетики, если бы мы жили в стране с развивающейся экономикой и 
самостоятельным населением. К сожалению, это не так, и описанный 
сценарий неподъемен для бюджета Украинской экономики. Борьба «зе-
леной генерации» за 10% рынка (сейчас 8,1%) будет стоить нам тарифа 
в 2,5–4 грн. за 1 кВт и примерно 1000 дол. США в год за квартиру 
площадью 50 м2. 

Чтобы удержать хоть бы такой уровень оплат необходимо срочно 
начать строительство новой тепловой генерации из расчета 1 МВт на 
1 МВт возобновляемых мощностей на «чистом» топливе – природном 
газе с обеспечением выброса в рамках требований, определенных евро-
пейскими директивами. Так что на 75–100 лет нам еще необходима 
газовая генерация. Это позволит удержать эффективность газотранс-
портной системы Украины за счет собственного потребления. 

 Очевидно, что это пиковая и, особенно, полупиковая газовая гене-
рация. По всем показателям газ лучше, чем уголь для такой генерации, 
по выбросам СО2, серы, оксидов азота и пыли. Выбросы СО2 примерно 
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в 2 раза меньше, чем при сжигании угля для той же пиковой генерации 
на условный МВтч. 

К сожалению, на сегодня в Украине нет современных установок га-
зовой генерации, о которых идет речь – высокоэффективных, современ-
ных, маневренных и низкоэмиссионных, с мощностью, достаточной для 
покрытия пиковых и полупиковых нагрузок. Очевидно, что сжигание 
газа в котлах существующих ТЭС с паровыми турбинами не удовлет-
воряет поставленной задаче из-за низкого КПД паросилового цикла. 

А теперь несколько практических советов от постороннего наблю-
дателя в той ситуации, в которой мы на сегодня оказались. 

Во-первых, во главу угла нужно поставить выработку и транспор-
тировку энергии, а не обязательства по снижению выбросов. Автора 
трудно заподозрить в равнодушии к окружающей среде или изменению 
климата, однако, не имея производства энергии, мы не будем иметь и 
выбросов, то есть нечего будет снижать, мы полностью выполним 
взятые на себя обязательства, как практически уже выполнили их в 
промышленном секторе. 

Необходимо понимать, что собственная экономика и энергодостаточ-
ность в приоритете, а все международные обязательства – после того.  

Мир любит послушных, а уважает и слушает независимых и 
сильных.  

Во-вторых, между прошлой и будущей системами не нужно стро-
ить третью, промежуточную систему, нужно «доносить» имеющуюся. 
Естественно, при «латании», применяя современные технологии и ма-
териалы. 

 
 
 

УДК 536.24:533 
Н. Ю. Павлюк  

Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ 

ВИКЛИКИ «ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ» 
ДЛЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ПОЛЬЩІ 

 
Польське виробництво енергії є найбільш залежним від вугілля в 

Європі. Для генерації тепла використовується 70% вугілля, 7,5% при-
родного газу, 9% біомаси, 1,7% твердих побутових відходів. Щороку 
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теплові установки спалюють  14,5 млн т цього палива, а домогоспо-
дарства  12 млн т. Котельні централізованого теплопостачання забез-
печують лише чверть теплоти, споживаної всередині країни. Решту ге-
нерують інші галузі економіки, насамперед самі домогосподарства та 
промисловість. Понад 40% з 13,5 мільйонів домогосподарств підключе-
ні до тепломережі – один з найвищих показників в ЄС. 

Всього в польських системах опалення встановлено 53,5 ГВт теп-
лових потужностей. У 2019 році виробництво централізованої теплоти 
склало 400 ПДж. Найбільшим постачальником теплоти є котельні, на 
які припадає майже половина його виробництва (встановлена потуж-
ність котелень складає 28,5 ГВт). Ще 25 ГВт теплової енергії постача-
ється промисловими підприємствами (30%) та ТЕЦ (20%). Довжина на-
ціональних тепломереж найбільша в Європі і налічує 21,7 тис. км. По-
чинаючи з 2002 року, довжина тепломереж зросла на 4 тис. км. 

Висока залежність від вугілля зробила польський тепловий сектор 
дуже чутливим до зростання цін на квоти на викиди парникових газів. 

Згідно з Схемою торгівлі викидами парникових газів ЄС (ЄС ETS) 
теплові електростанції та ТЕЦ потужністю понад 20 МВт повинні 
придбати сертифікати на викиди СО2. На початку 2018 року одна тонна 
СО2 коштувала 5 євро, зараз ціни підвищились до 43 євро за тонну. 
Також швидко зростають витрати на екологічні збори. Між 2017 і 
2019 роками плата за шкідливі викиди до атмосфери зросла на 37% .  

Різке зростання цін на викиди CO2 є величезною проблемою для 
енергетики, яка призвела до підвищення тарифів на тепло і гарячу воду. 

До 2018 року ціни на тепло в Польщі залишались стабільними на 
рівні біля 9,5 євро за ГДж. У 2019 році ціна тепла підвищилась на 5,8%. 
Найбільше ціни зросли на звичайних котельнях, де вартість ГДж збіль-
шилася на 11%. Теплова енергія, яка вироблена без когенерації, до-
рожча за тепло, що виробляється на ТЕЦ. ТЕЦ мали м’якше зростання 
цін – близько 4%. 

Все більше і більше з приблизно 400 діючих в Польщі теплопоста-
чальних компаній знаходяться у важкому фінансовому становищі. Во-
ни не можуть дозволити собі купувати права на викиди за такими висо-
кими цінами, особливо в малих містах. Наприклад, у 2019 році в Мало-
польському Андрихуві приватна ТЕЦ, яка постачала електроенергію, 
тепло та гарячу воду майже для 3/4 міста, збанкрутувала через зростан-
ня цін на СО2. Міська влада повинна була взяти цю ТЕЦ у власність 
задля гарантування жителям та місцевим компаніям стабільність поста-
чання електроенергії та централізованого теплопостачання [1]. 
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Плани декарбонізації теплової енергетики Польщі викладені у до-
кументі «Енергетична політика Польщі до 2040 року» (EПП2040). 

EПП2040 передбачає значне зниження встановленої потужності 
вугільних джерел у 2021–2040 роках.  

Частка вугілля у виробництві електроенергії досягне 37–56% у 
2030 році і 11–28% у 2040 році, в залежності від того, чи буде зростати 
ціна квот на викиди швидше або повільніше. З нинішніх приблизно 
90 ТВтч вугільні електростанції будуть виробляти тільки 11 ТВтч в 
2040 році. 

EПП2040 закріплює ключове значення централізованого теплопо-
стачання (ЦТ). Споживачі теплової енергії повинні спочатку викори-
стовувати централізоване тепло, якщо тільки вони не споживають 
тепло більш екологічних систем генерації. 

Технічний розвиток ЦТ передбачає: 
– розвиток когенерації (перетворення електростанцій на ТЕЦ); 
– збільшення використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) і 
відходів (змішаних та RDF/SRF); 

– сприяння накопичення тепла у системі опалення;  
– розвиток атомної енергетики;  
– модернізацією та розширення системи розподілу тепла;  
– розвиток «інтелектуальних мереж».  
Очікується, що в 2030 році частка природного газу в структурі 

енергоспоживання досягне 17–33%.  
Досягнення частки ВДЕ у виробництві енергії в основному базува-

тиметься на фотоелектриці (з 2022 р.) та морських вітроелектростанціях 
(після 2025 р.). Вважається, що остання матиме найбільші перспективи 
розвитку. Для вищевказаного рівня ВДЕ потрібно буде розробити тех-
нології накопичення енергії. 

Значна частина потужностей з виробництва ВДЕ встановлюється у 
джерелах, що залежать від атмосферних умов, що негативно впливає на 
роботу Національної енергетичної системи. Для того, щоб використо-
вувати потенціал ВДЕ безпечним для системи способом, будуть ство-
рені енергетичні кластери та енергетичні кооперативи, які повинні 
забезпечити збалансування на місцевому рівні шляхом прив’язки різ-
них технологій до ємностей для зберігання енергії. Індивідуальне вико-
ристання відновлюваних джерел енергії також повинно супроводжу-
ватися накопиченням енергії. 

Зусилля щодо скорочення викидів парникових газів будуть базува-
тися також на атомній енергетиці.  
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Атомні електростанції забезпечують стабільне виробництво енергії 
при нульових викидах забруднювачів повітря. Сучасні технології (по-
коління III та III+) та суворі світові стандарти ядерної безпеки 
забезпечують безпеку атомних електростанцій та зберігання відходів. 
Значну частину ядерного проекту планується реалізувати за участю 
польських компаній. Перший ядерний блок (приблизно 1–1,5 ГВт) буде 
запущений в 2033 році, а наступні п’ять – раз на два роки (до 
2043 року). В 2043 році буде працювати 6 ядерних блоків загальною 
потужністю 6–9 ГВт. 

Для запровадження «інтелектуальних мереж», згідно поправки від 
15.04.2021 до «Закону про енергетику», повинен бути розроблений гра-
фік установки дистанційних лічильників для зняття показань операто-
рами системи розподілу електроенергії (DSO) – так званих «розумних 
лічильників». До кінця 2023 року вони мають бути у 15% одержувачів 
даного DSO, через два роки – 35%, в кінці 2027 року це співвідношення 
має бути не менше 65%, а до кінця 2028 року – не менше 80%. Дані з 
лічильників про енергію, взятої з мережі і поданої до неї, будуть підсу-
мовуватися за 15-хвилинні періоди. Також будуть збиратися дані про 
потужності, параметри якості і інші дані, збір яких буде передбачено 
окремими нормативними актами. 

За прогнозами, вартість модернізації складе щонайменше біля 
18 мільярдів EURO. 

Прогнозуються наступні показники досягнення EПП2040: 
– 60% частки вугілля у виробництві електроенергії в 2030 році; 
– 21% ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії в 2030 році; 
– впровадження атомної енергетики в 2033 році; 
– покращення енергоефективності на 23% до 2030 року порівняно з 

2007 роком; 
– зменшення викидів CO2 на 30% до 2030 року (відносно 1990 року). 

Список використаної літератури 
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ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: АДАПТАЦІЯ ДО ПОТОЧНИХ  
І ОЧІКУВАНИХ ЗМІН КЛІМАТУ 

 
Пандемія Covid-19 явила собою глобальну проблему для сучасного 

світу. Але і глобальне потепління (з посиленням тренду такої зміни клі-
мату з середини ХХ століття) продовжує розглядатися як невідкладна 
проблема фізики та геополітики, як загроза для життєдіяльності і еко-
номіки на міжнародному та на регіональному рівнях. 13 жовтня 
2020 року опубліковано доповідь ВМО (всесвітня метеорологічна орга-
нізація) про стан кліматичного обслуговування в 2020 році: від завчас-
них попереджень до завчасних дій. Відзначено, що за останні 50 років 
понад 11 000 лихоліть було викликано погодними, кліматичними чи 
пов’язаними з водною стихією небезпечними явищами (загинуло 2 млн 
чоловік, економічний збиток склав 3,6 млрд дол. США) [1]. 

Міжнародні ініціативи з обговорення проблем глобального потеп-
ління пов’язують зміну клімату з антропогенним впливом – підви-
щенням концентрації в атмосфері Землі т. зв. парникових газів (CO2, 
CH4, N2O і ін.), основним продуцентом яких є паливно-енергетичний 
комплекс (видобуток, транспортування і використання вуглеводневого 
палива). З найважливіших самітів останнього часу, що розглядають 
проблему глобального потепління – Паризька конференція (2015 р.), 
кліматичні конференції та саміти ООН: Катовіце (грудень 2018 р.), 
Нью-Йорк (вересень 2019 р.), Мадрид (грудень 2019 р.). Обговорюють-
ся заходи і механізми пом’якшення можливих наслідків зміни клімату і 
реалізації неминучої адаптації до таких змін життєдіяльності та еко-
номіки країн і регіонів. 

З низкою ініціатив щодо проблеми зміни клімату виступила і 
Україна. Обґрунтуванням дій до цього є Розпорядження КМ України 
від 7 грудня 2016 р № 932-р «Про схвалення Концепції реалізації дер-
жавної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року». У ньо-
му наголошено, що одним із основних напрямків реалізації Концепції є 
адаптація до зміни клімату, підвищення опірності та зниження ризиків, 
пов’язаних із зміною клімату. Така адаптація здійснюється шляхом 
розроблення и реалізації середньострокової стратегії адаптації до зміни 
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клімату України на період до 2030 року, скоординованої із стратегіями 
і планами розвитку секторів економіки та регіональними стратегіями 
розвитку. Важливість проблем адаптації до змін клімату в Україні на-
буває особливого значення в контексті угоди про асоціацію між Украї-
ною та Європейським Союзом, оскільки у статті 365 зазначається, що 
Співробітництво сторін охоплює питання розвитку та імплементації 
політики по питанням зміни клімату. На початку 2020 року (24 січня) 
КМ України створив міжвідомчу групу по подолання наслідків змін 
клімату для охорони здоров’я громадян. Їі мета – охорона здоров’я і 
добробуту громадян від ризиків и наслідків зміни клімату. Тому до-
цільність і актуальність політики адаптації всієї економіки і населення 
України є обґрунтованою. 

Президент України підписав Указ «Про рішення Ради Національ-
ної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про стратегію 
національної безпеки України"». У стратегії враховані останні зміни 
ситуації в сфері національної безпеки і оборони, що пов’язано з кризо-
вими явищами у світовій економіці, появою нових факторів, що впли-
вають на стан міжнародної сфери безпеки, поширенням хвороби 
COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, а також підвищен-
ням небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій природного і техно-
генного характеру. Стратегія національної безпеки України є основою 
для розробки інших дванадцяти документів стратегічного планування, 
які будуть визначати шляхи та інструменти її реалізації. У числі доку-
ментів означена і Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни 
клімату [2]. КМ України опублікував для обговорення проект стратегії 
економічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року. У до-
кументі наведено близько двадцяти секторів економіки (від агропромис-
лового комплексу до сфери культурної спадщини), які вже відчувають 
або можливо будуть піддані впливу зміни клімату. До переліку секторів 
економіки включений і паливно-енергетичний комплекс (ПЕК). 

Стратегія адаптації ПЕК до зміни клімату – це розробка таких захо-
дів і механізмів, які дозволяють технічно і економічно обґрунтованим 
способом, з урахуванням сучасного и прогнозованого стану економіки, 
виключити або послабити негативні наслідки зміни клімату, які можуть 
створити загрозу належному функціонуванню об’єктів ПЕК та еконо-
міки України і тим самим знизити рівень та якість життя населення. 
Наприклад, для комунальної енергетики метою стратегії адаптації до 
зміни клімату буде забезпечення такого стану муніципального енерго-
постачання (електро-, теплопостачання і кондиціонування), яке гаран-
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тує якісне, комфортне та надійне поточне і перспективним теплохоло-
допостачання технічно та економічно обґрунтованим способом при до-
триманні вимог охорони навколишнього середовища. 

Основний внесок в зниження обсягу антропогенної емісії парни-
кових газів об’єктами ПЕК (і, тим самим, пом’якшення негативного 
впливу зміни клімату) – це підвищення ефективності використання 
енергоресурсів [3]. Але одночасно «велика» енергетика (ТЕС, АЕС, 
ГЕС) і комунальна теплоенергетика (ТЕЦ, районні та автономні котель-
ні) повинні бути готові до адаптації зміни клімату – до глобального 
потепління. Ряд заходів адаптаційного потенціалу очевидні, деякі з них 
також наведені в [4]. 

Зміна клімату може суттєво вплинути на ефективність, надійність і 
безпеку об’єктів ПЕК і на необхідність перегляду режимів кондиціону-
вання в робочих і житлових приміщеннях. Для ТЕС і АЕС адаптація 
пов’язана в першу чергу з аналізом і зміною температурного режиму 
циркуляційної системи охолодження конденсаторів парових турбін. 
Підвищена температура навколишнього середовища призводить до 
зниження ефективності генерації і передачі електроенергії та збільшує 
потребу в кондиціонуванні приміщень. 

Питання вдосконалення технологічних схем охолодження скидної 
води електростанцій вирішувалися і до загострення проблем зміни клі-
мату. Тоді це було обґрунтовано необхідністю виключити (зменшити) 
теплове забруднення навколишнього середовища. У 70-х роках в інсти-
туті «ГІДРОПРОЕКТ» ім. С. Я. Жука (українське відділення) були роз-
початі роботи, пов’язані з проектуванням Південно-Українського енерго-
комплексу (Миколаївська область) в складі АЕС (4 млн кВт), Костян-
тинівської ГЕС-ГАЕС (0,38 млн кВт) і Ташлицької ГЕС (1,8 млн кВт). 
Комплекс базується на водосховищах річки Південний Буг і одночасно 
використовується для охолодження конденсаторів турбін АЕС. При 
цьому розглядалося два альтернативних варіанти споруди енергоком-
плексу, а саме: спорудження АЕС спільно ГЕС та ГАЕС і роздільне 
будівництво АЕС і ГЕС-ГАЕС. Перший варіант дозволяв знизити про-
ектну вартість на 100 млн рублів, проте потребував оцінки небезпеки 
теплового забруднення навколишнього середовища внаслідок можли-
вого порушення теплового режиму водойм. Тільки при виключенні не-
безпеки перегріву води у водосховищах і річки Південний Буг вище 
санітарних норм цей варіант мав право на життя. На прохання Міні-
стерства енергетики та електрифікації України і «Гідропроекту» (гене-
ральний проектувальник енергокомплексу) ІТТФ АН УРСР виконав 
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аналіз наведених в ТЕО енергокомплексу теплового балансу і гідротер-
мічних розрахунків водосховищ-охолоджувачів, зроблених «ГІДРО-
ПРОЕКТ» і Харківським відділом ВНДІ ВОДГЕО, і обґрунтовано реко-
мендував: 1) включити в технологічну схему охолодження скидної во-
ди Південно-Українського енергокомплексу додаткові резервні градир-
ні, що дозволило б зробити температурний режим водойм принципово 
керованим і виключило б можливість небезпечного короткочасного 
перегріву води у водосховищах (і, тим самим, річки Південний Буг); 
2) запропонував конкретні інженерно-технологічні рішення з регулю-
вання ступеня розосередженості скидання води насосної станції пер-
шого підйому, що дозволяє: 

– гарантовано забезпечити температурну стратифікацію Ташлик-
ського водосховища; 

– оптимізувати режим роботи енергокомплексу; 
– забезпечити підтримку знижених температур на водозаборі АЕС 

(для охолодження конденсаторів турбін) і, як наслідок, додаткове 
вироблення електроенергії (18 млн кВтгод в рік). 

Пропозиції ІТТФ АН УРСР по вдосконаленню технологічної схеми 
охолодження води Південно-Українського енергокомплексу для регу-
лювання теплового режиму водосховищ (наведені у Висновку ІТТФ 
АН УРСР від 23 січня 1975 року) були інститутом «ГІДРОПРОЕКТ» 
прийняті і доопрацювання ТЕО Південно-Українського енергоком-
плексу було виконано з урахуванням рекомендацій ІТТФ АН УРСР 
(лист «Гідропроекту» № ГЕО-365 від 21.01.76 р.). Таким чином, була 
підтверджена і посилена обґрунтованість доцільності створення еконо-
мічно вигідного варіанту енергокомплексу, а саме: спорудження АЕС 
спільно з ГЕС і ГАЕС з гарантованим підтриманням температури водо-
сховищ в межах санітарних норм. 

Наразі повинні бути проаналізовані адаптаційні можливості до змі-
ни клімату: як прямоточних так і оборотних систем охолодження теп-
лових електростанцій з оцінкою достатності необхідних водних ресур-
сів; необхідність підвищення ефективності теплообміну в градирнях, 
бризкальних басейнах і (або) спорудах додаткових теплообмінних при-
строїв з урахуванням прогнозованих температурних режимів зовніш-
нього повітря та інших погодних і кліматичних показників. Для ГЕС 
адаптаційні заходи пов’язані з урахуванням можливої зміни гідроенер-
гетичного потенціалу річок – обсягу річкових стоків і його річного 
ходу, льодового режиму і т.п. Все це може вплинути на експлуатацію 
ГЕС і створити загрозу прориву дамб, гребель. Підвищення температу-
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ри повітря і зміна інших погодних показників (вітрове або ожеледнє 
навантаження, гроза, град, снігопад) можуть привести до провисання і 
замикання проводів ЛЕП, зниження передаючої потужності. При підви-
щенні температури вище 35 С може статися повне припинення подачі 
електроенергії [4]. 

Також прийдеться вносити корективи в управління в багатьох га-
лузях економіки України, в тому числі, в комунальній теплоенергетиці 
України, а саме: в теплопостачанні і кондиціонуванні в будівлях жит-
лово-комунального сектора. Необхідно буде скорочувати терміни і па-
раметри опалювального періоду, але в той же час необхідно збільшу-
вати терміни і параметри кондиціонування. Таким чином, зміна кліма-
ту веде до економії енергоресурсів в опалювальний період і одночасно 
до збільшення витрати електроенергії (в кінцевому рахунку енергоре-
сурсів) на кондиціонування приміщень в літній період. Особливо це 
буде характерно для південних областей України. Тому вкрай важливо 
розробити заходи щодо формування політики адаптації комунальної 
енергетики – визначення і обґрунтування основних напрямків вирішен-
ня ключових проблем адаптації муніципального енергозабезпечення 
(теплохолодозабезпечення) щодо глобального потепління з урахуван-
ням норм і стандартів у сфері енергоефективності, громадського будів-
ництва та реконструкції житлового фонду, муніципального енергоза-
безпечення з узгодженням нормативних документів з директивами Єв-
ропейського Союзу щодо сфери енергоефективності будівель. Необхід-
но буде змінити прикладні температурні характеристики – кількість 
градусо-діб теплого і холодного періодів, удосконалювати інженерні 
системи та обладнання енергопостачання будівель, оптимізувати теп-
лотехнічні характеристики огороджувальних будівельних конструкцій, 
зокрема при спорудженні «пасивних» будинків, будинків типу «нуль-
енергії», вдосконалювати архітектуру будівель тощо. Повинна бути 
сформована політика адаптації до зміни клімату до умов України з роз-
робкою відповідного регуляторного документа – стратегії адаптації [3]. 

В даний час посилився тренд переходу на низьковуглецевий роз-
виток економіки шляхом істотного залучення в енергетичний баланс 
відновлюваних джерел енергії. Це пріоритетний напрямок в політиці 
адаптації до змін клімату, і зокрема, до глобального потепління [5]. Ди-
версифікація енергоресурсів і енергосистем їх використання підвищує 
адаптаційний потенціал до зміни клімату. 

Підсумовуючи підкреслимо, що фізика і геополітика глобального 
потепління стали однією з найактуальніших трансдисциплінарних про-
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блем в реаліях сучасного світу. Тому вкрай необхідно розвивати і по-
глиблювати наукові і технологічні основи адаптації життєдіяльності та 
економіки до можливих змін клімату та їх наслідків. 
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На фоне реализации в ближайшие десятилетия принципов устойчи-

вого развития общества на основе внедрения инновационных техноло-
гий важными становятся идеологические вопросы интеграции отраслей 
энергетики в глобальном масштабе [1]. Тем не менее, в решения этих 
проблем актуальными остаются вопросы исследования и разработки 
интеграционных подходов в части реализации различных технологий 
производства и потребления энергии.  

Реализацию этих подходов можно рассматривать как в стратегичес-
ком (долгосрочном), и так в тактическом (оперативном) плане. В части 
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стратегических задач рассматриваются освоение термоядерной техно-
логии, развитие водородной энергетики, проблема беспроводной пере-
дачи больших объемов энергии и т.п. В части тактических задач – это 
дальнейшее развитие энергетики как на общепринятых принципах ре-
генерации энергии, ступенчатого использования потенциала энергии, 
применения технологий ко- и полигенерации энергии, так и создание 
распределенной энергетики, под которой чаще всего понимают ин-
тегрированную систему, объединяющую источники генерации энергии, 
расположенные по месту потребления энергии. При этом мировые 
тенденции развития энергетики демонстрируют приоритетную реализа-
цию новых возможностей на основе внедрения технологий интеллек-
туальных электроэнергетических систем (smart grid), когенерации, про-
изводства энергии на основе использования ВИЭ. Сегодня в ряде раз-
витых стран прослеживается тенденция ухода от централизованного 
уклада энергетики в направлении развития распределенной энергетики.  

Однако, касаясь стран постсоветского пространства и Республики 
Беларусь, в частности, непосредственный перенос технических реше-
ний, используемых в мировые практики в большинстве случаев не яв-
ляется рациональным в виду особенностей сложившихся экономичес-
ких укладов, существующих климатических, исторических и прочих 
различий. Кроме того, на практике, часто «кажется», что многие ре-
шения в области совершенствования энергетики лежат на поверхности 
и должны реализовываться без особых усилий, в действительности это 
далеко не так. 

Так одной из проблем, возникших в последние годы в Беларуси, яв-
ляется интеграция в объединенную энергосистему страны Белорусской 
АЭС в составе двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Данная про-
блема возникла в результате неоправдавшегося прогноза: в рамках дол-
госрочного планирования предполагалось, что потребление электричес-
кой энергии в республике к 2020 году достигнет уровня 50 ГВтч/год, в 
действительности потребление в последние десять лет осталось прак-
тически без изменения на уровне 36–38 ГВтч/год, так в 2020 году оно 
составило 37,0 ГВтч/год. Фактически рост ВВП обеспечивался в ос-
новном повышением эффективности использования энергии.  

Уточним, что установленная мощность генерирующих источников 
объединенной энергетической системы без учета энергоблоков БелАЭС 
на 01.01.2021 составляет 10,07 ГВт, в т.ч. ГПО «Белэнерго» 8,9 ГВт, из 
них 8,8 ГВт тепловые электростанции. Учитывая, что установленная 
мощность БелАЭС составляет около 2,4 ГВт (два блока по 1200 МВт), 
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ввод их в эксплуатацию требует снижение мощности выработки элект-
роэнергии действующими тепловыми электростанциями практически в 
два раза. Ситуация осложняется еще тем, что более половины мощно-
стей энергосистемы, работающих на органическом топливе (в основ-
ном на природном газе) являются теплофикационными.  

Для смягчения возникшего положения был предпринят ряд мер по 
увеличению мощности потребления электрической энергии (развитие 
электротранспорта, расширение практики использования электроэнер-
гии в системах централизованного теплоснабжения за счет установки 
электрокотлов общей мощностью около 1,2 ГВт и тепловых аккумуля-
торов на ТЭЦ и районных котельных, строительства жилых зданий с 
электрическими системами отопления и горячего водоснабжения и т.д.) 
[2]. Не касаясь анализа эффективности предпринимаемых технических 
решений, можно констатировать, что данные мероприятия не позволят 
в полной мере рационально решить проблему интеграции БелАЭС в 
объединенную энергетическую систему страны. 

Когда сегодня говорят об интеграционных тенденциях в энергетике 
уместно обратиться к историческим примерам. Так еще в 1959 году на 
11-й сессии Совета Экономической взаимопомощи (СЭВ) было при-
нято решение о создании объединенной энергосистемы европейских 
стран – членов СЭВ «Мир» [3]. Первый этап этого процесса был завер-
шен в 1961 году – линиями электропередачи были соединены энерго-
системы Польши, ГДР и Чехословакии. К 1972 году 22 высоковольтные 
линии 110–400 кВ с общей пропускной способностью ~ 7200 МВА 
объединяли энергосистемы Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии 
и СССР. Для обмена электроэнергией с Австрией и ФРГ были построе-
ны вставки постоянного тока. Сегодня по происшествию пятидесяти 
лет функционирует только малая часть созданной странами СЭВ 
системы (Электрическое кольцо БРЭЛЛ), функционирующее на основе 
соглашения 2001 года и обеспечивающее синхронный режим работы 
энергетических систем Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы на 
единой частоте тока 50 ГЦ. Но дальнейшее существование практически 
решено в сторону ликвидации к 2025 году. Т.е. мы, как всегда, оказы-
ваемся у «разбитого корыта». 

В этих условиях особую актуальность приобретает создание вто-
ричного резерва энергосистемы Беларуси. Концепцией развития элект-
рогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 
2030 года предусмотрено строительство в 2020–2021 гг. пиково-резерв-
ных энергоисточников (ПРЭИ) суммарной электрической мощностью 
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~ 800 МВт [2] на четырех существующих электростанциях. Окупае-
мость работы ПРЭИ в конденсационном режиме не возможна без уве-
личения тарифа на электроэнергию [3]. Исследование эффективности 
работы ПРЭИ в условиях объединенной системы Беларуси позволило 
предложить и обосновать экономичность технического решения по ин-
теграции газопоршневых или газотурбинных установок ПРЭИ суммар-
ной мощностью около 300 МВт с парогазовым блоком 400 МВт в ком-
бинированную энергетическую установку с переводом ее в теплофика-
ционный режим и применением технологии дальнего теплоснабжения 
модернизации [3]. Данное предложение о переводе ПРЭИ в теплофика-
ционный режим возможно реализовать на трех из четырех электростан-
циях, на которых предусмотрено их строительство.  

Решением проблемы интеграции БелАЭС в энергосистему респуб-
лики со стороны теплопотребителей считается расширение потребле-
ние энергии в системах отопления и горячего водоснабжения. При ис-
пользовании электронагрева для нужд теплоснабжения в программных 
документах были предложены два основных технических решений: ус-
тановка электрокотлов на теплоисточниках, о чем было отмечено выше, 
и установка электронагревательного оборудования (поквартирное) у 
теплопотребителей. Эти два варианта сегодня реализуются. Нами было 
рассмотрено альтернативное решение, которое лежит в контексте инте-
грации энергетических систем. Это применение гибридных схем тепло-
снабжения. Целью исследования являлся анализ эффективности уста-
новка электроподогревателей, тепловых насосов и аккумуляторов теп-
лоты на тепловых пунктах (центральных и индивидуальных).  

Преимуществом модернизации тепловых пунктов с позиции адап-
тации их функциональности к условиям эксплуатации при наличии 
«свободной» электрической энергии является «недозагруженность» 
трансформаторных подстанций, обслуживающих жилые микрорайоны, 
в ночное время. При этом в штатном режиме работы тепловых пунктах 
электроэнергия потребляется только в периоды минимума электричес-
кой нагрузки объединенной энергосистемы. Технико-экономический 
анализ позволил установить, что наиболее эффективным является уста-
новка электрогенерирующего оборудования на покрытие только го-
рячего водоснабжения, отопление осуществляется от централизованной 
системы теплоснабжения.  

Таким образом, предложен наиболее эффективный вариант для за-
грузки энергосистемы в ночное время. Повышается гибкость и надеж-
ность теплоснабжения. Время отключения теплопотребителей от систе-
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мы теплоснабжения сводиться до минимума (не более трех дней в го-
ду). Значительно ниже затраты на изменение инфраструктуры электри-
ческих сетей, требуется только модернизации квартальных электричес-
ких подстанций и прокладка от них кабельных сетей для подключения 
дополнительного электрооборудования, размещаемого на тепловых 
пунктах (в случае использования варианта с поквартирными системами 
электрического теплоснабжения требуется резервирование электроснаб-
жения домов этих домов, мощность квартальных электрических под-
станций возрастает в 6–7 раз при низком коэффициенте использование 
трансформаторного оборудования). В рамках городских теплофикацион-
ных систем Беларуси для стабилизации графика электрических нагрузок 
энергосистемы по разным сценариям достаточно перевести в гибридный 
режим от 5 до 20% абонентских тепловых пунктов жилого фонда.  

В качестве пилотного проекта и отработки технологии использова-
ния электронагрева на тепловом пункте был использован проект модер-
низации котельной УП «Минсккоммунтеплосеть» по ул. Прилукская, 
46а/2-2, которая была реконструирована с переводом в режим цент-
рального теплового пункта с подключением к тепловым сетям филиала 
Минские тепловые сети РУП «Минскэнерго». Эксплуатация системы в 
течение двух лет показала, что себестоимость теплоснабжения тепло-
потребителей от данного теплового пункта при существующих тарифах 
на ночное потребление электроэнергии и стоимости природного газа 
остается на уровне себестоимости систем теплоснабжения, работаю-
щих на природном газе.  

Таким образом, в рамках решения тактических задач обеспечения 
надежного и эффективного энергоснабжения народного хозяйства и со-
циально-бытового сектора представлены примеры реализации интегра-
ционных тенденций в области энергетики, обеспечивающие более тес-
ное взаимодействие предприятий электро- и теплоэнергетики. 
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Стремительное развитие промышленности во второй половине 

ХХ века привело к истощению природных ресурсов и накоплению от-
ходов, которые занимают значительные территории и наносят непопра-
вимый вред экологии. Эти факторы заставили человечество принимать 
решения по изменению парадигмы своего развития для перехода от 
общества «Потребления» к обществу «Устойчивого развития».  

Концепция устойчивого развития была принята на Конференции 
ООН по развитию и окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 г. [1].  

25 сентября 2015 года 193 страны-члены ООН приняли резолюцию 
70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года», в которой определяется и ут-
верждается 17 Целей в области Устойчивого Развития (УР) на период 
до 2030 года, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресур-
сов планеты и обеспечение благополучия [2]. Поставленные цели и 
задачи должны обеспечить сбалансированность всех трех компонентов 
устойчивого развития: экономического, экологического и социального 
через переход к циркулярной экономике (ЦЭ). Циркулярная (круговая) 
экономика основана на максимальной эффективности использования 
ресурсов, вторичной переработке практически любого товара, нулевом 
образовании отходов при минимизации вредных выбросов в окружаю-
щую среду. Поэтому управление отходами играет важную роль в эко-
номике замкнутого цикла.  

Возвращение материального и энергетического потенциала отхо-
дов в экономику позволит сохранить природные ресурсы, замедлить 
рост объема отходов по отношению к ВВП. ЦЭ предполагает превра-
щение отходов в ресурсы производства. Циркулярная экономика долж-
на не только сделать производства менее энерго- и ресурсозатратным, 
но и решить вопрос о переработке огромного количества уже накопив-
шихся отходов. При циркулярной экономике отходы производства 
одной отрасли хозяйства должны превращаться в ресурсы других 
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отраслей хозяйства, или в источники получения энергии. Минимизация 
и рациональное использование отходов позволит ограничить исполь-
зование природных ресурсов. Таким образом, ЦЭ способствует реали-
зации 12-й цели устойчивого развития: обеспечение перехода к рацио-
нальным моделям потребления и производства.  

По оценкам Мирового Банка, в 2016 году образовалось 2,01 млрд т 
твердых бытовых отходов [3]. Ожидается, что к 2030 году в мире будет 
ежегодно производиться 2,59 млрд т отходов и 3,40 млрд т к 2050 году 
при обычном сценарии ведения бизнеса. В мире образуется 0,74 кг от-
ходов на душу населения в день, однако национальные показатели об-
разования отходов широко колеблются от 0,11 кг (к югу от Сахары) до 
4,54 кг (Северная Америка) на душу населения в день. Объемы образо-
вания отходов обычно коррелируют с уровнем доходов и темпами ур-
банизации. В то же время, из-за разнообразия компонентов и многочис-
ленности источников, муниципальные отходы сложнее поддаются ути-
лизации, чем промышленные отходы. 

Доходность отрасли переработки отходов как вторичного сырья 
определяется морфологией муниципальных отходов, которая, по оцен-
ке Мирового Банка, зависит от уровня доходов населения (табл. 1). 

Таблица 1 
Состав отходов в зависимости от уровня доходов населения [3]  

Классификация стран 
по ВНД на душу 

населения в 2015 г.  
(по оценке Всемирного 

банка) [4] 

Состав отходов в зависимости от уровня доходов, 
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Высокий, $  (12 535) 32 25 13 5 4 4 6 11 

Доход выше среднего, $ 
(4 046–12 535) 

54 12 11 4 1 1 2 15 

Доход ниже среднего, $ 
(1 036–4 045) 

53 12,5 11 3 1 1 2 17 

Низкий доход, $ 
(1036) 

56 7 6,4 1 – 1 2 27 

 
Анализ табл. 1 подтверждает, что в странах с высоким ВНД на ду-

шу населения содержание ресурсоценных компонентов в муниципаль-
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ных отходах значительно выше, чем в странах доходом ниже среднего 
и низким ВНД. Поэтому в богатых странах эффективно работает се-
грегация отходов. 

Для осуществления подходов ЦЭ при реализации 12-й цели устой-
чивого развития Украине необходимо повысить эффективность ис-
пользования ресурсов, организовать переработку промышленных и му-
ниципальных отходов для максимального использования их матери-
ального и энергетического потенциала.  

Для достижения Украиной целей УР в Национальном докладе 
«Цели устойчивого развития: Украина» и Указе Президента Украины 
№ 722/2019 «О Целях устойчивого развития Украины на период до 
2030 года» определены направления перехода к рациональным моде-
лям потребления и производства [5, 6]. Задания и индикаторы выпол-
нения 12 цели Устойчивого Развития Украины приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Задания и индикаторы выполнения 12-й цели  

«Ответственного Потребления и Производства»  
для Устойчивого Развития Украины [5] 

Задание Индикатор 2015 2020 2025 2030 

12.4. Уменьшить 
объем образова-
ния отходов и 
увеличить объем 
их переработки и 
повторного ис-
пользования на 
основе инноваци-
онных техноло-
гий и производств 
 

12.4.1. Объем образо-
ванных отходов всех 
видов экономической 
деятельности на едини-
цу ВВП, кг 1000 долл. 
США по ППС 2011 года 

977,4 950,0 880,0 800,0 

12.4.2. Доля сожжен-
ных и утилизирован-
ных отходов в общем 
объеме образовавших-
ся отходов, % 

30 35 45 55 

 
Согласно индикаторам выполнения цели 12 УР, в Украине должны 

быть сожжены и утилизированы 55% образовавшихся отходов к 
2030 году. Эта цель закреплена в Национальной стратегии управления 
отходами в Украине до 2030 года, согласно которой к 2030 году в 
Стране должно быть построено 20 ТЭЦ-на-ТБО [7]. 

 Для выполнения цели 12 УР, а также имплементации Директивы 
2008/98/EC по управлению отходами [8] в законодательство Украины, 
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Верховная Рада Украины приняла ряд документов: Проект Закона Ук-
раины «Об управлении отходами» (2207-1-д от 04.06.2020) [9], Про-
грамму деятельности Кабинета Министров Украины [10], в которой 
определена Концепция государственной политики по достижению цели 
Программы деятельности КМУ и План по ее реализации [11]. 

В Программе деятельности КМУ указана цель: 
– сократить на 30% общий объем захоронения отходов на полиго-
нах, а бытовых отходов – на 50%;  

– увеличить до 2 млн т объем отходов, которые утилизируются для 
производства энергии (в том числе бытовых отходов – до 1 млн т). 
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УКРАИНЫ 

 
Системы централизованного горячего водоснабжения давно стали 

одной из основных составляющих комфортных условий жизни циви-
лизованных стран мира, в том числе и Украины.  

Системы централизованного горячего водоснабжения (СЦГВ) – это 
совокупность водоподогревательных трубопроводов, насосов, баков, 
регуляторов и других устройств, служащих для приготовления и рас-
пределения горячей воды на одно или группу зданий.  

Основными составляющими СЦГВ являются: 
1) источник нагрева воды, которым может служить электронагре-

ватель, гелиоустановка, газовая колонка, котел или теплообмен-
ник центрального теплоснабжения;  

2) наружные горячеводные трубопроводы; 
3) наружные циркуляционные трубопроводы;  
4) внутридомовые и квартирные трубопроводы; 
5) водоразборная, регулирующая и запорная арматура;  
6) циркуляционные и повысительные насосы; 
7) установки для противокоррозионной обработки горячей воды; 
8) баки-аккумуляторы. 
К системам СЦГВ предъявляются следующие требования:  

 
 А. М. Тарадай, 2021 
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– возможность круглосуточного потребления горячей воды в необ-
ходимом количестве и с требуемой температурой;  

– возможность регулирования температуры смеси горячей и хо-
лодной воды, и холодной воды поступающей из водоразборной 
арматуры;  

– соответствие качества горячей воды санитарно-эпидемиологи-
ческим показателям и гигиеническим требованиям;  

– простота обслуживания. 
СЦГВ различаются по месту приготовления горячей воды. 
 Непосредственно на источнике тепла – районных, квартальных 
и других котельных. От источника вода транспортируется по на-
ружным сетям (горячеводный и централизованный трубопровод) 
до потребителей. Диаметры горячеводных и циркуляционных 
трубопроводов зависят от мощности источника тепла и радиуса 
действия системы. 

 В центральных тепловых пунктах (ЦТП) расположенных внутри 
микрорайона или квартала. Количество ЦТП в микрорайонах ко-
леблется в пределах от одного до десяти. При этом теплоно-
ситель от источника тепла до ЦТП подается по 2-трубной схеме 
(подающий и обратный трубопровод), а от ЦТП до зданий – по-
требителей по 4-трубной схеме (подающий, обратный, горяче-
водный, циркуляционный трубопровод).  

 В индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), расположенных не-
посредственно у потребителей в жилых домах, админ-бытовых 
зданиях, цехах или других помещениях. При этом теплоноситель 
от источника тепла (ТЭЦ или котельной) подается до ИТП по 
2-трубной схеме.  

В соответствии с действующими в Украине нормами, температура 
горячей воды на выходе из нагревательной установки должна быть не 
менее 60 °С. Расчетный тепловой напор в современных подогревателях 
с учетом реальных условий эксплуатации должен быть не менее 10 °С. 
Отсюда вытекает необходимость поддерживать температуру греющего 
теплоносителя на входе в водонагревательную установку не менее 
70 °С. 

Необходимость искусственно поддерживать температуру воды не 
ниже 70 °С, приводит к возникновению проблемы «перетопа» ниже 
точки излома графика (рис. 1). 

Как видно из рис. 1 в «точках излома» отопительного графика 
происходит явное завышение температуры греющего теплоносителя, 
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что приводит к дальнейшему перегреву системы отопления в достаточ-
но теплые периоды вызывающие обоснованные нарекания потреби-
телей и перерасход топлива. 

 

 
Рис. 1. Температурные графики подачи теплоносителя. 

 
Строгое соблюдение отопительного графика без перегрева возмож-

но только после подогревателей горячего водоснабжения, расположен-
ных в центральных или индивидуальных тепловых пунктах. Таким об-
разом, чем больше мы создаем бойлерных для подогрева воды (ИТП), 
тем больше потери тепла из-за «перегрева» системы теплоснабжения. 

В часы снижения или полного отсутствия разбора, вода в горячевод-
ных линиях быстро остывает. Остывание воды не позволяет обеспечить 
ее надлежащую температуру у потребителя в любой момент времени.  

Решение проблемы, достигается организацией циркуляции горячей 
воды.  

Для этого параллельно с горячеводным трубопроводом прокладыва-
ется циркуляционный трубопровод меньшего диаметра, обеспечивающий 
замкнутость системы и постоянное движение воды в ней независимо от 
того, пользуется потребитель горячей водой в данный момент или нет.  

Организация равномерной циркуляции воды во всех стояках со-
временной разветвленной системы требует установки автоматических 
балансировочных вентилей на каждом стояке, что дополнительно ус-
ложняет монтаж системы и ее эксплуатацию. 
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Естественно, сложность, материалоемкость систем, оснащенной цир-
куляционными трубопроводами, существенно возрастают по сравне-
нию с системами без циркуляции. 

Дополнительные расходы тепла и электроэнергии на поддержание 
нормативной температуры в циркуляционном контуре также значи-
тельно возрастает, особенно в разветвленных системах. 

Как показал многолетний опыт эксплуатации, неоспоримый вред 
всей системе теплоснабжения нанесен недостаточно обоснованный 
техническими решениями по переключению нагревательных приборов- 
(полотенцесушителей) в ванных комнатах к стоякам системы горячего 
водоснабжения вместо стояков системы отопления.  

Цели, преследуемые авторами такого решения весьма благородны 
и направлены на обеспечение круглогодичной работы полотенцесуши-
телей ванных комнат от постоянно работающей системы горячего во-
доснабжения, вместо сезонно работающей системы отопления.  

Однако сопоставление действующих систем СЦГВ с полотенцесу-
шителями и без них показывает, что наличие в системах полотенцесу-
шителей в разы увеличивает разрушение трубопроводов от коррозии. 

По состоянию на сегодняшний день циркуляционные трубопро-
воды большинства СЦГВ Украины не работают из-за коррозии. 

Отсутствие циркуляции в СЦГВ усугубляет коррозию полотенце-
сушителей на стояках ванных комнат, так как в местах стыков самого 
стояка и полотенцесушителей значительно меняется скорость воды. В 
полотенцесушитилях образуются зоны застоя как в грязевиках. Ес-
тественно, там и возникает возможность более активной коррозии ме-
талла. 

Говоря о проблемах коррозии в системах СЦГВ мы не имеем права 
не отметить того факта, что среди всех республик СССР именно в Ук-
раине проводилась самая значительная работа по защите черных сталь-
ных труб. Эта работа проводилась по различным направлениям: – маг-
нитная обработка, силикатирование, вакуумдеаэрация. 

Институтом «Укринжпроект» совместно с ВТИ и другими органи-
зациями были разработаны и внедрены нормативы и технические ре-
шения, которые давали определенный положительный эффект. Вся ра-
бота строилась на базе и при активном участии теплоснабжающих ор-
ганизаций системы Укртеплокоммунэнерго (Запорожье, Харьков, Сим-
ферополь, Херсон, Николаев и других). 

Наиболее эффективным и жизнеспособным оказалось вакуумдеа-
эрирование горячей воды в г. Запорожье.  
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Разработка системы внедрения и постоянная эксплуатация сили-
катных установок позволила значительно продлить жизнь СЦГВ 
г. Харькова. 

К сожалению, опыт промышленной эксплуатации магнитной обра-
ботки воды в системах СЦГВ не дал положительного результата. 

Говоря о коррозии СЦГВ, следует подчеркнуть главное: коренным 
отличием дефектности систем горячего водоснабжения от систем 
отопления является характер коррозии черного металла. В системах 
отопления, где, как правило, циркулирует химически очищенная деаэ-
рированная вода, в основном возникает наружная коррозия, вызванная 
различными причинами: блуждающие токи, утечки из других систем, 
химический состав почвы и т.д. В системе СЦГВ более девяноста про-
центов дефектов это результат внутренней коррозии. Усиленная внут-
ренняя коррозия вызвана химическим составом нагреваемой недеаэри-
рованной водопроводной воды, завоздушиванием, и главное, полным 
отсутствием какой-либо защиты внутренней поверхности труб. 

Внутренняя коррозия горячеводных и особенно циркуляционных 
трубопроводов – это основная причина «отказов» во всей системе 
теплоснабжения Украины. По данным теплоснабжающих организаций 
порывы в сетях централизованного горячего водоснабжения на поря-
док превышают количество порывов в подающих и обратных сетях 
отопления. На рис. 2. представлены фото поврежденных труб горячего 
водоснабжения прослуживших в исправном состоянии менее 4 лет. 
Трубы черные стальные d = 1084, без какого-либо покрытия. 

Срок службы трубопро-
водов СЦГВ из черных сталь-
ных труб 3–5 лет, это не ис-
ключение, а обычное явление 
даже при хорошо организо-
ванной эксплуатации в горо-
дах, имеющих достаточно 
мощные и технически осна-
щенные теплоснабжающие ор-
ганизации с высококвалифи-
цированным персоналом. 

Естественно, если труба 
при нормативе 25 лет служит 
даже 5 лет, то большая часть 
ресурсов теплоснабжающей 

 
Рис. 2. Наружный трубопроводы горячего
водоснабжения всего после 4 лет эксплуа-
тации. 
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организации расходуется на ликвидацию порывов для поддержания 
стабильной работы СЦГВ. Но при этом ресурсов надо в пять раз 
больше, чем по нормам. А где их взять? В результате и рост тарифов, и 
отсутствие должного внимания к другим составляющим системы 
теплоснабжения и нестабильность работы и жалобы потребителей. 

Не спасло в целом системы водоснабжения, особенно горячего, и 
устройство подземных баков-аккумуляторов. Как показал многолетний 
опыт эксплуатации, эффективными баками-аккумуляторами горячей 
воды могут быть только металлические емкости, оснащаемые специ-
альной защитной пленкой от вторичного «заражения» кислородом. 

Мировой практикой создания и эксплуатации систем СЦГВ одно-
значно определено возможностью применения в качестве трубопрово-
дов горячего водоснабжения исключительно оцинкованных, эмалиро-
ванных, латунных, медных или пластмассовых труб. 

Такие же ограничения были записаны во всех нормативных до-
кументах всех республик бывшего СССР. Во всем мире это основопо-
лагающее условие практически не нарушалось. У нас же норматив иг-
норировался под различными «лозунгами»: дефицитность сырья, необ-
ходимость быстрого обеспечения народа жильем, «гарантированной» 
последующей замены черных труб на оцинкованные и т.д. и т.п. Прак-
тически во всех республиках бывшего СССР сплошь и рядом приме-
нялись черные стальные трубы без покрытий. 

Единственным городом Украины, где возможно продолжение ра-
боты действующей системы горячего водоснабжения при этом также 
со значительным капитальным ремонтом, является город Запорожье, в 
котором была изначально запроектирована, построена и грамотно экс-
плуатируется достаточно сложная и многодельная система защиты тру-
бопроводов методом вакуумной деаэрации. Вакуумдеаэрационная сис-
тема внутренней защиты труб от коррозии в г. Запорожье стала воз-
можной, так как в отличие от других городов, большая часть горячей 
воды приготавливается на районных котельных. Стабильная работа 
вакуумных деаэраторов возможна только на котельных. Следует также 
отметить, что в Запорожье объем приготовления горячей воды на од-
ном источнике и подача ее по четырехтрубной схеме в разы превышает 
показатели других городов. Каждый источник тепла Запорожья – это 
крупный центральный тепловой пункт в виде котельной. Диаметры 
трубопроводов горячего водоснабжения на выходе из ЦТП достигают 
d = 500 мм, а протяженность сетей от одного ЦТП нескольких кило-
метров.  
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Практически во всех городах и поселках Украины часть потреби-
телей самостоятельного перешла на децентрализованные поквартирные 
источники горячей воды – емкостные электроводонагреватели. 

В отдельных случаях потребители включают миниэлектробойлера 
последовательно в систему централизованного горячего водоснабжения 
и сами устанавливают режим работы такой комбинированной системы. 

Происходящий неуправляемый процесс децентрализации приводит 
к тому, что значительное количество домов и квартир вообще остаются 
без горячего водоснабжения. 

Подводя итог вышеизложенному, можно с полной уверенностью 
утверждать, что все системы централизованного горячего водоснабже-
ния Украины, находятся в аварийном состоянии. Без капитального ре-
монта, а точнее полной замены всех трубопроводов и арматуры даль-
нейшая эксплуатация систем централизованного горячего водоснаб-
жения невозможна. 

Вопрос стоит так: или мы приводим наши существующие системы 
в соответствие с мировыми стандартами, или мы отказываемся от цент-
рализованного горячего водоснабжения. 

Анализируя опыт зарубежного теплоснабжения, в первую очередь, 
обращает на себя внимание отсутствие каких-либо крайностей, ограни-
чений борьбы с «монополизмом» и тем более технической «заполити-
зированности» в решении вопроса выбора системы горячего водоснаб-
жения. Четко прослеживается только одно совершенно обоснованное 
положение: если в районе теплопотребления есть централизованное 
теплоснабжение от ТЭЦ, то и система горячего водоснабжения ре-
шается централизованно.  

Для выполнения такого требования во всех странах приняты соот-
ветствующие законы и нормативы, обязующие, полностью использо-
вать преимущества, теплоснабжения от ТЭЦ. 

Так, например «Законы о теплоснабжении», принятые Данией в 
1979–1990 гг., позволили увеличить долю теплоты, производимой в 
системах централизованного теплоснабжения с 33 до 64%. 

Анализ показывает, что в большинстве странах теплоснабжением 
занимаются как частные, так и муниципальные или государственные 
организации. Цены на тепло регулируются местной властью и соответ-
ственно датируются теплоснабжающие организации независимо от 
формы собственности. 

Разветвленными системами централизованного теплоснабжения обо-
рудованы многие крупные города в странах Европы: Прага, Варшава, 



 

 40

Берлин, Лион и другие. В Лионе (Франция) действует самая крупная в 
Европе районная котельная (840 МВт). Следующая за ней, по мощно-
сти находится в Харькове (780 МВт). 

Отличием большинства зарубежных систем теплоснабжения от 
наших является то, что тепловые сети от них работают круглогодично 
в зависимости от желания потребителей с минимальными остановками 
на профилактику.  

Внутренние и наружные трубопроводы централизованного горяче-
го водоснабжения во всех станах Европы и Америки, выполнены толь-
ко из оцинкованных, медных, латунных или пластмассовых труб. 

Следует отметить, что в ряде стран имеются принципиальные от-
личия нормативов на горячее водоснабжение от отечественных. Важ-
нейшим из них является определение горячей воды как технической, а 
не питьевой как у нас. 

В Украине также поднимали вопрос об изменении нормирования 
горячей воды как питьевой. Однако, вопрос этот не решен до настоя-
щего времени, и по-прежнему на приготовление горячей воды идут 
значительные затраты, что увеличивает ее стоимость. 

Горячее водоснабжение от геотермальных источников широко рас-
пространено в странах Европы и Азии.  

Например, Исландия, обладая большими запасами геотермальной 
энергии, практически полностью обеспечивает ими горячее водоснаб-
жение страны. Доля геотермальной теплоты в централизованном теп-
лоснабжении составляет 96%, остальные 4% тепла вырабатываются 
электрическими котлами. 

В Венгрии также значительная доля горячего водоснабжения по-
крывается геотермальными источниками. 

Во всем мире все более нарастает тенденция нагрева горячей воды 
гелиоустановками. Естественно, они наиболее развиты в южных стра-
нах. Показательны в этом отношении системы горячего водоснабжения 
Израиля. 

Гелиоустановки развиваются не только в южных странах. Даже в 
таких относительно «холодных» странах как Германия, Дания, Швеция 
и ряде других гелиоустановки нашли широкое применение и работают 
в комбинации с догревом теплоносителем из тепловых сетей или 
электроподогревом. 

Широкое распространение гелиоустановок за рубежом позволяет 
экономить до 70% всей электрической или тепловой энергии, требую-
щейся на горячее водоснабжение.  
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Надо отметить, что и в Украине имеется достаточно большой опыт 
проектирования строительства и успешной эксплуатации гелиоуста-
новок.  

Первая промышленная гелиоустановка в системе коммунального 
теплоснабжения Украины была создана и успешно эксплуатировалась 
в Алуште, начиная с 1976 года. Все составляющие комбинированной 
гелиоустановки были отечественного производства.  

Для круглогодичной работы гелиоустановки в Украине должны 
проектироваться комбинированными со вторым источником тепла и 
баками- аккумуляторами. Вторым источником тепла могут быть 
существующие системы теплоснабжения или электроснабжения. 

Мировой опыт свидетельствует о наших значительных неиспользо-
ванных возможностях. В таблице представлены показатели гелиообста-
новки Украины, которые свидетельствует о возможности широкого при-
менения солнечной энергии в качестве источника тепла как центра-
лизованных, так и децентрализованных систем горячего водоснабжения. 

Несколько слов о нормах, расчетных и реальных фактах потребле-
ния горячей воды населением. 

Анализируя показатели горячего водоснабжения за последние 
20 лет, следует четко определить качество баз сравнения. Под качест-
вом баз сравнения понимается достоверность информации заложенной 
в сопоставляемых данных. Получены ли эти данные нормативно-рас-
четным способом или измерены приборами учета водомерами. 

В периоды 70–90 годов прошлого столетия из-за отсутствия счет-
чиков в квартирах фактически сравнивались общие показатели норма-
тивного и отчетного расхода холодной и горячей воды, отнесенные на 
одного человека расчетным путем. 

В проведенном нами анализе использованы исключительно пока-
зания квартирных счетчиков воды, полученные официально согласно 
производимого теплоснабжающей и водоснабжающей организациями 
коммерческого учета и соответствующего начисления потребителям. 

Анализ отчетных данных наглядно свидетельствует, что значитель-
ное снижение потребления наблюдается только в домах, оборудован-
ных квартирными счетчиками. 

Массовая установка квартирных счетчиков горячего и холодного 
водоснабжения началась практически в конце XX начале XXI века. 

Счетчики показывают средний расход на одного человека порядка 
1–1,5 м3/мес. Сопоставляя с действующей расчетной нормой без счет-
чика, (3 м3/мес.), что в 2 раза больше.  
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Еще раз подчеркиваем основная причина снижения показателей 
потребления горячей воды, это – массовая установка квартирных при-
боров учета. 

В процессе анализа состояния горячего водоснабжения мы столк-
нулись с аналогичной картиной значительного снижения фактических 
показателей потребления и холодной воды на душу населения, что 
также объясняется приборным учетом вместо «виртуального». 

Очевидно, что установка коммерческого счетчика горячей и хо-
лодной воды, в каждой квартире является наиболее эффективной мерой 
для экономии денежных средств самим потребителем.  

Ради объективности надо отметить, что одной из причин снижения 
потребления горячей воды, является так же и значительный рост цены 
тепловой энергии, идущей на ее подогрев. 

На рис. 3 наглядно показано как изменились цены на тепло и 
горячую воду за два последних десятилетия. 

 

 

Рис. 3. Тарифы на горячую воду. 
 
Учитывая вышеизложенное, особое значение приобретает правиль-

ность нормирования расходов холодной и горячей воды на душу насе-
ления при формировании тарифов. 

Сегодняшние действующие нормы значительно завышены и тре-
буют немедленного объективного пересмотра в сторону уменьшения. 
Базой для нормирования должны стать не усредненные расчетные по-
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казатели, действующие уже многие десятилетия, а аппроксимирован-
ные показатели имеющихся квартирных счетчиков. 

Пересмотр нормативов особо важен для правильного расчета по-
требности в воде и тепле при разработке схем тепловодоснабжения, 
генеральных планов и региональных программ. 

Важность пересмотра нормативов можно иллюстрировать приме-
ром определения потребности в тепле для нужд горячего водоснаб-
жения. Если брать за основу действующие сегодня нормы, то количест-
во тепла, рассчитанного по ним, будет вдвое превышать действительно 
необходимое. Результат такой «неточности» для схем теплоснабжения 
городов – это лишние десятки – сотни миллионов гривен заложенные в 
диаметры труб, мощности котлов, металлоконструкции, теплоизоля-
цию и т.д. и т.п. 

Жизнь требует восстановление горячего водоснабжения во всех 
городах и населенных пунктах Украины. Мы считаем, что восстанов-
ление горячего водоснабжения возможно по двум основным вари-
антам. 

Первый вариант – полная замена, вышедших из строя горячевод-
ных и циркуляционных сетей, новыми предварительно изолирован-
ными пластиковыми трубопроводами. При этом подлежат полной за-
мене и внутридомовые системы горячего водоснабжения. 

Второй вариант – отказ от СЦГВ и приготовление горячей воды 
непосредственно в каждой квартире емкостными электроводоподогре-
вателями. При этом внутриквартирные трубопроводы также монтиру-
ются заново. Следует подчеркнуть, что затраты на внутридомовые сис-
темы во втором варианте значительно меньше, чем в первом, так как 
отпадает необходимость в замене стояков и общедомовых трубопро-
водов в подвалах. 

Преимущества первого варианта: 
– заменив наружные сети горячего водоснабжения, мы восста-
навливаем работоспособность всей системы, так как теплообмен-
ное и насосное оборудование на ЦТП и ИТП как правило, везде 
сохранило свою работоспособность и никакой замены не тре-
буют; 

– сохранение тепловой нагрузки горячего водоснабжения на дей-
ствующем источнике тепловой энергии. 

Недостатки первого варианта: 
– необходимость вскрытия существующих каналов тепловых се-
тей, нарушение и восстановление дорожных покрытий и газонов; 
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– сохраняющаяся зависимость от режимов и графиков работы теп-
лоснабжающей организации. 

Второй вариант. Приготовление горячей воды непосредственно в 
каждой квартире емкостными электроводонагревателями.  

Преимущества второго варианта: 
– автономность – горячая вода имеется всегда по желанию потре-
бителя; 

– полный контроль абонента за расходами на горячее водоснаб-
жение; 

– простота монтажа и эксплуатации установки; 
– реальное решение вопроса финансирования, так как большая 
часть капитальных вложений на восстановление системы горяче-
го водоснабжения идет за счет самих владельцев квартир; это яв-
ляется решающим фактором реализации второго варианта по от-
ношению к первому, так как вопросы финансирования первого 
варианта весьма проблематичны. 

Во втором варианте преимуществом для электроснабжающей ор-
ганизации является то, что она приобретает дополнительного потреби-
теля. Особенно ценным и важным для электроснабжающей организа-
ции является то, что новый потребитель, имея емкостные подогрева-
тели, стремиться потреблять электрическую энергию, на подогрев го-
рячей воды в ночное время, т.е. в период «провала» графиков электро-
потребления и возможности снижения стоимости при двухставочном 
учете. 

Рассматривая переход потребителей на автономное квартирное го-
рячее водоснабжение как тенденцию развития электроэнергетики мож-
но видеть в этом положительное явление, так как переход на непо-
средственный электроводонагрев воды в квартире дает повышение 
КПД всей энергосистемы за счет снижения потерь при нагреве и транс-
портировке в системах теплоносителей. 

К недостаткам второго варианта следует отнести: 
– электроснабжающей организации по мере наращивания коли-
чества электроводонагревателей необходимо увеличение или пе-
рераспределение своих мощностей, а также реконструирующих 
внутридомовых и наружных сетей, трансформаторных под-
станций; 

– дополнительные сложности возникают у водоснабжающих орга-
низаций, так как они должны обеспечить почти двукратное уве-
личение подачи холодной воды в жилой дом; 
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– в случае, когда источником теплоснабжения является теплоэлект-
роцентраль (ТЭЦ) отключение потребителей горячей воды – это 
снижение ее технико-экономических показателей. 

Некоторые специалисты предлагают заменить один существующий 
ЦТП, на несколько внутридомовых ИТП в каждом доме. Свои позиции 
они обосновывают якобы существующей необходимостью повсемест-
ного устройства ИТП в каждом доме для нужд отопления. И поэтому 
они, как бы «расширяют» отопительное ИТП, придавая ему функции 
приготовления горячей воды. Такая постановка вопроса не обоснована 
и некорректна, так устройство бойлерной в каждом доме – это допол-
нительные затраты на порядок превышающие стоимость устройства 
регулируемого узла смешения вместо элеватора. 

Вопрос должен звучать четко и однозначно: сколько мы будем 
иметь установок по приготовлению горячей воды одну на квартал или 
в каждом доме? 

Надо четко понимать, что при устройстве новых бойлерных в каж-
дом доме существующие внутримикрорайонные тепловые сети отопле-
ния подлежат полной перекладки, в связи с необходимостью увеличе-
ния их диаметра как минимум на один типоразмер из-за роста тепловой 
нагрузки вызванной необходимостью подачи дополнительного расхода 
тепла на нужды нагрева горячей воды в бойлерной каждого дома 
вместо существующего центрального теплового пункта.  

Перекладка сетей отопления значительно дороже перекладки всех 
наружных сетей горячего водоснабжения и циркуляции микрорайона. 

Работы по перекладке тепловых сетей отопления, возможно, вести 
только по частям в межотопительный сезон, что практически нереаль-
но для действующей системы теплоснабжения. 

Возникает также: 
– необходимость перекладки наружных трубопроводов холодного 
водоснабжения, в связи с переносом места нагрева холодной во-
ды из одного ЦТП в ИТП каждого здания; 

– необходимость реконструкции наружной системы электроснаб-
жения микрорайона в связи с устройством ИТП в каждом доме и 
соответствующим ростом потребляемой электроэнергии каждым 
домом. 

При этом значительно вырастают и эксплуатационные затраты, так 
как вместо одной установки приготовления горячей воды в ЦТП возни-
кает несколько установок в ИТП (обслуживающий персонал, электро-
энергия, охрана и т.д. и т.п.). 
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Выводы и предложения 
Практически все системы централизованного горячего водоснабже-

ния Украины, постройки второй половины XX века, за исключением не-
значительного количества, выполнены с грубейшим нарушением нор-
мативов из черных стальных труб без какого либо внутреннего покры-
тия, что является основной причиной выхода из строя наружных и 
внутридомовых трубопроводов. 

Результатом грубейшего нарушения строительных норм и правил 
является практически полное прекращение централизованного горячего 
водоснабжения в большинстве городов и населенных пунктов Украины. 

В тех городах, где горячее водоснабжение еще продолжается, оно 
осуществляется крайне нестабильно со значительными аварийными от-
ключениями. Состояние СЦГВ требует многократного, превышающие 
нормативы, затрат материалов, технических и людских ресурсов и при-
водит к значительному расту тарифов. 

Порядка 30% потребителей самостоятельно отключилась от си-
стемы централизованного горячего водоснабжения и установила у себя 
в квартирах емкостные электроводонагреватели. Процесс этот происхо-
дит большей частью спонтанно и требует урегулирования, как с тех-
нической, так и с организационно-правовой стороны. 

В то же время накопленный полувековой мировой и частично оте-
чественный опыт централизованного горячего водоснабжения нагляд-
но свидетельствует о возможности стабильной подачи горячей воды в 
весьма протяженных сетях, без какой либо ее специальной обработки 
при условии применения в системах оцинкованных, медных, латунных 
или специальных неметаллических трубопроводов. 

Проведенные технико-экономические расчеты, анализ выполнен-
ных проектов мировой и отечественный опыт эксплуатации дает осно-
вание утверждать, что наиболее рациональным методом реновации су-
ществующих аварийных СЦГВ является полная замена черных сталь-
ных наружных и внутренних трубопроводов на современные не корро-
зионные предварительно изолированные. 

Однако, учитывая сроки отсутствие централизованного финансиро-
вания и необходимость скорейшего решения жизненно важного вопроса 
переход на квартирные емкостные электроподогреватели, представляется 
наиболее реальным, так как позволяет реанимировать систему горячего 
водоснабжения в кратчайшие сроки. При этом следует понимать, что 
такая реанимация приведет к снижению технико-экономических показа-
телей всей системы теплоснабжения и демонтажу колоссального коли-
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чества еще полностью пригодных к многолетней эксплуатации водоподо-
гревателей, насосов, регуляторов котлов и другого оборудования. 

Предложения по замене существующих бойлерных центральных теп-
ловых пунктов на многочисленные новые бойлерные в индивидуальных 
тепловых пунктах каждого дома и полного отказа от наружных сетей 
горячего водоснабжения не могут рассматриваться как рекомендуемый 
метод массовой реновации из-за необходимости весьма значительных зат-
рат на реконструкцию существующих систем теплоснабжения, водоснаб-
жения и электроснабжения и значительного удорожания эксплуатации. 

Все работы по реновации СЦГВ должно делаться организованно в 
соответствии с государственными, региональными и городскими про-
граммами и соответствующим финансированием государства, местных 
советов и населения. 

Координаторами и организаторами, и частично исполнителями 
этой работы в каждом городе и поселке должны стать теплоснабжаю-
щие и электроснабжения предприятия. Руководство работами должны 
взять на себя местные советы при методико-правовом обеспечении со 
стороны Минрегиона и Минэнерго. 

Вышеизложенные предложения должны быть учтены при разра-
ботке новых и корректировке действующих «схем теплоснабжения» и 
«региональных программ». 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПАН-БУТАНУ  
В ЯКОСТІ ПАЛИВА НА ВОГНЕТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ 

 
На сьогоднішній час, основним джерелом енергії, для потреб люд-

ства (обігрів, гаряче водопостачання, вентиляція, електроенергія, транс-
порт і т.д.) все ще являється органічне паливо, а саме: природний газ, 
вугілля, торф, деревина, сланцеві гази, різні нафтопродукти (мазут, ди-
зель і т.д.). Найбільша частина енергоресурсів, що використовуються в 
промислових масштабах приходиться на газ, вугілля та нафтопродукти 
(рис. 1).  

Якщо ж говорити про Україну, то дослідивши данні Держстату Ук-
раїни, а саме розділ «Використання палива» то можна помітити, що за 
витратою, перше місце ділять між собою природний газ та вугілля. В 
залежності від пори року використовується більше газу або більше 
вугілля. Особливо помітно, що зимою споживання газу значно ви-
ростає. І це не збіг обставин, а результат того, що в Україні КЕС (кон-
денсаційні електростанції) в основному працюють на вугіллі, а ТЕЦ 
(теплоелектроцентраль) на газі. Зимою значно виростає навантаження 
на котельні та ТЕЦ саме за рахунок опалення. Слідом за газом та 
вугіллям йдуть газойлі (дизельне паливо), при тому, що в основну ста-
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тистику не входить кількість дизельного палива проданого населенню 
через автозаправні станції. Далі йдуть – бензин, мазут і т.д. (сира нафта 
та газовий конденсат не входять в основну статистику, в зв’язку з тим, 
що інформація по їх витраті засекречена згідно Закону України «Про 
державну статистику») [1]. 

 

 
Рис. 1. Використання палива в Україні (період січень–квітень 2019) [2]. 
 
В січні 2017 р. статистика Держстату України поповнилася ще од-

ним видом палива – скрапленими пропаном та бутаном. Його витрата 
стабільно тримається на рівні 9–13 тис. т в місяць, а також 50–80 тис. т 
в місяць продається населенню через автозаправні станції. 

Це свідчить про те, що пропан-бутан уже розглядають як більш-
менш повноцінне паливо для вогнетехнічних об’єктів. Але все ще 
пропан-бутан розглядають в першу чергу як заміну бензину та дизель-
ного палива на поприщі автомобільних палив. Те, що пропан-бутану 
займає значне місце серед автомобільних палив означає, що уже існує 
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розвинена інфраструктура автозаправних станцій, сховищ, постачаль-
ників, трейдерів і т.д.  

Незважаючи на те, що в Україні останніх 7 років відбувається заго-
стрення проблем з постачанням вугілля та природного газу (в основ-
ному з політичних причин), а пошуки альтернативи йдуть занадто по-
вільно, лише змінюють одних постачальників газу та вугілля на інших. 
Навіть сьогодні пропан-бутан можна розглядати в якості резервного чи 
аварійного палива на багатьох видах вогнетехнічних об’єктів. 

Завдяки своїм перевагам (транспортабельність, висока калорійність 
і т.д.) зрідженні гази (а серед них пропан та бутан) достатньо легко збе-
рігати. В рідкому стані пропан зменшує свій об’єм в 290 раз, бутан – в 
222 рази. Висока ефективність згорання зріджених газів визначається 
теплотою згорання компонентів (вища теплота згорання пропану – 
100 МДж/м3, бутану – 134 МДж/м3) і чистотою продуктів згорання. У 
порівнянні з природним газом зріджені гази мають майже в 3 рази 
питому вищу теплоту згорання, та ще вищу в порівнянні з штучними 
газами (коксовий, доменний, генераторний і т.д.). Відповідно до цього 
зменшується необхідний об’єм сховищ для їх зберігання [3]. 

Треба відмітити, що при температурі в –42 С скраплений пропан 
може зберігатися при атмосферному тиску, в результаті чого зменшу-
ється розрахунковий тиск при визначені товщини стінок резервуару. 
Достатньо, щоб стінки витримували тільки гідростатичний тиск про-
дукту, що зберігається. Це дозволить зменшити об’єм резервуару та 
витрати металу аж в 15 разів [4]. Заміна парку сталевих резервуарів 
високого тиску об’ємом 500 тис. м3 на низькотемпературні резервуари 
такого ж обсягу для пропан-бутану забезпечує економію котів в капіта-
ловкладення в розмірі 90 млн доларів США і 146 тис. т металу. Тим 
паче, експлуатаційні витрати при цьому не зростають, а зменшуються 
на 30%. На практиці же навіть в низькотемпературних резервуарах газ 
зберігається під невеликим надлишковим тиском в 2–5 кПа в теплоізо-
льованих резервуарах [4]. 

За останні роки в країнах СНГ було спроектовано, збудовано та запу-
щено кілька десятків великих об’єктів, які застосовують скраплені вуг-
леводні гази (СВГ) в якості резервного палива. Серед них – система 
резервної паливоподачі факела Олімпійського вогню на Олімпіаді в 
Сочі–2014. Приблизно в половині випадків ці технічні рішення включа-
ють в себе змішувальні системи (рис. 2) – найбільш ефективний спосіб 
застосування СВГ на сьогодні. В змішувальній системі відбувається змі-
шування СВГ з повітрям для досягнення показників теплотворної здатно-
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сті природного газу. В англомовній літературі таку суміш СВГ і повітря 
називають «SNG» (синтетичний природний газ). При правильному 
використанні змішувальної системи перехід з природного газу на суміш 
повітря з паровою фазою СВГ здійснюється швидко та зручно [5]. 

 

 
Рис. 2. Функція змішувача, та отримання синтетичного природного газу: 
LPG – «Liquified Petroleum Gas» – скраплені вуглеводні гази, SNG – «Syntethic 
Natural Gas» – синтетичний природний газ, Air – повітря. 
 

Чому в Україні такі рішення виявляється малозатребуваними? 
Одна з причин – брак практики застосування, навіть не зважаючи на те, 
що існує обширна теоретична база, а опис принципів роботи є в бага-
тьох підручниках з газо- і теплопостачання (навіть в радянських). Але 
оскільки подібне обладнання у нас майже не випускалося, досвід його 
використання вкрай обмежений. Також подальшому впровадженню 
значно заважає відсутність надійної та ефективної технології спалю-
вання. Технології спалювання, яка забезпечувала б не тільки необхід-
ний рівень економічності, а також і екологічної безпеки, та високий на-
дійності експлуатації вогнетехнічного об’єкту. 

Такою технологією могла б стати CНТ «струменево-нишева техно-
логія» спалювання (рис. 3). Створена в лабораторії горіння НТУУ 
«КПІ», струменево-нишова є універсальною технологією спалювання, 
адже може однаково ефективно спалювати не лише природний газ, але 
й низькокалорійні палива (доменний, коксовий газ і т.д.). Останні 
дослідження показують ефективність струменево-нишової технології в 
спалюванні висококалорійного скрапленого палива, такого як пропан-
бутан (рис. 4). При цьому більшість переваг СНТ (можливість роботи 
на α близьких до 1, низький рівень емісії CO, CO2, NOx) проявляють 
себе як при роботі на природному газі так і при роботі на альтерна-
тивних паливах (коксовий та доменний газ, пропан-бутан та інші). 
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Рис. 3. Експериментальний стенд НВК «СНТ», що працює на 
пропан-бутані. 

 

     
 

     
Рис. 4. Структура факела пальника СНТ, при спалюванні пропан-бутан. 

 
Висновки 

1. Паливна база України майже на 90% складається з вугілля та при-
родного газу. Тому необхідно диверсифікувати існуючу паливну 
базу новими видами палива, щоб зменшити ризик колапсу енерго-
системи при раптовій зупинці поставок газу чи вугілля. 

2. Пропан-бутан відмінно показав себе як автомобільне паливо, та го-
товий виходити на ринок енергоресурсів в промисловості. 
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3. Більшість скраплених вуглеводних газів володіють різноманітними 
перевагами, починаючи з наявності розвиненої інфраструктури та 
простоти зберігання та закінчуючи екологічністю. 

4. Основними недоліками пропан-бутану являються: його відносно 
висока ціна, відсутність практики використання та висока пожежо-
вибухонебезпека. 

5. Уже сьогодні існують технології які можуть спалювати СВГ, з 
такою же ефективністю як і природний газ. Наприклад: струмене-
во-нишова технологія. 
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 РОЗВИТОК ПОТУЖНИХ КОТЕЛЬНИХ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ І ОБМЕЖЕНЬ 

 
В умовах сталого розвитку суспільства вирішення проблеми змен-

шення техногенного забруднення атмосферного повітря є одним з пріо-
ритетних завдань. Жорсткі граничні питомі рівні викидів забруднюючих 
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речовин від великих спалювальних установок номінальною тепловою 
потужністю 50 МВт і більше регламентуються вимогами Директиви 
2010/75/ЄC «Про промислові викиди (інтегроване запобігання та конт-
роль забруднення)» (далі – Директива 2010/75/ЄC) [1].  

Національним планом скороченням викидів (далі – НПСВ) [2], 
прийнятим Кабінетом Міністрів України у 2017 р. на виконання вимог 
Директиви 2010/75/ЄC, передбачається до 2033 р. забезпечити зменшен-
ня викидів деяких забруднюючих речовин до рівня вимог цієї Директи-
ви. Існуючі котлоагрегати та котельні, які не будуть відповідати вимо-
гам Директиви 2010/75/ЄС, повинні бути виведені з експлуатації або 
замінені на сучасні, більш екологічно безпечні. Сценарії розвитку коте-
лень, що увійшли до НПСВ, розглянуто у публікаціях [3−5].  

У 2018 р. Україна внесла відповідні до Директиви 2010/75/ЄC зміни 
в Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин 
із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких переви-
щує 50 МВт (далі − Технологічні нормативи) [6]. На потужних котель-
нях СЦТ України використовується природний газ, внаслідок спалюван-
ня якого утворюються забруднюючі речовини, а саме оксиди азоту 
(NOх) та окис вуглецю (СО), концентрація яких у відхідних димових га-
зах має відповідати вимогам Директиви 2010/75/ЄС. 

Викиди оксидів азоту при спалюванні природного газу на потужних 
опалювальних котлах СЦТ України на поточний час складають 200–
240 мг/нм3 без застосування технологій їх зменшення [3]. Згідно з Ди-
рективою 2010/75/ЄС, граничні значення викидів оксидів азоту в атмо-
сферне повітря при спалюванні природного газу визначаються для су-
марної номінальної теплової усіх спалювальних установок, які під’єд-
нані до однієї димової труби, та не можуть перевищувати концентрації 
100 мг/нм3. Для виконання цих вимог необхідно будівництво нових або 
реконструкція чи модернізація існуючих котлоагрегатів з обов’язковим 
встановленням обладнання для зменшення концентрації NOx у викидах. 

В Україні майже всі котлоагрегати потужних опалювальних коте-
лень СЦТ були введені в експлуатацію в 60–70-х роках минулого сто-
ліття і відпрацювали свій проектний ресурс та стрімко наближаються до 
повного вироблення фізичного ресурсу.  

Методичний підхід, використаний у [4] для формування сценаріїв 
розвитку котелень, які включені до НПСВ, був застосований при роз-
робленні напрямів перспективного розвитку котелень СЦТ України до 
2040 р. в умовах міжнародних і національних екологічних вимог та об-
межень. 
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Напрями розвитку потужних опалювальних котелень СЦТ України 
до 2040 р. із застосуванням потужних спалювальних установок (котло-
агрегатів) можна визначити як прогресивний, традиційний та консер-
вативний. Прогресивний напрям розвитку передбачає заміну усіх існую-
чих котлоагрегатів на сучасні енергоефективні, які відповідають еко-
логічним вимогам Директиви 2010/75/ЄС. Технологічний, економічний 
та екологічний рівень нових котлоагрегатів буде відповідати сучасним 
вимогам та вони матимуть достатньо тривалий термін подальшої екс-
плуатації 30–40 років. Традиційний напрям розвитку передбачає подов-
ження терміну експлуатації існуючих котлів на 15–20 років, переважна 
більшість яких була побудована в 60–70-х роках минулого століття та 
станом на 2040 р. будуть мати час напрацювання більше 65–75 років. 
Технологічний та економічний рівень таких котлоагрегатів залишиться 
на рівні кінця минулого століття, а екологічний буде відповідати сучас-
ним вимогам. Для існуючих котлів з незначним подовженням терміну 
експлуатації (до 10–15 років) може бути застосовано економний (міні-
мально витратний) консервативний напрям – модернізація з реалізацією 
мало витратних організаційних та екологічних заходів виключно для до-
сягнення відповідності вимогам Директиви 2010/75/ЄС. Технологічний 
та економічний рівень існуючих котлоагрегатів залишиться на рівні 
середини минулого століття, а екологічний буде відповідати сучасним 
вимогам. На таких котлоагрегатах доцільно буде впровадити мало ви-
тратні екологічні заходи зі зменшення викидів оксидів азоту (низько-
емісійні пальники, рециркуляція димових газів, ступінчаста подача по-
вітря тощо). Ці котлоагрегати протягом періоду з 2028 р. по 2040 р. бу-
дуть виведені з експлуатації, пропрацювавши не більше 15 років. 

Для оцінки доцільності подальшого функціонування, реконструкції 
і модернізації існуючих котлоагрегатів та будівництва нових котло-
агрегатів на потужних котельнях СЦТ України застосовано показник 
середньозваженої собівартості теплової енергії за життєвий цикл, або 
LCOН (англ. Levelized Cost of Heat) [7].  

На потужних опалювальних котельнях СЦТ України переважно 
використовуються водогрійні котли марок ПТВМ та КВ-ГМ , які спа-
люють природний газ. Сумарні питомі витрати на комплексне впро-
вадження технологій зменшення викидів оксидів азоту (використання 
малотоксичних пальників, технології ступеневого спалювання з розподі-
ленням палива між ярусами пальників, рециркуляція димових газів та 
подача третинного повітря вище факела згоряння палива в пальниках 
або комбінований метод із застосуванням кількох наведених технологій) 
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для водогрійних котлів марок ПТВМ та КВ-ГМ становлять 165,88–
283,35 грн./кВт встановленої теплової потужності котлоагрегату [8]. 

У табл. 1 наведені результати обчислення показника LCOH з ура-
хуванням впровадження заходів із дотримання екологічних вимог щодо 
існуючих газових котлоагрегатів марки ПТВМ-50, для яких пропо-
нується мало витратна модернізація або середньо витратна реконструк-
ція та нових котлоагрегатів марки КВ-ГМ-50 виробництва холдингу 
«Котлотурбопром» (м. Харків), що можуть бути побудовані замість 
фізично зношених та технологічно застарілих існуючих котлоагрегатів 
або на нових котельнях.  

Як видно з табл. 1, існуючі котлоагрегати, які для досягнення від-
повідності екологічним вимогам будуть мало витратно модернізовані із 
збереженням поточної низької енергоефективності (ККД = 86,3%) або 
середньо витратно реконструйовані з досягненням вихідних проектних 
показників енергоефективності (ККД = 89,6%), матимуть суттєво біль-
ші значення LCOH (на 7–11% більше) порівняно з сучасними більш 
енергоефективними котлоагрегатами, що обумовлено більшим спожи-
ванням палива і, як наслідок, більшими валовими викидами забрудню-
ючих речовин, а також більшими витратами на ремонтно-профілактич-
не обслуговування.  

Таблиця 1 
Результати обчислення показника LCOH для котлоагрегатів  

марок ПТВМ-50 та КВ-ГМ-50 на природному газі при модернізації, 
реконструкції та новому будівництві (заміні) 

Показник 
Напрям розвитку 

Консервативний Традиційний Прогресивний 

Вид заходу Модернізація Реконструкція 
Заміна на нові 

котли 

Марка котла ПТВМ-50 ПТВМ-50 КВ-ГМ-50 

ККД котлоагрегату, 
% 

86,3 89,6 93,8 

LCOH, грн./Гкал 
1161,24 

(111,41%) 
1112,46 

(106,73%) 
1042,31 

(100,00%) 
 
У табл. 2 наведені паливна та екологічна складові середньозваже-

ної собівартості теплової енергії за життєвий цикл для котла марки 
КВ-ГМ-50, призначеного для заміни існуючих застарілих котлоагре-
гатів або будівництва нових котелень.  
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Таблиця 2 
Середньозважена собівартість теплової енергії за життєвий цикл 
з урахуванням екологічної складової для котла марки КВ-ГМ-50 

(нове будівництво), грн./Гкал [7] 

Тип котла, 
теплова по-
тужність, 
паливо 

Паливна 
скла-
дова 

LCOH 

LCOH 
без еко-
логічної 
складової 

Екологіч-
на скла-
дова (об-
ладнан-
ня) 

Еколо-
гічна 
складо-
ва (по-
даток) 

Еколо-
гічна 

складова 
(зага-
лом) 

LCOH  
з еколо-
гічною 
складо-
вою 

КВ-ГМ-50, 
58,2 МВт, 
природний 
газ 

995,3 
(95,49%) 

1020,9 
(97,95%) 

18,03 
(1,73%) 

3,38 
(0,33%) 

21,41 
(2,06%) 

1042,31 
(100%) 

 
Як видно з табл. 2, LCOH переважно визначається вартістю спожи-

того палива, частка якого складає 95%. Частка екологічної складової 
складає тільки 2% загального значення LCOH за умови поточного рівня 
податкової ставки на валові викиди оксидів азоту NOx (2451,84 грн./т) та 
оксиду вуглецю (92,37 грн./т). Однак у найближчий перспективі ці став-
ки будуть зростати у кілька разів, що обумовить збільшення як цієї скла-
дової, так і LCOH загалом. 

Висновки 
На основі вибору апробованих ефективних заходів зі зменшення ви-

кидів оксидів азоту в атмосферу від потужних котлоагрегатів сформова-
но три основні напрями розвитку потужних котелень системи централі-
зованого теплопостачання (СЦТ) України до 2040 р. з урахуванням су-
часних міжнародних і національних екологічних вимог та обмежень: 
прогресивний (заміна фізично зношених та технологічно застарілих кот-
лоагрегатів на сучасні енергоефективні, які відповідають новим еколо-
гічним вимогам), традиційний (повна реконструкція існуючих застарі-
лих котлоагрегатів для досягнення відповідності новим екологічним 
вимогам з подовженням терміну експлуатації обладнання) та консерва-
тивний (модернізація існуючих застарілих котлоагрегатів тільки для 
забезпечення відповідності новим екологічним вимогам).  

Зважаючи на поточний стан економіки України та значні капітальні 
витрати на осучаснення котельного обладнання для досягнення відповід-
ності сучасним екологічним вимогам, набуває суттєвої ваги вибір напря-
мів розвитку потужних котелень СЦТ до 2040 р., який доцільно реалі-
зовувати поєднанням прогресивного (високо витратного), традиційного 
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(середньо витратного) та консервативного (мало витратного) напрямів з 
метою оптимізації фінансових, матеріальних та часових ресурсів. 

Показано більшу конкурентоздатність на ринку генерації теплової 
енергії котлоагрегатів за прогресивним напрямом розвитку: показник 
середньозваженої собівартості теплової енергії за життєвий цикл для 
них на 7–11% нижче, а термін їх подальшої експлуатації в 2–3 рази біль-
ше, ніж для котлоагрегатів за іншими напрямами розвитку. 

Список використаної літератури 

1. Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 
24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) // 
Official Journal of the European Union. – 2010. – 17 December. – Vol. 53. – 119 p. 

2. Національний план скорочення викидів від великих спалювальних уста-
новок. Затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 
2017 року № 796-р.  

3. Сміхула А. В., Сігал І. Я., Бондаренко Б. І., Семенюк Н. І. Технології зни-
ження шкідливих викидів до атмосфери тепловими електростанціями та котель-
ними великої і середньої потужності України: монографія. – К.: ФОП Маслаков, 
2019. – 108 с. 

4. Тесленко О. І. Сценарії розвитку котелень централізованого теплопоста-
чання України, які включені до Національного плану скорочення викидів // 
Проблеми загальної енергетики. – 2019. – № 4(59). – С. 54–62. 

5. Омельченко В. Ю., Білявський М. Л. Нацплан скорочення викидів: поточ-
ний стан та проблеми реалізації у розрізі міжнародного досвіду / Український 
центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. – 2019. – Режим 
доступу: https://razumkov.org.ua/statti/natsplan-skorochennia-vykydiv-potochnyi-stan-
ta-problemy-realizatsii-u-rozrizi-mizhnarodnogo-dosvidu 

6. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
України «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів за-
бруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність 
яких перевищує 50 МВт» від 22.10.2008 р. № 541. 

7. Станиціна В. В., Куц Г. О., Тесленко О. І., Маляренко О. Є. Порівняльний 
аналіз середньої вартості теплової енергії, виробленої в котельнях різної 
потужності, з урахуванням екологічної складової // Энерготехнологии и ресур-
сосбережение. – 2020. – № 2. – С. 55–62.  

8. Тесленко О. І. Техніко-економічні показники технологій зменшення вики-
дів оксидів азоту від потужних опалювальних котлів // Проблеми загальної енер-
гетики. – 2019. – № 3(58). – С. 30–36. 

 
 
 

 
 



 

 61

УДК 621.18:632.15 
 

І. Я. Сігал, А. В. Сміхула, О. В. Марасін, Е. П. Домбровська,  
Є. М. Лавренцов 

Інститут газу НАН України, м. Київ 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ  
І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОТЛІВ 

ТЕЦ І РАЙОННИХ КОТЕЛЕНЬ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ 
 
Майже всі потужні котлоагрегати теплоенергетичних установок, 

що експлуатуються в Україні, встановлені ще до 1991 року, а поточні 
питомі шкідливі викиди, що ними здійснюються при спалюванні різних 
палив, насамперед до атмосферного повітря, значно перевищують єв-
ропейські норми [1]. На рис. 1, а приведено перевищення допустимих 
норм щодо викидів типових забруднювачів при спалюванні вугілля та 
мазуту, а на рис. 1, б при спалюванні природного газу в основних типах 
котлоагрегатів, в залежності від навантаження Q/Qmax, %. 

 

  
а б 

Рис. 1. Перевищення питомої концентрації забруднювачів в димових газах при 
спалюванні різних палив в існуючих котлах України. 

 
Всі підприємства, зокрема, ТЕС, ТЕЦ, котельні які працюють в ме-

жах єдиного ринку Європейського Союзу повинні дотримуються уз-
годжених екологічних вимог при випуску продукції, повинні отримати 
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дозволи на викиди і здійснювати відповідний моніторинг викидів, що 
регламентується директивою IPPC [2] яка має бути імплементована у 
встановлені терміни. Ті підприємства, що не дотримуються екологіч-
ного законодавства ЄС, мають конкурентну перевагу щодо собівартості 
перетворення хімічної енергії палива в механічну, теплову та інші і це є 
елементом нечесної конкуренції на ринку. Тобто у разі не виконання 
взятих на себе зобов’язань, Україні можуть встановити додаткові ввізні 
мита на різні групи товарів, з врахуванням питомої витрати енергії на 
їх виробництво. 

Важливим аспектом є те, що модернізацію котлоагрегатів з приве-
денням екологічних показників до норм ЄС необхідно проводити для 
котлів які відпрацювали свій заводський розрахунковий ресурс та на-
ближаються на вироблення фізичного. При цьому, на даний час екс-
плуатація цих котлів відбувається при в рази більшій кількості рап-
тових та поступових відмов (частина з яких були практично неможливі 
при роботі в призначеній частині заводського ресурсу) і можуть викли-
кати пошкодження обладнання, загрожують життю та здоров’ю персо-
налу. Тобто, робота модернізованих існуючих котлів України в понад-
розрахунковий період потребує врахування роботи різних вузлів та 
конструкції в цілому, зміни послідовності та масштабів технічного об-
слуговування, строків проведення технічних оглядів та об’ємів капі-
тальних ремонтів.  

Необхідно також враховувати, що при спалюванні газових палив, 
суттєві обмеження існують не тільки щодо викидів NOx, а і монооксиду 
вуглецю (СО). Причому, в попередній директиві ЄС 2001/80/EC [3], 
таких обмежень не існувало. Так СО має середньодобову межову-до-
пустиму концентрацію (МДК) в атмосферному повітрі населених міст 
3 мг/м3, а NO2 – 0,04 мг/м3 [4]. Тобто, при їх майже однаковій емісії 
шкода здоров’ю людей буде непропорційною. Це викликано тим, що 
при застосуванні нестіхеометричного спалювання в топці з α < 1 можна 
на протязі руху димових газах по тракту котла практично повністю 
відновити оксиди азоту, що утворилися (NO + CHn  HСN + …;  
NO + NHn  NHm + …; NO + NHm  N2 + H2O). Однак, при цьому в 
рази і навіть на порядки збільшується концентрація монооксиду вуглецю, 
а з ростом концентрації СО у топці та димових газах відбувається одно-
часне утворення ще більш небезпечних забруднювачів, зокрема бенз-
пірену, який знаходиться у певній пропорції відносно концентрації СО.  

Серед існуючих типів парових котлоагрегатів, що працюють на 
природному газі і використовуються в Україні потужності, що підпада-
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ють під дію директиви 2010/75/EU всі традиційної П-побідної компо-
новки [5–6], а серед водогрійних лише суттєво відрізняться деякі типо-
розміри котлів ПТВМ які мають баштову компоновку.  

Пропонується план дій щодо існуючих в Україні котлоагрегатів, які 
працюють на природному газі щодо зменшення шкідливих викидів у 
атмосферне повітря з підвищенням їх техніко-економічних показників та 
ресурсу, рис. 2 [6]. В основу плану покладені багаторічні дослідження Ін-
ституту щодо застосування таких основних методів або їх поєднання як: 

 а) рециркуляція димових газів в топкову камеру при введенні їх як 
з дуттьовим повітрям, так і з природним газом;  

б) підвищення ефективності дії газів рециркуляції з подачею біль-
шої частини в зону максимальних температур;  

в) ступеневе топкове спалювання з перерозподілом повітря серед 
пальникових пристроїв;  

в) стадійне спалювання технічно реалізоване в пальникових при-
строях [6–7].  

 
Дії щодо існуючих газових котлоагрегатів ТЕС, ТЕЦ та котельних по  

приведенню їх до сучасного техніко-економічного та екологічного рівня 
 
 

 
 

 
 

Основні елементи котлів мають залишковий фізич-
ний ресурс, у піковому режимі котельня несе на-
вантаження більш ніж 60% встановленої потуж-

ності, а для приведення одного котла до сучасного 
техніко-економічного та екологічного рівня необ-
хідно не більше орієнтовно 50% вартості нового  
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Рис. 2. Схема план-дій щодо виконання екологічних директив ЄС потужними 
котлоагрегатами України на природному газі [6]. 

 

Висновки 
За останні 15 років розроблені нові маловитратні методи щодо зни-

ження утворення та викидів NOx в котлах при одночасному подовженні 
їх ресурсу та техніко-економічних показників. Інститут газу НАН Украї-
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ни має значний багаторічний досвід (перший в Європі з кінця 1960-х ро-
ків) зниження викидів оксидів азоту в різних конструкціях котлоагрега-
тів при спалюванні природного газу, що впроваджені більш як на 
182 котлах потужністю від 30 до 1000 МВт в 15 країнах та може взяти 
на себе розробку цілісної системи зниження питомих викидів NOx до 
норм ЄС в будь-яких типах та конструкціях котлоагрегатів середньої і 
великої потужності (рециркуляція, стадійне спалювання в поєднанні з 
пальниками двоступеневого спалювання), провести її проектування, 
шеф-монтаж і пуско-наладку. 
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СПАЛЮВАННЯ БІОГАЗУ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ  
У КОТЛАХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У відповідності до Національного плану дій з відновлюваної енер-

гетики на період до 2020 року [1], для біогазових станцій при вироб-
ництві електроенергії передбачена на 2020 рік встановлена потужність 
повинна була сягнути 290 МВт, з річним виробленням 1270 ГВтгод 
електроенергії, а використання біогазу для вироблення теплової енергії 
повинно бути еквівалентно 150 тис. т нафтового еквіваленту, але досяг-
нуто лише близько 30% від плану по встановленій потужності, ~20% 
по генерації електроенергії та ~16% по тепловій енергії. 

Таким чином, з 2021 року необхідна активізація робіт щодо збільшен-
ня отримання та корисного використання біогазу. Відповідно, Держенер-
гоефективності розроблено «Концепцію державної цільової економічної 
програми з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії 
на 2022–2026 роки» одним з елементів якої є державна підтримка вироб-
ництва біогазу [2]. Також в вищеозначеній концепції приведена інформа-
ція, що вже не менш 50% фермерських господарств в ЄС мають біогазові 
установки для організованої деструкції сільськогосподарських відходів з 
отриманням біогазу і супутнім отриманням високоякісних добрив. 

Зауважимо, що будь-які органічні відходи неодмінно піддаються де-
струкції бактеріями з виділенням біогазу. Якщо це розкладання відбува-
ється неорганізовано (гнійні купи, поля фільтрації, відвали та ін.), то про-
цес більш розтягнутий у часі і біогаз з відповідними шкідливими доміш-
ками, у тому числі ароматичними, потрапляє до атмосфери, що завдає 
шкоди персоналу та населенню, які підпадають під дію такого впливу. 

Якщо ці органічні відходи помістити всередину біореактору (ме-
тантенку) процес розкладання відбувається контрольовано з дотриман-
ням оптимальних умов та інших технологічних факторів (температури, 
вологість, перемішування, фракціонування, бактеріального складу). 
Тобто, деструкція відходів проходить максимально швидко, біогаз не 
потрапляє до атмосфери, а його збирають та використовують як паливо 
на підприємстві для генерації електричної та теплової енергії. 
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За рахунок використання біогазу також зменшується його вплив на 
парниковий ефект [3]. Так, при викиді до атмосфери 1 нм3 біогазу з 
співвідношенням CH4 – 67%, СО2 – 33% внесок у парниковий ефект ви-
ражений в еквіваленті діоксиду вуглецю становить: 

0,67γм25 + 0,33γу1 ≈ 12,7 кг      (1) 

(викид 1 кг CH4 прирівнюється до надходження до атмосфери 25 кг СО2). 
А при спалюванні 1 нм3 біогазу (з одного моля метану утворюється 

1 моль СО2; густина: метану – γм= 0,717 кг/нм3, СО2 – γу = 1,977 кг/нм3): 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 
0,67 γу1 + 0,33γу1 = 1,98 кг. 

(2) 
 

Тобто за рахунок спалювання біогазу, вдається знизити викиди пар-
никових газів на 84%. При цьому сірководень H2S, окислюється при 
згорянні до діоксиду сірки: 

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O.       (3) 

Умовна токсичність викиду біогазу до атмосфери (при 0,1% H2S в 
біогазі) складе (М – маса, мг/нм3; ГДК – граничнодопустима концент-
рація мг/нм3): 

Т(H2S)=М(H2S)/ГДКМ.Р.H2S = 1540/0,008 = 192 500.     (4) 

Умовна токсичність сухих димових газів при спалюванні біогазу 
складе: 

Т(SO2)=М(SO2)/ГДКМ.Р.SO2 = 2860/0,5 = 5720.     (5) 

Тобто, зниження токсичності викиду при спалюванні біогазу який 
містить сірководень в кількості 0,1% становить 97%. Відмітимо, що 
при наявності запаху сірководню – це викликає різке невдоволення на-
селення, а при його окисленні до SO2 інтенсивність запаху знижується 
в тисячі разів. 

Обмеження використання біогазу через різке його погіршення 
якості, можливе при перехідних режимах роботи метантенків. При ви-
користанні деяких видів органічної сировини для виробництва біогазу, 
зокрема курячого посліду та ін., можлива різка зміна калорійності газо-
вої суміші, що отримується, погіршення стійкості спалювання, а також 
можливе підвищення концентрації сірководню, рис. 1. 

Для ряду парових та водогрійних котлоагрегатів (ДКВР-6,5-13,  
ДЕ-16-14, ТВГ-8 та ін.) Інститутом газу НАН України було розроблено 
подові та вихрові пальникові пристрої для спалювання біогазів різного 
походження з різною концентрацією метану, також розроблено факель-
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ні установки які утилізують біогаз під час ремонтів основного облад-
нання, рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Концентрація метану та сірководню в біогазах різного походження. 
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Рис. 2. Пальникові пристрої для спалювання біогазу: (а) подовий в котлі  
ДКВР-6,5-13; (б) вихровий для сумісного спалювання біогазу і природного газу в 
котлі ДЕ-16-14; (в) спалювання біогазу (під час ремонту обладнання) в факель-
ному пальниковому пристрої. 
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Висновки 
1. Організована деструкція органічних відходів в метантенках дозво-

ляє не тільки отримати біогаз для його подальшого корисного ви-
користання з генерацією електричної, теплової енергії чи техноло-
гічної пари, а і зменшує викиди біогазу, що містить шкідливі за-
бруднювачі до атмосфери. 

2. Показано, що за рахунок спалювання типового біогазу з концент-
рацією CH4 – 67%, СО2 – 33% внесок у парниковий ефект вираже-
ний в еквіваленті діоксиду вуглецю зменшується на 84%, а при на-
явності домішки в біогазу 0,1% сірководню зниження токсичності 
викиду становить 97%. 

3. Для ряду парових та водогрійних котлоагрегатів які використову-
ються в Україні на спиртових, цукрових заводах, підприємствах 
харчової та обробної промисловості, станціях аерації та ін. розроб-
лено подові та вихрові пальникові пристрої для спалювання біо-
газів різного походження, з різною концентрацією метану та наяв-
ності інших шкідливих домішок, зокрема корозійно-активної H2S. 
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КОТЛИ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ 
УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ РОБОТИ 

 
Структура теплогенеруючих джерел з виробництва теплової енергії 

за період 2008–2018 роки не змінилась, і основним виробником тепло-
вої енергії залишаються опалювальні котельні, частка яких у загально-
му тепловому балансі СЦТ знаходиться в межах 55–63%. Значно мен-
шу частку мають ТЕЦ загального користування (18–25%) та ТЕЦ під-
приємств (8–10%). Варто відмітити, що впродовж зазначених років 
обсяг відпуску теплоенергії джерелами СЦТ знизився майже удвічі (зі 
196,2 млн Гкал у 2008 р. до 99,2 млн Гкал у 2020 р.).  

Станом на 01.05.2020 р. постачання теплової енергії для потреб ба-
гатоквартирного житлового фонду та бюджетних установ України за 
даними Мінрегіонбуду забезпечують 20 663 котельні системи централі-
зованого теплопостачання, в тому числі 10 863 котельні місцевих рад і 
9820 відомчих котелень. Для порівняння в 2016 та 2017 роках кількість 
котелень становила відповідно 21 166 і 21 119 одиниць. 

У цих котельнях встановлено близько 47,2 тис. котлів, з яких 
9,5 тис. (або 20% від загального парку) мають термін експлуатації біль-
ше 20 років. 

В якості палива, в основному, використовується природний газ (у 
35,5 тис. котлів, або 75%), а також у відносно невеликих кількостях – 
тверде паливо (6,6 тис. котлів, або 13%).  

Ще 5,1 тис. (12%) котлів вже зараз використовують для роботи аль-
тернативні види палива (в основному це біомаса), і кількість таких 
котлів впродовж останніх років зростає. Разом з тим останнім часом 
спостерігається тенденція зростання одиничної потужності біомасових 
котлів, відбувається будівництво ТЕЦ на біомасі – наприклад, у Жи-
томирі, Рівному, Смілі, Переяславі-Хмельницькому, Кам’янці-Поділь-
ському та інших містах. 
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Частка вугільних котелень неухильно скорочується, відбувається 
також вибіркове заміщення газових котелень котельнями на біомасі. 

Одинична потужність котлів, що використовуються в системах ЦТ, 
становить від 0,1 до 180 Гкал/год. Розподіл котлів за їхньою потужністю 
та внесок котлів різної потужності у виробництво теплової енергії в си-
стемах централізованого теплопостачання України показаний на рис. 1. 

 

  
а б 

Рис. 1. Частка котлів різної потужності (а) та внесок котлів різної потужності у 
виробництво теплової енергії (б) в системах ЦТ України, %.  

 
З рис. 1 можна бачити, що використання 3% загальної кількості 

котлів (2% з потужністю від 20 до 100 Гкал/год і 1% з потужністю від 
100 Гкал/год) забезпечує понад дві третини (69%) від загальних обсягів 
виробленої теплової енергії в Україні. 

Серед водогрійних котлів великої потужності здебільшого викори-
стовуються котли типів ПТВМ-50, ПТВМ-100, ПТВМ-180, КВГМ-50 і 
КВГМ-100. Найбільш поширеними є водотрубні котли середньої по-
тужності типів ТВГ, ДКВР і КВГ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Загальна кількість встановлених котлів в Україні. 

 
Загальна кількість встановлених котлів в Україні – 78 тис. од. 
В тому числі в комунальній теплоенергетиці (рис. 3).  
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Рис. 3. Загальна характеристика теплоенергетики України. 

 
Наявність котлів середньої потужності в Україні по областях при-

ведена в табл. 1. Була проведена модернізація деяких котлів середньої і 
великої потужності, табл. 2. 

У котельнях систем централізованого теплопостачання України вста-
новлено близько 47,2 тис. котлів. Розподіл котлів за їхньою потужністю 
та внесок котлів різної потужності у виробництво теплової енергії в 
системах централізованого теплопостачання України показаний на рис. 1.  

Близько 9,5 тис. котлів мають термін експлуатації більше 20 років і 
потребують заміни, ремонту або модернізації. З них близько 6 тис. оди-
ниць складають в основному котли типу НИИСТУ-5, а також котли ти-
пів НРЧ, Ревокатова, Мінськ та інші продуктивністю 0,5–1 МВт. Всі ці 
котли мають експлуатаційний ККД на рівні не вище 72–75% і зазвичай 
працюють на навантаженнях у середньому 50%. Решта котлів – це близь-
ко 200 одиниць продуктивністю понад 10–20 МВт, близько 2 тисяч оди-
ниць продуктивністю від 1 до 10 МВт та інші. 

Основними завданнями модернізації є досягнення на обладнанні, 
що експлуатується, нових, більш жорстких екологічних нормативів і 
підвищення ефективності у зв’язку зі зміною навантажень та зростан-
ням ціни палива. 
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Таблиця 1 
Наявність котлів середньої потужності в Україні по областях 

Область 
ТВГ-8, 
ТВГ-8М 
(ТВГ-8,3) 

ТВГ-4, 
ТВГ-4Р, 
ТВГ-4,65 

КВГ-6,5, 
КВГ-7,56 

КВГ-4, 
КВГ-4,5 

ТВГ-2,5 
ТВГ-1,5 

 1 Вінницька обл. 18 6 17 – – 

 2 Волинська обл. 15 1 14 2  

 3 Дніпропетровська  104 – 63 2 – 

 4 Житомирська обл. 14  13   

Бюджет/ЖКГ –  
50/50 а) 

14 (КВГ)  13   

 5 Закарпатська обл.  – – – – – 

 6 Запорізька обл. 33 4 8 – 6  
(ТВГ-2;4) 

 7 Івано-Франківська 26 1 23 4 – 

Бюджет а) 1 – 3 – – 

ЖКП б) 25  1 20 4 – 

 8 Київська обл. 14 12 36 8 4 (2+2) 

 9 Кіровоградська  11 4 – – – 

10 Львівська обл. 21 – 18 2 – 

11 Миколаївська обл. 3 – – – – 

12 Одеська обл. 11 – 4  – 

13 Полтавська обл. 34 – 52 5  

14 Рівненська обл. 36 5 32 – – 

15 Сумська обл. – 2 19 2 – 

16 Тернопільська обл. – – – – – 

17 Харківська обл. 9 – 2 – – 

18 Херсонська обл. 3 – – – – 

19 Хмельницька обл. 24 5 35 13 2 

20 Черкаська обл.  21 – 2 – – 

21 Чернівецька обл. – – 8 – – 

22 Чернігівська обл. 25 – 15 2 – 

23 м. Київ 40 8 32 9 2 
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У першу, чергу доцільно проводити модернізацію котлів великої та 
середньої потужності – понад 3,15 МВт. 

 
Висновки 

Використання 3% загальної кількості котлів (2% з потужністю від 
20 до 100 Гкал/год і 1% з потужністю від 100 Гкал/год) забезпечує 
понад дві третини (69%) від загальних обсягів виробленої теплової 
енергії в комунальній теплоенергетиці України. 

 
Основними завданнями модернізації є досягнення на обладнанні, 

що експлуатується, нових, більш жорстких екологічних нормативів і 
підвищення ефективності у зв’язку зі зміною навантажень та зростан-
ням ціни палива. 

 
 
 

УДК 669.1:662.785.5 
 

Є. Й. Бикоріз, Н. А. Ніжник, І. В. Пузанов 

Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО ЗНИЖЕННЮ 
УТВОРЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ В ПАЛЬНИКАХ  

 
Низькоемісійні пальники газових і рідкопаливних пальників на-

були великого поширення вже після їх впровадження і удосконалення. 
Це було викликано посилюванням законодавчих норм. Низькоемісійні 
пальники в комерційному секторі, в основному, використовуються в 
блокових водотрубних котлах, в блокових жаротрубних і у водотруб-
них котлах, таких, що поставляються конструктивними частинами. 

Більшість експериментальних даних, пов’язаних з низькоемісійни-
ми видами пальників отримано на газових котлах, що експлуатувались 
в штаті Каліфорнія, США [1]. 

Значна частина з низькоемісійних пальників – це пальники із сту-
пінчастою подачею палива або повітря, пальники із застосуванням РДГ 
і пальників з керамічною навивкою. 

Інші пальники (циклонні) з’явилися відносно недавно. 

 
 Є. Й. Бикоріз, Н. А. Ніжник, І. В. Пузанов, 2021 
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Основні виробники пальників із ступінчастою подачею для ICI-кот-
лів це: Coen Company, Inc., Faber Burner (Tampella Power), Todd 
Combustion, Peabody, Riley Stoker, Industrial Combustion, і the John Zink 
Company. 

Корпорація Alzeta розробила радіаційний керамічний пальник, а 
компанія York-Shipley представила циклонний пальник. Ці пальники 
призначені, головним чином, для використання в блокових жаротруб-
них котлах невеликої потужності. 

Також розроблені пальники, що працюють при низьких надлишках 
кисню (LEA-пальники). Низькі концентрації кисню в зоні горіння галь-
мують формування оксидів азоту. 

Додаткова перевага LEA – пальників це забезпечення високої ефек-
тивності роботи котла. 

Порівняно із звичайними пальниками, LEA-пальники забезпечують 
помірні скорочення утворення оксидів азоту (приблизно на 10–25%) [1]. 

Головними перевагами LEA-пальників є їх висока ефективність і 
економія палива. 

Внаслідок складності досягнення рівномірного розподілу повітря в 
багатопальниковій системі, LEA-пальники найчастіше використову-
ються в однопальникових системах (таблиця). 

Таблиця 
Звітні рівні зниження викидів NOx в котлах комерційного 
призначення, обладнаних низькоемісійними пальниками 

Пристрій для спалювання  
і вид палива 

Фактичні значення 

Звичайні газові пальники 
32–71% 

0,03–0,20 фунт/MMBtu 
0,046–0,31 кг/МВт 

Радіаційні газові пальники 
53–82% 

0,01–0,036 фунт/MMBtu 
0,0155–0,0558 кг/МВт 

 
Конструкція пальникових пристроїв повинна забезпечувати мо-

дульність, що дозволятиме забезпечити необхідну потужність за раху-
нок необхідної кількості автономних модулів. Такий підхід значно 
спрощує їх розрахунок і виготовлення, а також позволяє уникнути до-
даткових витрат за місцем на регулювання пальникових пристроїв різ-
ної потужності. До пальникових пристроїв застосовують вимоги техно-



 

 76

логічності і простоти виготовлення, низької матеріалоємності, необхід-
ності у дорогих і спеціальних матеріалах. 

На основі вищевказаного, можна зробити висновки, що сучасні 
пальникові пристрої повинні забезпечувати виконання наступних 
основних вимог: 
1. Можливість впливу на всі стадії робочого процесу (сумішоутво-

рення пального і окиснювача, займання паливної суміші, стабілі-
зацію процесу горіння і формування необхідної якості продуктів 
горіння).  

2. Надійність розпалу і стійкість горіння за мінімально можливій ви-
траті газу.  

3. Відсутність перевищень дозволеного рівня емісії токсичних речо-
вин (NOx, CO, SO2 тощо) у всіх діапазонах навантажень вогнетех-
нічного об’єкта.  

4. Можливість широкого регулювання довжини і світимості факела.  
5. Можливість управління аеродинамічною і концентраційною струк-

турою течії продуктів горіння.  
6. Мінімальний аеродинамічний опір як за трактом окиснювача, так і 

за трактом пального.  
7. Простота і надійність регулювання всіх робочих параметрів і зміни 

72 режимів роботи.  
8. Самоохолодження пальникових пристроїв потоками пального і 

окисника.  
9. Низький рівень шуму, пульсацій і вібрацій.  
10. Модульність, технологічність і простота виготовлення, низька ме-

талоємність, відсутність необхідності у дорогих та спеціальних ма-
теріалах. 

Висновки 
Вміст азоту в рідкому паливі, теплова напруга, а також ступінь 

підігріву дуттьового повітря і доля РДГ при спалюванні газу – чинни-
ки, які обумовлюють широкий діапазон значень контрольованих вики-
дів NOx. 

Список використаної літератури 

1. Statewide Technical Review Group. Technical Support: Document for 
Suggested Control Measure for the Control of Emissions of Oxides of Nitrogen from 
Industrial, Institutional and Commercial Boilers, Steam Generators, and Process 
Heaters. California Air Resources Board and the South Coast Air Quality Management 
District. Sacramento, CA April 29, 1987. p. 48. 
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ГОРІННЯ ПРОДУКТІВ ГАЗИФІКАЦІЇ ТВЕРДОГО 
ПАЛИВА В КИПЛЯЧОМУ ШАРІ В НАДШАРОВОМУ 

ПРОСТОРІ З ВИХРОВИМ ДОПАЛЮВАННЯМ 
 
Метою дослідження є верифікація програмного комплексу ANSYS 

CFX для розрахунку вихрової камери допалювання циклонно-шарових 
топок. В якості об’єкту дослідження була вибрана експериментальна ус-
тановка білоруських дослідників з ІТМО ім. А. В. Ликова БИ-1М з цик-
лонно-шаровою топкою [1] тепловою потужністю 25 кВт, схема якої по-
казана на рис. 1. 

 

  

а б 

Рис. 1. Схема експериментальної установки БИ-1М 
та її комп’ютерна модель. 

 
Паливо у вигляді шару пелет, висотою hb, розміщено на нерухомій 

решітці. Під решітку підводиться первинне повітря з витратою Q1. Вто-
 
 С. Г. Кобзар, А. А. Халатов, 2021 
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ринне повітря з витратою Q2 надходить вище верхнього краю твердого 
палива через систему сопел рис. 1. Між нижньою частиною топки і 
камерою допалювання встановлено діафрагму з зовнішнім діаметром D 
і внутрішнім отвором dout. Продукти згоряння виходять з камери через 
патрубок в верхньому торці камери.  

Математична модель та граничні умови. Для замкнення рів-
няння руху використовувалася RNG k- модель турбулентності. Щіль-
ність суміші газів розраховувалася за допомогою закону ідеального газу 
для суміші газів. Вплив гравітації враховувався шляхом завдання сили 
земного тяжіння в напрямку протилежному направленню осі Z. Радіа-
ційний теплообмін моделювався за допомогою моделі Дискретного 
Переносу. Для тестування використовуватися результати експеримен-
тальних досліджень [1] для теплового навантаження установки 25 кВт. 
В цьому дослідженні подача вторинного повітря була виконана через 
половину сопел вторинного повітря. Робочі сопла були розташовані у 
шаховому порядку, масова витрата крізь них складала G2 = 0,00656 кг/с 
(T2 = 30 °C). Тестові розрахунки були проведені для випадку, коли в по-
дачі вторинного повітря в камеру допалювання були задіяні тільки 6 з 
12 сопел – по три в кожному ряді. На стінках, які обмежують розра-
хункову область задавалась шерхність – 0,1 мм, температура стінок 
приймалась – 300 °С їх ступінь чорноти εw = 0,85. У вихідному отворі 
камери задавався надлишковий статичний тиск рівний нулю. На стінках, 
що утворюють звуження, тепловий потік приймався рівним нулю 
(qw = 0). На нижній границі розрахункової області, яка є межею кипля-

чого шару задавалася масова 
витрата продуктів газифікації 
G1 = 0,00496 кг/с, при темпера-
турі T1 = 835 °C.  

Склад продуктів газифіка-
ції на виході з киплячого шару 
визначався в відповідності з 
рівноважною стехіометричною 
моделлю газифікації палива в 
КШ [2], і враховувалось байпа-
сування частини повітря донно-
го вдування (20–35%) з буль-
башками [1]. Склад продуктів 
газифікації [1] з киплячого ша-
ру наведено в табл. 1. 

Таблиця 1  
Склад газів газифікації на виході  

з кип’ячого шару 

Компонен-
та суміші 

Концент-
рація, об. 

% 

Масова 
концентрація, 

кг/кг 

CO 17,8 0,2011 

CO2 8,8 0,1562 

H2 14,6 0,0118 

H2O 7,7 0,0559 

CH4 1,2 0,0077 

N2 47,7 0,5701 

O2 2,1 0,0271 
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Визначення середньої швидкості протікання реакції та меха-
нізм хімічної кінетики. Беручи до уваги склад продуктів газифікації, 
що потрапляють до циклонної топки з киплячого шару, до розгляду 
було взято двостадійний механізм окислення метану, доповнений реак-
цією окислення водню [3, 4]. 

Для визначення середньої швидкості протікання хімічних реакцій 
використовувалася модель дисипації вихорів Магнусена [5]. Завдання 
тестових розрахунків полягає в адаптації констант моделі АEDC та ВEDC 
до умов спалювання продуктів газифікації в циклонній камері зго-
ряння.  

При визначенні концентрації оксидів азоту використовувалися 
стандартні термічний та швидкий механізми утворення оксиду азоту. 
Швидкість утворення розраховувалася згідно рекомендацій за допомо-
гою температури, що розрахована за допомогою функції щільності ві-
рогідності [6].  

Результати тестування. Отримані результати розрахунків порів-
нювалися з результатами експериментальних досліджень [1].  

Результати тестових роз-
рахунків показали, що краще 
узгодження результатів ком-
п’ютерного моделювання 
були отримані при наступних 
параметрах моделі Дисипації 
вихорів окремо для кожного 
рівняння механізму значення 
яких наведено в табл. 2. 

Додатково використовувалися наступні параметри моделі: Mixing 
rate limit = 2500 1/c; Chemical time scale = 5·10–4 c. З цими параметрами 
моделі результати добре узгоджуються з експериментом якісно та 
задовільно кількісно. 

На рис. 3 наведено розподіл температурного поля в осьовому пере-
різі комп’ютерної моделі газофазної частини топки. Внаслідок подачі 
вторинного повітря крізь розташовані тангенційно до бокової поверхні 
надшарової частини топки утворюється вихровий рух окислювача та 
продуктів газифікації твердого палива в киплячому шарі. Наявність 
вихрового руху в топці призводить до симетричного відносно осі 
обертання (Z) температурного поля. В просторі між кип’ячим шаром та 
діафрагмою вигляд температурного поля обумовлений процесом горін-
ня у вихровому потоці, коли кисень з периферії поступово витрача-

Таблиця 2 
Параметри моделі  
Дисипації вихорів 

Реакція АEDC ВEDC 

2CO + O2 = 2CO2 2 0,02 

2H2 + O2 = 2H2O 4 0 

CH4 + 1,5O2 = 2H2O + CO 0,4 0,01 
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ється на окислення продуктів газифікації твердого палива. При проході 
діафрагми продукти газифікації, що не згоріли миттєво змішуються з 
киснем. Це призводить до горіння залишків палива в відносно невели-
кому об’ємі камери допалення з подальшим охолодження продуктів 
горіння в наслідок конвективного та радіаційного теплообміном між 
продуктами згоряння та стінками камери допалення.  

 

  
а б 

Рис. 3. Розподіл температури:  
а – в осьовому перерізі топки; б – в перетині z = 0,44 м: лінія розрахунок; точки – 
експеримент [1]. 

 
Інтегральні характеристики. На виході з моделі експеримен-

тальної установки були розраховані середня температура, концентрація 
оксиду вуглецю та оксидів 
азоту. Їхні значення в порів-
нянні з результатами експе-
риментів наведені в табл. 3. 

Результати табл. 3 да-
ють змогу зробити висновок 
про добру точність про-
грамного комплексу з визна-
ченими при тестуванні па-
раметрами моделі Дисипації 
вихорів у випадку розра-
хунку температури та кон-
центрації оксиду вуглецю на 
виході з камери допалю-
вання. 

Таблиця 3  
Порівняння інтегральних 

характеристик 

Параметр Розрахунок 
Експеримент 

[1] 

Середня тем-
пература на 
виході, К 

940 990–1030 

Концентрація 
оксиду ву-
глецю, г/нм3 

55 50–150 

Концентрація 
оксиду азоту, 
мг/нм3 

3,5 180–280 
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Наявні моделі розрахунку оксиду азоту дають незадовільні ре-
зультати. По-перше це пов’язано з тим, що склад продуктів газифікації 
на виході з киплячого шару, що в даному дослідженні визначався в 
відповідності з рівноважною стехіометричною моделлю газифікації 
палива в КШ [2] не враховує утворення оксидів азоту, в першу чергу за 
паливним механізмом з азоту палива, тому оцінка впливу зміни 
робочих параметрів установки на емісію оксидів азоту необхідно 
оцінювати відносним способом. З іншого боку мала кількість оксидів 
азоту, що утворилася при вихровому допалюванні продуктів газифі-
кації твердого палива у КШ, свідчить про екологічність даного способу 
спалювання.  

Робота виконувалась за Договором № 02-04-20 «Фізико-хімічні 
процеси спалювання гранульованої біомаси з комбінацією зернистого 
шару і вихрового допалювання» в рамках спільного конкурсу НАН Ук-
раїни та НАН Білорусі 2020 р. 
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С. Г. Кобзар 

Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ 

ВПЛИВ ЧАСТКИ ПИРОЛІЗНИХ ГАЗІВ В ПАЛИВІ 
ДОПАЛЕННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ  
ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ REBURNING НА КОТЛІ ТПП 312 

 
Зниження викидів шкідливих речовин від ТЕС є однією з актуаль-

них задач сьогодення. Одним з можливих шляхів зниження викидів 
оксидів азоту від пиловугільного котла ТПП 312 є використання техно-
логії Reburning з продуктами піролізу біомаси в якості палива допа-
лення. Як приклад може бути взято котел ТПП 312 енергоблоку № 4 
ДТЕК Ладижинська ТЕС зі змонтованою системою спалювання вугілля 
за технологією Reburning, яка розрахована на використання природно-
го газу в якості палива допалення та не використовується на теперіш-
ній час через ліміти на використання природного газу. В роботі розгля-
нуто перспективи використання продуктів піролізу біомаси в якості 
палива допалення для відновлення оксидів азоту за технологією 
Reburning на прикладі пиловугільного котла ТПП 312.  

Система триступеневого спалювання вугілля (Reburning) була 
змонтована на типовий проект котла ТПП 312, під час його реконструк-
ції. Система розрахована на спалювання вугілля в основних пальниках 
в обсязі 88% теплової потужності котла з надлишком повітря 1,05. Від-
новлювальна зона утворюється додатковими пальниками, в які пода-
ється природний газ разом з димовими газами. Природний газ пода-
ється у кількості 12% теплової потужності котла. Детальний опис енер-
гоблоку № 4 ДТЕК Ладижинська ТЕС зі змонтованою системою спа-
лювання вугілля за технологією Reburning надано [1, 2]. 

В роботі [2] було встановлено, відновлення оксидів азоту системою 
триступеневого спалювання вугілля при використанні в якості палива 
допалення природний газ чи продукти піролізу біомаси має близьке 
значення при однаковій тепловій потужності палива, що подається у 
додаткові пальники. При використанні природного газу ефективність 
відновлення оксидів азоту вище на 8,5% ніж при використанні продук-
тів піролізу біомаси. Слід відзначити, що подача палива допалення у 
обсязі 12% від загальної теплової потужності котла дає добрий рівень 
зниження оксидів азоту, забезпечує умову відсутності шлакування труб 
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ширмового пароперегрівника та не призводить до зростання втрат па-
лива від хімічного та механічного недопалу.  

Для виявлення впливу кількості піролізних газів, що використову-
ються в якості палива допалення на екологічні та технологічні парамет-
ри роботи системи триступеневого спалювання вугілля котла ТПП 312 
яка змонтована на блоці № 4 ЛаТЕС була проведена серія розрахунків. 
До розгляду були прийняті додаткова ще два випадки, а саме частка 
палива допалення в загальному тепловому балансі котла складала 15 та 
20 відсотків. 

Всі розрахунки були виконані для навантаження 280 МВте та су-
марного надлишку повітря 1,15. Для всіх розрахунків витрата у верхні 
сопла рециркуляції димових газів на тилу котла була однаковою та 
складала 5,5% загальної витрати димових газів. Температура газів ре-
циркуляції приймалася 380 С.  

Склад палива допалення для теплової частки палива допалення 
15% наведено в табл. 1, а для теплої частки палива допалення 20% в 
табл. 2.  

Таблиця 1 
Склад палива допалення (масова частка) в додаткових пальниках: 
паливо допалення – піролізний газ (15% теплової потужності) 

T, K СО2 H2O O2 N2 CH4 CO H2 

663 0,1948 0,1401 0,0449 0,5076 0,0248 0,0866 0,0012 

 
Для частки палива допалення у 15% сумарна витрата крізь додат-

кові пальники складала 45,818 кг/с, з них 14,175 кг/с – піролізні гази з 
теплотою згоряння 8 МДж/кг. 

Таблиця 2  
Склад палива допалення (масова частка) в додаткових пальниках: 
паливо допалення – піролізний газ (20% теплової потужності) 

T, K СО2 H2O O2 N2 CH4 CO H2 

663 0,1963 0,1345 0,0407 0,4925 0,0299 0,1047 0,0015 

 
При тепловій частці палива допалення у 20% сумарна витрата крізь 

додаткові пальники складала 50,543 кг/с, з них 18,9 кг/с – піролізні гази 
з теплотою згоряння 8 МДж/кг. 

Залежність температурного поля на осі котла від кількості палива 
допалення показано на рис. 1 та в табл. 3. Результати розрахунків пока-
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зують, що при збільшенні відсотку палива допалення, що подається у 
додаткові пальники, спостерігається зменшення температури в нижній 
частині топки, а в верхній частині топки біля ширмового пароперегрів-
ника – збільшення температури.  

Зменшення температури в низу топки, обумовлено зменшенням 
тепловиділення в наслідок зменшення подачі палива крізь основні 
пальники. В межах запального поясу біля стінок топки очікується тем-
пература на рівні 1550–1600 К, що задовольняє умовам рідкого вида-
лення шлаку. При збільшенні відсотку палива допалення в горі топки 
виділяється більше теплоти, що в свою чергу призводить до підвищен-
ня температури біля ширмового пароперегрівача. 

 

   
а б в 

Рис. 1. Трансформація температурного поля на осі котла ТПП 312 в залежності 
від частки палива допалення в тепловому балансі котла:  
а –12%; б – 15%; в – 20%.  

 

Так при подачі кількості палива допалення у 20% від сумарної теп-
лової потужності котла, максимальна температура димових газів у пе-
ретині перед ширмовим пароперегрівачем досягає 1483 К (табл. 3), що 
перевищує значення температури розм’ягчення золи. Експлуатація кот-
ла при таких температурних умовах приведе до шлакуванню ширмового 
пароперегрівника першого ступеню. Шлакування труб пароперегрівни-
ка призведе до погіршення умов тепловіддачі від димових газів та погір-
шенню економічних характеристик котла. З вище згаданого можна 
зробити висновок, що систему триступеневого спалювання необхідно 
експлуатувати при значенні відсотку палива допалення менше 20%.  

Розподіл концентрації оксиду азоту на осі котла від кількості палива 
допалення показано на рис. 2. Результати розрахунків показують, що 
при збільшенні кількості палива допалення, спостерігається збільшення 
відновлення оксидів азоту. Залежність зниження оксидів азоту від кіль-
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кості палива допалення при експлуатації системи триступеневого спалю-
вання на навантаженні котла у 280 МВте наведено в табл. 3. 

Таблиця 3  
Експлуатаційні характеристики котла ТПП 312  

з системою Reburning  

Кількість палива 
допалення, % 

Тmaх біля 
ШПП, К 

Втрати 
палива, % 

Емісія NO, 
кг/с 

Зниження 
NO, % 

0 1399 0,24 0,294 0 

12 1291 0,23 0,226 23,1 

15 1293 0,24 0,218 25,8 

20 1483 0,55 0,207 29,6 

 

   
а б в 

Рис. 2. Концентрація оксиду азоту на осі котла ТПП 312 в залежності від частки 
палива допалення в тепловому балансі котла:  
а – 12%; б – 15%; в – 20%. 

 
Робота системи триступеневого спалювання призводить до росту 

втрат палива від хімічного та механічного недопалу. При використанні 
в якості палива допалення газоподібного палива, на відміну від ви-
падку коли використовується тверде паливо, втрати теплоти з вугле-
цем, що не згорів, майже відсутні. Основні втрати палива при вико-
ристанні газів піролізу біомаси в якості палива допалення спричинені 
хімічним недопалом газоподібних складових палива. Залежність втрати 
палива від кількості палива допалення при експлуатації системи три-
ступеневого спалювання на навантаженні котла у 280 МВте наведені в 
табл. 3. Результати розрахунків показують, що при збільшенні кількос-
ті палива допалення з 15 до 20 відсотків, відбувається збільшення втрат 
у два рази. Даний факт, дозволяє зробити висновок, що для підвищення 
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економічності роботи котла з системою зниження оксидів азоту 
Reburning, кількість палива допалення повинна бути на рівні 10–15%.  

Робота виконана в межах наукової роботи Н.Е.4.4 «Підвищення 
екологічності котла ТПП 312 шляхом застосування технології Reburning 
при використанні традиційних та відновлюваних джерел енергії» цільо-
вої програми НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енер-
гетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії». 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КАНОНИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТАКТНОГО 
ПЛАСТИНЧАТОГО ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 
Актуальность. Проблема экономии топливно-энергетических ре-

сурсов затрагивает все больше производственных мощностей Украины, 
что обуславливают необходимость разработки, исследования и внедре-
ния современных технологий и высокоэкономичного оборудования для 
энергетических установок различного типа. При этом в Украине су-
ществует достаточно высокий потенциал для внедрения таких техноло-
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гий, что определяет важность и актуальность проводимых в этой об-
ласти исследований.  

Анализ последних исследований и публикаций. В мировой прак-
тике исследований энергетических установок все большее внимание 
уделяется оценке их эффективности и оптимизации с позиций совре-
менных методических подходов. В работе [A. Mohammadi., 2017] срав-
ниваются различные системы утилизации теплоты, используемые на 
цементном заводе, с точки зрения выработки электроэнергии и потерь 
эксергии. Чтобы найти лучшую систему, ко всем предлагаемым циклам 
применяется алгоритм оптимизации и определяется система, обладаю-
щая наивысшей эксергетической эффективностью. В работе [Liu P., 
2018] с точки зрения энергии и эксергии проводится анализ влияния 
нагрузки на двигатель на производительность системы для утилизации 
отработанного тепла от двигателей внутреннего сгорания. Дальнейшие 
работы в этом направлении позволят существенно повысить эффектив-
ность оборудования энергетических установок. 

Цель работы и задачи исследований. Целью работы является оп-
тимизация параметров контактного пластинчатого воздухонагревателя, 
входящего в комбинированную теплоутилизационную систему котель-
ной установки, на основе использования метода канонических преоб-
разований.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: 

– провести анализ метода канонических преобразований, применя-
емого в теории планирования эксперимента, и рассмотреть воз-
можность его использования для оптимизации параметров возду-
хонагревателя; 

–  для исследуемого воздухонагревателя получить уравнения ре-
грессии в канонической форме и определить оптимальные интер-
валы изменения геометрических параметров теплообменной по-
верхности. 

Материалы и методы исследования. Использован метод канони-
ческих преобразований для оптимизации параметров воздухонагрева-
теля.  

Результаты исследований и их обсуждение. В работе проведен 
анализ метода канонических преобразований, применяемого в теории 
планирования эксперимента, и рассмотрена возможность его использо-
вания для оптимизации параметров контактного пластинчатого возду-
хонагревателя, входящего в комбинированную теплоутилизационную 
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систему котельной установки, предназначенную для нагрева воды и ду-
тьевого воздуха.  

Метод канонических преобразований дает наглядное представле-
ние о геометрической интерпретации поверхности функции отклика 
для уравнений регрессии второго порядка с двумя переменными. Ме-
тод позволяет получить серии контурных кривых на плоскости в об-
ласти оптимума при различных значениях функции отклика. Это необ-
ходимо для определения допустимых интервалов изменения парамет-
ров на основании их точных оптимальных значений. Для уравнения ре-
грессии второго порядка: 
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каноническое преобразование представляет собой переход к уравнению:  
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где Xi – канонические переменные; Ys – значение выходной переменной 
в центре факторного пространства.  

При каноническом преобразовании уравнения регрессии второго по-
рядка для двух факторов стандартное каноническое уравнение имеет вид: 
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В зависимости от знаков и значений B11 и B12 возможна следующая 
классификация различных типов поверхностей отклика для данного ка-
нонического уравнения (таблица). 

 Чтобы использовать метод канонических преобразований для оп-
тимизации параметров контактного пластинчатого воздухонагревателя, 
необходимо иметь возможность получить для исследуемого воздухона-
гревателя уравнения регрессии второго порядка. Такие уравнения мо-
гут быть получены в виде функциональных зависимостей тепло-эксер-
гетического критерия эффективности  = E/Q, определяющего потери 
эксергии на единицу тепловой мощности, от независимых геометри-
ческих параметров поверхности теплообмена. В работе получены ука-
занные зависимости  от ширины пластины a и высоты b при от фикси-
рованном оптимальном расстояния между пластинами для различных 
значений температуры окружающей среды t0. Минимум полученных 
функций соответствует максимальной эффективности воздухонагре-
вателя. 
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Таблица 
Типы поверхностей отклика канонического уравнения второго 

порядка для двух переменных 

№ 
п/п 

Коэф- 
фици-
енты 

Знаки 
коэф. 

Тип 
кривых 
в сечении 

Геометрическая 
интерпретация 

Центр 
B11 B22 

1 B11 = B22 – – Окруж-
ность 

Круглая выпуклость Максимум 

2 B11 = B22 + + Окруж-
ность 

Круглая впадина Минимум 

3 B11 > B22 – – Эллипс Эллипсоидная 
выпуклость 

Максимум 

4 B11 > B22 + + Эллипс Эллипсоидная 
впадина 

Минимум 

5 B11 = B22 + – Гипербола Симметричное седло Седловая точка 

6 B11 B11 – + Гипербола Симметричное седло Седловая точка 

7 B11 > B22 + – Гипербола Вытянутое седло Седловая точка 

8 B22 = 0 – 0 Прямая Стационарный 
гребень 

Нет 

9 B22 = 0 – 0 Парабола Возрастающий 
гребень 

На бесконеч-
ности 

 
В качестве примера приведены полученные уравнения второго 

порядка в обычной и канонической формах для t0 = 0 C:  

ε = 0,58 – 3,5410–4a + 1,1910–7a2 – 1,7510–5b + 
+ 3,7710–9b 2 + 2,4310–9ab, 

ε – 3,0310–1 =1,1910–7a2 + 3,7910–9b 2. 

В соответствии с приведенной выше классификацией геометричес-
кой интерпретацией поверхности отклика в области оптимума во всех 
рассматриваемых случаях является эллипсоидная впадина, в центре ко-
торой находится минимум, и контурными кривыми в области опти-
мума при различных значениях функции отклика являются эллипсы. 
Координатами центров контурных кривых являются оптимальные зна-
чения параметров a и b. Значения этих координат и соответствующее 
им значения тепло-эксергетического критерия при t0 = 0 C следующие: 
а = 1460 мм, b = 1850 мм, ε = 0,303 (рисунок).  
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Рисунок. Зависимость тепло-эксергетического критерия ε от шири-
ны пластины a и высоты b при s = 5,5 мм для t0 = 0 C; и контурные 
кривые в области оптимума 1 – ε = 0,308; 2 – ε = 0,313;  
3 – ε = 0,318. 

 
Небольшое изменение функции оклика при малом изменении од-

ного из параметров свидетельствует соответственно о незначительном 
изменении эффективности воздухонагревателя, что позволяет при про-
ектировании теплообменной поверхности расширить интервал измене-
ния данного параметра. Тогда как значительное изменение функции ок-
лика при достаточно малом изменении параметра вызывает необходи-
мость при проектировании придерживаться точных значений опти-
мальных параметров.  

Исследование контурных кривых показывает, что расстояния 
между кривыми поверхности отклика в пределах указанного изменения 
функции отклика и расстояния кривых от центра различно для пара-
метров a и b. Так для параметра в эти расстояния больше, чем парамет-
ра a. Это означает, что допустимые оптимальные интервалы изменения 
параметра b могут быть расширены. Для представленного случая опти-
мальные интервалы изменения параметров составляют: для a: (1300–
1500) мм; для b: (1500–2000) мм; для s: (5–6) мм. 

Научная новизна полученных результатов заключается в приме-
нении одного из алгоритмов теории планирования эксперимента – ме-
тода канонических преобразований, для оптимизации параметров кон-
тактного пластинчатого воздухонагревателя, входящего в комбиниро-
ванную теплоутилизационную систему котельной установки, при раз-
личных температурах окружающей среды. 

а, мм 

b, мм 

b, мм 

а, мм 
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Практическая ценность связана с возможностью использования 
полученных результатов при проектировании теплоутилизаторов для 
конкретных схем утилизации теплоты энергетических установок.  

 
Выводы 

1. Проанализированы основные принципы метода канонических пре-
образований, применяемого в теории планирования эксперимента, 
и показана возможность его использования для оптимизации пара-
метров воздухонагревателя, входящего в комбинированную тепло-
утилизационную систему котельной установки, при различных тем-
пературах окружающей среды. 

2. Для исследуемого воздухонагревателя получены уравнения регрес-
сии в канонической форме и определены оптимальные интервалы из-
менения геометрических параметров теплообменной поверхности. 
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 ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ  
В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 

Актуальность. В настоящее время проблема экономии топливно-
энергетических ресурсов затрагивает все больше производственных 
мощностей Украины, что обуславливают необходимость разработки 
современных эффективных технологий, для внедрения которых Украи-
на обладает достаточно высоким потенциалом. Это определяет важ-
ность и актуальность исследований, направленных на повышение эф-
фективности таких технологий, в частности, технологий глубокой ути-
лизации теплоты отходящих газов энергетических установок.  

Анализ последних исследований и публикаций. В Украине и в 
мире эксергетическая эффективность установок чаще всего оценивает-
ся потерями эксергии [1–9]. Так для анализа эффективности котельной 
в работе [Yuan Yuan Jian, 2010] использован балансовый метод эксерге-
тического анализа, с помощью которого рассматриваются два основ-
ных вида потерь эксергии, связанных с необратимым сжиганием топ-
лива и теплопереносом. Целью работы [Terzi R., 2016] является уста-
новление с помощью энергетических и эксергетической исследований 
отдельных компонентов атомной электростанции, имеющие высокие 
потери эксергии. Исследованиям в этой области посвящены работы 
[Фиалко Н. М., Степанова А. И., Навродская Р. А., 2016–2019]. Даль-
нейшие исследования с применением комплексных подходов позволят 
повысить эффективность технологий глубокой утилизации теплоты 
отходящих газов энергетических установок различного типа.  

Цель работы и задачи исследований. Целью работы является 
анализ эксергетических потерь в комбинированной теплоутилизацион-
ной системе, предназначенной для подогрева нескольких теплоноси-
телей. 

Материалы и методы исследования. Для исследования эксергети-
ческих потерь в комбинированной теплоутилизационной системе, пред-
назначенной для подогрева обратной теплосетевой воды и дутьевого 
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воздуха котлоагрегата, использована комплексная методика на основе 
методов эксергетического анализа и методов теории графов.  

Результаты исследований и их обсуждение. В работе проведен 
анализ эксергетических потерь в комбинированной теплоутилизацион-
ной системе, предназначенной для подогрева воды и дутьевого воздуха 
котлоагрегата. Подогрев нескольких теплоносителей дает возможность 
осуществлять режим глубокой утилизации теплоты на протяжении 
всего отопительного сезона, что обеспечивает общее повышение КПД 
котла, в среднем, на 14%. Теплоносителями в указанных системах мо-
гут быть вода обратной теплосети, добавочная вода системы химводо-
очистки, дутьевой воздух и др. В общем случае в комбинированных 
теплоутилизационных системах связи между отдельными теплообмен-
никами существуют в трех видах: с последовательным, параллельным 
и смешанным соединениями элементов. Количество теплообменников 
в теплоутилизационной системе и выбор типа связи между ними оп-
ределяется необходимостью снижения с помощью нескольких тепло-
носителей температуры дымовых газов, проходящих через теплооб-
менники, до заданной величины. Представляет интерес найти опти-
мальное распределение теплообменников в такой системе с точки зре-
ния обеспечения как необходимого снижения температуры греющего 
теплоносителя, так и минимальных эксергетических потерь в системе 
теплообменников. В работе использована комплексная методика на ос-
нове методов эксергетического анализа и методов теории графов. 
Эксергетические потери в системе могут контролироваться с помощью 
различных критериев, включающих эксергетические характеристики, 
которые обладают высокой чувствительностью к изменению режим-
ных и конструкционным параметрам теплообменников. В качестве та-
кого критерия может быть использована величина потерь эксергии E. 
При анализе работы системы, состоящей из n теплообменников, эффек-
тивным оказывается построение и анализ графа эксергетических по-
терь. В общем случае под графом эксергетических понимается граф 
П = (E  H, E). Множество вершин графа соответствует греющим E и 
нагреваемым H потокам. Множество дуг E соответствует возможному 
распределению потерь эксергии в соответствующих элементах системы 
теплообменников при взаимодействии греющих и нагреваемых по-
токов.  

В этом случае задача оптимального нагрева может быть сформу-
лирована следующим образом: требуется так распределить множество 
греющих потоков вдоль нагреваемого потока, чтобы параметры нагре-
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ваемого потока после системы теплообменников находились в задан-
ном интервале значений, а выбранный критерий оптимальности прини-
мал минимальное значение. 

E  H = , 

(ei  E)Гпei  H, 

(hi  H)Гпhj =, 

E = {e1, e2, …, ei, …, em}, 

H = {h1, h2, …, hj, …, hn}. 

С помощью построенного графа эксергетических потерь найдено 
оптимальное количество и оптимальное распределение теплообменни-
ков в комбинированной теплоутилизационной системе, предназначен-
ной для подогрева обратной теплосетевой воды и дутьевого воздуха 
котлоагрегата. Проведен анализ работы установки, включающей котел 
и комбинированную теплоутилизационную систему с одним водогрей-

ным и одним воздухогрейным 
теплоутилизаторами. Опти-
мальное распределение теп-
лообменников обеспечивало 
снижение температуры дымо-
вых газов от 170–180 С до 
30–40 С с помощью таких 
теплоносителей, как вода об-
ратной теплосети и дутьевой 
воздух. Эксергетические по-
тери в системе теплообмен-
ников поддерживались на 
уровне минимума и составля-
ли для водогрейного тепло-
утилизатора E = 0,75 кВт и 
для воздухогрейного – 
E = 0,96 кВт (рисунок).  

 
Выводы 

1. Проанализирована возможность применения комплексной мето-
дики на основе методов эксергетического анализа и методов тео-
рии графов для исследования эксергетических потерь в комби-
нированной теплоутилизационной системе, предназначенной для 

 
Рисунок. Эксергетические потери E, кВт в
элементах теплоутилизационной системы N: 
1, 2 – водогрейный и воздухогрейный теплоути-
лизаторы; 3 – газоподогреватель; 4 – дымосос;
5 – вентилятор; 6, 7 – насосы. 
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подогрева обратной теплосетевой воды и дутьевого воздуха котло-
агрегата.  

2. Определено оптимальное количество теплообменников, их опти-
мальное распределение в теплоутилизационной системе и рассчи-
таны эксергетические потери в различных элементах установки. 
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ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНА УСТАНОВКА  
ДЛЯ ПІДІГРІВАННЯ І ЗВОЛОЖЕННЯ ДУТТЬОВОГО 
ПОВІТРЯ З РОЗШИРЕНИМ КОЛОМ НАГРІВАНИХ 

ТЕПЛОНОСІЇВ ДЛЯ ПАРОВИХ КОТЛІВ 
 
Для підвищення теплової, екологічної та експлуатаційної ефектив-

ності парових газоспоживальних котлоагрегатів комунальної теплоенер-
гетики запропоновано модернізовану теплоутилізаційну установку. Роз-
роблена теплоутилізаційна установка призначена для нагрівання: 

– дуттьового повітря та його зволоження; 
– холодної сирої води на хімводоочищення; 
– очищеної води для деаерації; 
– повітря для реалізації захисту газовідвідних трактів. 
Принципова схема даного технічного рішення наведена на рис. 1. 

Теплоутилізаційна установка містить газохід 1, який з’єднує котлоагре-
гат з димовою трубою. У газоході послідовно за напрямком руху димо-
вих газів розміщені поверхневий теплоутилізатор 2, підігрівач 3 хімічно 
очищеної води, підігрівач 4 сирої води, газопідігрівач 5 та димосос 6. 

Установка працює в такий спосіб. Димові гази від котлоагрегату, 
що споживає природний газ, надходять у газохід 1, в якому проходять 
через поверхневий теплоутилізатор 2, підігрівач 3 хімічно очищеної 
води і підігрівач 4 сирої води, в яких охолоджуються з випадінням кон-
денсату, котрий через патрубки відведення конденсату та відповідні 
гідрозатвори надходить у піддон контактного водоповітряного тепло-
масообмінника 11. Далі охолоджені димові гази проходять через газо-
підігрівач 5, де підігріваються, що має запобігати конденсатоутворен-
ню при подальшому їх проходженні через вихідну частину газоходу 1 з 
димососом 6 і через димову трубу котельної установки. 

У повітроводі 7 загальний потік повітря проходить через венти-
лятор 8 і повітрогрійний теплообмінник 9, де повітря підігрівається, та 
далі розділяється на два потоки – дуттьовий та осушувальний. Дуттьо-
ве повітря повітроводом надходить у контактний водоповітряний теп-
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ломасообмінник 11, в якому проходить через робочу насадку, де піді-
грівається і зволожується. Далі при проходженні через краплевловну 
насадку у повітрі зменшується вміст крапель і бризок, після чого дут-
тьове повітря проходить повітродогрівач 12, де догрівається, і далі 
спрямовується через повітряну систему котлоагрегату в його газопаль-
никовий пристрій. Необхідна кількість повітря осушувальним повітро-
водом проходить через регулювальну заслінку 14 у вихідну частину га-
зоходу 1, де змішується з потоком підігрітих у газопідігрівачі 5 димо-
вих газів, що забезпечує відсутність конденсатоутворення у вихідній 
частині газового тракту котельної установки.  

 

 
Рис. 1. Принципова схема теплоутилізаційної установки для пі-
дігрівання і зволоження дуттьового повітря з розширеним колом 
нагріваних теплоносіїв різного потенціалу для парових котлів:  
1 – газохід; 2 – поверхневий теплоутилізатор; 3 – підігрівач хімічно 
очищеної води; 4 – підігрівач сирої води; 5 – газопідігрівач; 6 – ди-
мосос; 7 – повітровід; 8 – вентилятор; 9 – повітрогрійний теплообмін-
ник; 10 – дуттьовий повітровід; 11 – контактний водоповітряний теп-
ломасообмінник; 12 – повітродогрівач; 13 – осушувальний трубопро-
від; 14 – регулювальна заслінка; 15 – водоповітряний теплообмінник; 
16 – насос; 17 – система хімводоочищення. 
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Охолоджена у замкненому циркуляційному контурі до темпера-
тури 40–45 °С вода з піддону контактного водоповітряного тепломасо-
обмінника 11 надходить до насосу 16. Далі циркуляційна вода, що цир-
кулює подається у повітрогрійний теплообмінник 9, де доохолоджуєть-
ся, і поступає на змішування з хімічно очищеною водою до вхідної 
лінії розімкненого водопідготувального контуру. 

Сира вода від джерела водопостачання – водойми надходить до на-
гріваної порожнини підігрівача 4 сирої води, де підігрівається, і далі 
проходить систему 17 хімводоочищення, в якій показники якості води 
досягають відповідних стандартних величин. Хімічно очищена вода 
підмішується до води охолодженої у замкненому циркуляційному кон-
турі, і загальний обсяг води надходить до поверхневого теплоутилі-
затора 2, де підігрівається до температури 65–70 °С. Основна частина 
загального обсягу підігрітої води подається до водорозподільника 
контактного водоповітряного тепломасообмінника 11 і далі проходить 
робочу насадку, де охолоджується, декарбонізується, та стікає у піддон. 
Залишковий обсяг підігрітої води розподіляється з відповідними 
витратами і відповідним охолодженням таким чином: перша частина 
проходить через газопідігрівач 5, друга проходить через водоповітряний 
теплообмінник 15, а третя частина проходить через повітродогрівач 12. 
Охолоджена у газопідігрівачі 5, водоповітряному теплообміннику 15 і 
повітродогрівачі 12 вода трубопроводом охолодженої води надходить 
до піддону контактного водоповітряного тепломасообмінника 11. 

Утворений при охолодженні димових газів у поверхневому тепло-
утилізаторі 2, підігрівачі 3 хімічно очищеної води і підігрівачі 4 сирої 
води конденсат через патрубки відведення конденсату і гідрозатвори над-
ходить до піддону контактного водоповітряного тепломасообмінника 11. 

Частина охолодженої води з піддону насосом 16 подається у піді-
грівач 3 хімічно очищеної води, де підігрівається, і далі – до деаератора 
котельної установки, після чого цикл повторюється. 

В залежності від навантаження котлоагрегату та зовнішніх атмо-
сферних чинників регулювання роботи теплоутилізаційної установки 
здійснюється за допомогою регулювальних клапанів та регулювальної 
заслінки 14. 

Основними перевагами запропонованої модернізованої теплоути-
лізаційної системи у порівнянні з традиційними теплоутилізаторами для 
підігрівання і зволоження дуттьового повітря є додаткове підвищення 
коефіцієнта використання теплоти палива до 4% завдяки розширенню 
кола нагріваних теплоносіїв та наявність більш ефективного захисту 
газовідвідного тракту котельної установки від конденсатоутворення. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО МЕТОДУ 
АНТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ ДИМОВИХ ТРУБ 

КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК 
 
Димові труби паливоспоживальних теплоенергетичних установок є 

технологічними елементами, що відповідають за безпечне видалення в 
атмосферу продуктів згоряння цих установок. Експлуатація димових 
труб повинна задовольняти жорсткі екологічні вимоги стосовно дотри-
мання нормативних показників розсіювання забруднювальних речовин. 
Тому до цих труб ставляться високі вимоги щодо їхньої надійності і 
довговічності. 

До ефективних шляхів підвищення безпеки експлуатації димових 
труб належить використання заходів щодо їх захисту від випадення 
конденсату. Конденсатоутворення спричинює корозійне руйнування 
газовідвідних трактів і тому вважається гальмуючим фактором для 
широкого впровадження сучасних теплоутилізаційних технологій [1]. 

Для захисту газовідвідних каналів котельних установок, зокрема, в 
умовах використання теплоутилізаційних технологій застосовують 
теплові методи запобігання конденсатоутворенню. Серед цих методів 
особливо вирізняються методи, пов’язані з тепловологісною обробкою 
димових газів після їх теплоутилізації [2, 3]. Це методи часткового бай-
пасування відхідних газів котла повз теплоутилізаційне устаткування, 
підсушування охолоджених у цьому устаткуванні димових газів у 
теплообміннику-газопідігрівачі та підмішування до охолоджених газів 
нагрітого повітря. 

Найбільш широкого застосування в практиці набули перші два 
методи. Застосування третього, що здобув назву повітряного, є дуже 
обмеженим через відсутність, зазвичай, у котельнях повітронагрівачів. 
Суть цього методу полягає у підвищенні температури та зниженні во-
логості охолоджених димових газів шляхом додавання до них частини 
σ нагрітого повітря із відносно невеликою абсолютною вологістю. Для 
цього методу в сучасних розробках теплоутилізаційних систем може 
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використовуватись повітря, нагріте в самій системі завдяки викори-
станню утилізованої теплоти [2, 4]. Дослідження ефективності викори-
стання для захисту газовідвідних трактів котельних установок методу 
підмішування повітря, нагрітого в системах теплоутилізації, є основ-
ним завданням даної роботи. 

На рис. 1 наведено принципову схему котельної установки з систе-
мою теплоутилізації при використанні комплексу теплових методів 
антикорозійного захисту димових труб: повітряного та підсушування 
охолоджених газів у газопідігрівачі 5. Повітряний метод реалізується 
шляхом додавання в охолоджені димові гази повітря, нагрітого у теп-
лообміннику 2. Необхідні рівні підмішування повітря та підігрівання 
газів визначаються умовами їх охолодження у газовідвідному тракті. 

 

 
Рис. 1. Принципова схема котельної установки з комбінованою систе-
мою теплоутилізації та використанням двох теплових методів запобіган-
ня конденсатоутворенню в газовідвідних трактах: 
1 – котел; 2 – підігрівач повітря для підмішування; 3, 4 – водогрійний та повіт-
рогрійний теплоутилізатори; 5 – газопідігрівач; 6 – димова труба; 7 – димосос; 
8 – вентилятор. 

 

З метою визначення ефективності використання вказаних теплових 
методів розраховувались температури точки роси димових газів tр і 
поверхні tпов у самій вразливій ділянці газовідвідного тракту  гирлі 
димової труби При цьому розглядалися цегляна і металева димові труби 
та умови роботи котлів, за яких при зниженні їх теплового наванта-
ження до 50% від номінального відбувається переведення відповідного 
числа котлів у номінальний режим при зменшенні їх загальної кількості. 
В розрахунках використовувались режимні параметри котла КСВа-2,0Г, 
які відповідали тепловому графіку системи опалення з розрахунковою 
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температурою tро = –20 С та перепадом температур теплоносія 70–
95 С. Для оцінки ефективності застосування теплового методу вико-
ристовувалось відношення теплової потужності, необхідної для реалі-
зації методу, до теплопродуктивності системи теплоутилізації: 

 = Qвит/Qту100, %. 

Характерні результати досліджень для цегляної димової труби при 
рівнях підігрівання охолоджених газів у газопідігрівачі t = 10–15 С 
наведено на рис. 2. 

 

  
а б 

Рис. 2. Залежність температури внутрішньої поверхні tпов в гирлі цегляної димо-
вої труби (3, 4) і точки роси tр (1, 2) (а) та коефіцієнта відносних витрат теплоти 
на реалізацію γзах (б) від температури навколишнього середовища tнс при засто-
суванні повітряного методу з часткою підмішуваного повітря σ = 5% (2, 4, 6) та 
без нього (1, 3, 5). 
 

Як видно, застосування теплових методів забезпечує запобігання 
конденсатоутворенню в димовій трубі при низьких рівнях коефіцієнта γ. 
При цьому, частка  підмішуваного повітря у розглянутому інтервалі 
температур tнс навколишнього середовища змінюється від 0 до 5%. 
Тобто, для деяких tнс теплоутилізаційна система може працювати без під-
мішування повітря при відповідному збільшенні на частку  витрати на-
грітого дуттьового повітря, що посилює ефект теплоутилізації системи. 

У разі використання металевої димової труби, як показали до-
слідження, застосування пропонованого комплексу методів дає близький 
позитивний результат за умови відповідної теплоізоляції корпусу труби. 
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РЕНОВАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 

 
Украина имеет развитый энергетический комплекс. АЭС, ТЭС и 

ГЭС с большим запасом могут обеспечить не только энергосистему 
страны, но также позволяют возобновить продажу электроэнергии за 
рубеж. Благодаря введению в эксплуатацию новых энергоблоков 
ГАЭС, Украина может не только продавать электроэнергию, но также 
предлагать вторичные более дорогостоящие услуги регулирования ча-
стоты в энергосистеме. Для климата Украины системы централизован-
ного теплоснабжения городов является экономичным и надежным ва-
риантом по сравнению с индивидуальными и крышными котельными, 
которые проектируются с неоправданным запасом мощности и как 
следствие проблемой регулирования в межсезонье [1]. Кроме того, се-
годня умалчивают о опасности газовых котлов на крыше высотных 
домов, никто не задает вопрос – как будет производиться ремонт, а 
особенно замена котлов крышных котельных в аварийных ситуациях. 
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Поэтому, реновация систем электро- и теплоснабжения для страны яв-
ляется актуальной задачей. Можно стимулировать развитие сектора 
возобновляемых источников энергии, но пример отключения электро-
энергии в штате Техас в 2021 году показал, что климатические ката-
клизмы легче переживать при сбалансированной структуре генерации с 
традиционными электростанциями. Особенно целесообразно остано-
виться на выгодности использования теплоэлектроцентралей. ТЭЦ – 
лучший способ борьбы с тепловым загрязнением окружающей среды, 
которое благодаря использованию ТЭЦ сокращается практически в 
2 раза по сравнению с ТЭС и практически в 3 раза по сравнению с 
АЭС. Теплофикационные энергоблоки для выработки 100 МВт элект-
роэнергии затрачивают около 35 тонн условного топлива. Но, в отли-
чие от конденсационных блоков ТЭС, турбина Т-100-130 способна вы-
рабатывать дополнительно до 180 МВт тепла без изменения затрат топ-
лива. Для городов, где в качестве основного топлива используется газ, 
это экономия газа по сравнению с отопительными котлами составит 
более 40% топлива, плюс существенно уменьшаются потери на транс-
порт электроэнергии от ТЭС и АЭС и др., так как ТЭЦ построены в 
черте городов. Таким образом, можно уверенно говорить о целесооб-
разности разработки теплофикационных энергоблоков повышенной эф-
фективности (БПЭ) для ТЭЦ. 

 Обзор исследований украинских ученых-энергетиков показывает 
хороший задел для формирования концепции реновации существую-
щих энергоблоков с улучшенными показателями. По материалам пре-
дыдущих конференций [1] можно формировать группы для разработки 
концепции БПЭ для городских ТЭЦ. В Украине разработаны и можно 
широко использовать новые технологии сжигания газа, улучшения 
процессов за счет рециркуляции дымовых газов. Уже достаточно на-
коплен эксплуатации ТЭЦ с котлами, сжигающими мусор [2]. Для по-
вышения эффективности работы котлов разработаны и уже использу-
ются мероприятия более полного использования теплоты топлива. 

Связующим звеном при разработке котлов с улучшенными показа-
телями можно использовать метод проектирования с использованием 
визуальной диагностики структуры потоков (МВДСП) для совершен-
ствования энергетического оборудования и технологий [3]. МВДСП 
позволяет в короткие сроки и малыми затратами решить проблему ог-
раничений мощности, улучшить энергетические и экологические пока-
затели ТЭС и ТЭЦ. Для примера можно рассмотреть вариант ренова-
ции котельной установки котла ТМЕ-96 теплофикационного энерго-
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блока 100 МВт. Дутьевой и тяговый тракты котла имеет неоправданно 
сложную конфигурацию (рисунок). 

 

 
Рисунок. Схема дутьевого тракта котла ТМЕ-96 энергоблока 100 МВт. 

 
Для формирования предложений реновации котла выполнен анализ 

методов проектирования аэросистем, разработана новая компоновка 
основного (вентиляторы и дымососы) и вспомогательного оборудо-
вания тягодутьевых трактов котлов, а также предложены экономичные 
варианты совершенствования проточных частей. Можно прогнозировать 
снижение затрат электрической энергии на дутье и тягу ΔN ˃ 1 МВт 
только за счет снижения сопротивлений.  

Проекты, обеспечивающие существенное снижение затрат энергии 
на собственные нужды можно отнести к приоритетным, так как они 
обеспечивают быструю окупаемость. Сегодня цена продажи электро-
энергии Цэл = 1,58 грн./кВт должна учитывать себестоимость выработ-
ки электроэнергии более 1,2 грн./кВт. В случае экономии электроэнер-
гии на собственные нужды, себестоимость не должна учитываться. На-
пример, до реконструкции энергоблок 100 МВт продавал 94 МВт, так 
как на собственные нужды тратил 6 МВт. После совершенствования 
аэросистемы ТЭЦ будет продавать уже 95 МВт. В структуре себестои-
мости изменится только величина затрат электроэнергии. При указан-
ной цене доход от продажи сэкономленной электроэнергии будет в 
3 раза больше (1,58/(1,58 – 1,2) = 3), чем при продаже отпущенной 
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электрической энергии до реконструкции. Приведенные цифры услов-
ны и требуют корректировки на основе данных предприятия. Годовой 
эффект от продажи сэкономленной электроэнергии. 

Эф = ΔNэл  T  Ц = 1000 кВт  4000 ч  1,58 грн./кВт = 6,4 млн грн./год. 

Представленный пример характеризует актуальность и целесооб-
разность проекта разработки «блоков повышенной эффективности» с 
акцентом на улучшение удельных показателей по установленной мощ-
ности, эффективности и существенного снижения затрат энергии на 
собственные нужды. 

Выводы 
Мировой опыт свидетельствует, что реновации энергоустановок с 

целью улучшения параметров работы и продления срока их надежной 
эксплуатации на 30–50% дешевле строительства новых объектов. Ме-
тоды совершенствования оборудования на основе визуальной диагно-
стики потоков дают перспективу восстановления конкурентоспособной 
энергетики Украины. 

Список использованной литературы 

1. Сігал О. І. Стан і проблеми комунальної теплоенергетики України / Про-
блемы экологии и эксплуатации объектов энергетики: Сборник трудов / Институт 
промышленной экологии. – К.: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2020. – C. 7–11. 

2. Павлюк Н. Ю., Сігал О. Я. Етапи і результати впровадження «Сміттєвої 
революції» в Польщі / Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики: 
Сборник трудов / Институт промышленной экологии. – К.: ИПЦ АЛКОН НАН 
Украины, 2020. – C. 119–122. 

3. Арсирий В. А., Рябоконь П. М. Ограничения мощности котлов – проблема 
устаревших правил проектирования аэродинамических систем // Проблемы эко-
логии и эксплуатации объектов энергетики: Сборник трудов / Институт промыш-
ленной экологии. – К.: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2019. – С. 111–118. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 106

УДК 621  
К. С. Горбань, М. З. Абдулін 

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 

ВПЛИВ СТРУМЕНЕВО-НІШОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  
НА ЕКОЛОГІЧНІ-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ВОГНЕТЕХНІЧНОГО ОБ’ЄКТА  
 
В світлі концепції сталого розвитку [1] питанню шкоди довкіллю 

від діяльності енергетичних та промислових об’єктів приділяється 
багато уваги [2, 3]. На міжнародному та державному рівні актуальність 
питань впливу на екологічну ситуацію закріплена документально. Ук-
раїна, як член Енергетичного Співтовариства, зобов’язана виконувати 
відповідні умови та дотримуватися європейських Директив 2001/80/ЄC 
та 2010/75/ЄС.  

Паливно-енергетичний комплекс є джерелом 36% від загального 
обсягу забруднюючих викидів в Україні [4], СОх та NOx – одні з основ-
них забрудників. Вони вважаються токсичними та шкідливими для жи-
вих організмів. Оксиди вуглецю (вуглекислий СО2 та чадний СО гази) 
це безбарвні гази без запаху, впливають на нервову та серцево-судинну 
системи, викликають задуху та головний біль. Токсичність зростає при 
наявності в повітрі азоту. Оксиди азоту (серед них монооксид- NO та 
діоксид азоту NO2) отруйний газ без запаху і кольору, викликає подраз-
нення дихальних шляхів, у вологому середовищі утворює кислоти, що 
спричиняють набряк легень. Від так, згідно досліджень ВООЗ, щороку 
від забрудненого повітря на планеті гинуть близько 2 млн людей. З 
точки зору викидів продуктів згорання органічного палива природний 
газ є найбільш безпечним серед традиційних джерел енергії. 

Процеси горіння та природу появи оксидів азоту вивчали 
Я. Б. Зельдович, П. Я. Садовніков, І. Я. Сігал та ін. У їхніх роботах [5, 
6] доводиться залежність NOx від температури та наявності кисню в 
зоні горіння. Молекулярний азот досить інертний газ і розпадається 
при дуже високих температурах, які формуються в зоні горіння і сяга-
ють 2000 C. Для природного газу необхідні особливі умови, а саме 
температура його займання 600–700 C, реакція горіння протікає в діа-
пазоні 5–15% концентрації пального в середовищі окисника. Нормаль-
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ній швидкості горіння менше 0,5 м/с [7]. Ці властивості ускладнюють 
ефективне спалювання газу. 

На практиці застосовуються різні методи зниження емісії NOx. Для 
ВО, що працюють на газовому паливі застосовуються зниження наван-
таження котла, подача вологи та рециркуляція димових газів в топко-
вий простір, використання новітніх технологій спалювання.  

Метод рециркуляції димових газів ефективний для палива з низь-
ким вмістом азоту і впливає на утворення оксидів азоту в основному за 
рахунок зниження максимальної температури полум’я шляхом знижен-
ня концентрації кисню в зоні горіння. При цьому важлива організація 
топкового процесу, яка визначається технологією спалювання. Викори-
стання новітніх технологій дозволяє не лише вплинути на емісію шкід-
ливих речовин, а і регулювати ефективність процесу генерації енергії 
за рахунок впливу на роботу ВО в цілому.  

Струменево-нішова технологія (СНТ) це сучасна технологія спалю-
вання, яка розроблена на базі лабораторії горіння КПІ.  

Принцип роботи СНТ представлений на рисунку [7] і базується на 
взаємодії струменевої системи подачі пального, набігаючого потоку 
окисника та вихрової структури, що формується в нішовій порожнині. 
На основі даної технології розроблені та впроваджені пальникові при-
строї (ПП) СНТ на сотнях різноманітних об’єктів національної еконо-
міки та за кордоном.  

Раніше оприлюднювалися результати модернізації котлів ДКВР-10 
з ПП СНТ, рециркуляцією та двохстадійним спалюванням [8]. Прово-
дилися вимірювання газового складу продуктів згорання за котлом. 
Змінювалися вміст кисню в зоні горіння в діапазоні 19–21% та наван-
таження установки в діапазоні 60–97%. Коефіцієнт надлишку повітря 
та температура відхідних газів 
підтримувалися приблизно на 
одному рівні. Модернізація 
дозволила забезпечити відпо-
відність ВО сучасним стандар-
там екологічності. Крім того 
зросла ефективність котла на 
18%, економія палива підви-
щилася на 15% на часткових 
режимах, економія електро-
енергії на приводи тяго-дут-
тьових установок 40%.  

Рисунок. Принцип роботи струмено-нішо-
вої технології: 
Wo – швидкість потоку окисника, Wг – швид-
кість виходу струменів газового пального; H, L,
L1, dг – геометричні параметри ніші. 
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Нещодавно були проведені уточнюючі та дублюючі експерименти 
на установці КВГМ-6,5, з застосуванням рециркуляція та СНТ, резуль-
тати яких наведені в таблиці. Дослідження показали, що при допусти-
мих значеннях вмісту оксиди вуглецю та підтримуваній на одному рів-
ні температурі за котлом, значення шкідливих оксидів знаходилися у 
відповідності європейським нормам уже при 9–10% рециркуляції. Для 
порівняння, у роботі [9] відсоток рециркуляції сягає 15–20%.  

Таблиця  
Результати комплексних досліджень рециркуляції  

з використанням СНТ на КВГМ-6,5 

Рециркуляція, % О2, % NOx, мг/м
3 СО, мг/м3 

3 20,5 175–205 25 

6 20,1 145–165 40 

9 19,7 120–140 50 

12 19,3 100–112 55 
 

Дані дослідження дозволили зробити висновок, що відсоток ре-
циркуляції, який забезпечує нормативні параметри роботи ВО зі збере-
женням ефективності горіння, залежить від технології спалювання. 
Принцип реалізації СНТ дозволяє забезпечити якість процесу горіння і 
максимальну ефективність рециркуляції при її мінімальній долі як ме-
тоду зниження емісії оксидів азоту.  

Дослідження проводилися при зміні навантаження в діапазоні 37–
88% від номіналу. При роботі на чистому повітрі емісія NОх знаходи-
лася у діапазоні 200–250 мг/м3, продуктах згорання зафіксовані «слі-
ди» СО. 

Зараз проводяться дослідження на котлах ПТВМ-50 з застосуван-
ням СНТ та рециркуляції. Проміжні результати показують, що вихід 
NОх може сягати 100 мг/м3 та нижче при вмісті кисню 3%. 
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РЕЖИМ 
 

Отличительной чертой развития энергетических систем во всем 
мире является изменения, обусловленные внедрением распределенных 
энергетических ресурсов, интеграцией энергетики со смежными отрас-
лями экономики, увеличением доступности дешевой переменной во-
зобновляемой энергии (ПВЭ), достижениями в области цифровизации, 
растущими возможностями электрификации и рядом других факторов, 
специфичных для отдельных стран. Интеграция высоких долей ПВЭ 
создает проблемы для операторов и регуляторов энергетических си-
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стем, оказывают непосредственное влияние на использование мощно-
стей, предназначенные для работы в только базовой нагрузке (в первую 
очередь АЭС), и сильно влияют на работу маневренных мощностей 
(ПГУ-КЭС, ПГУ-ТЭЦ) резко снижая их эффективность. 

В тоже время при организации систем энергоснабжения промыш-
ленного и социального секторов должны учитываться физические осо-
бенности электроэнрегии как товара, а именно то, что в любой момент 
времени должен обеспечиваться баланс между производством и по-
треблением электроэнергии. Это, в совокупности с техническими огра-
ничениями генерирующего оборудования, а также экономическими и 
юридическими ограничениями, формирует основную проблему регули-
рования энергосистемы – обеспечение потребителей в любой момент 
времени требуемым количеством электроэнергии [1, 2]. 

В этой связи для повышения гибкости энергосистем применяют 
пиковые, а для повышения оперативного резерва мощностей резервные 
энергоисточники. Вместе с тем интерес представляет совмещение этих 
функций в одном источнике, а также повышение его экономической 
эффективности [3–4]. В Беларуси пиково-резервные энергетические ис-
точники (ПРЭИ) строятся в настоящий момент на четырех крупных 
станциях объединенной энергосистемы [5]. Три из которых прошли ре-
конструкции и оснащены парогазовыми блоками ПГУ-400, имеющими 
высокую эффективность в базовой нагрузке, но сильно теряющими 
электрический КПД на сниженных нагрузках [6–8].  

Нами выполнено исследование с целью поиска решений по повы-
шению эффективности ПРЭИ, в результате которого предложена 
структурная оптимизация путем интеграции энергоустановок ПРЭИ с 
блоком ПГУ-400 в единый комбинированный теплофикационный энер-
гоблок [9]. Применение современной системы утилизации тепловой 
энергии на интегрированном блоке позволит создать маневренный вы-
сокоэффективный когенерационный источник, способный работать как 
по электрической, так и по тепловой нагрузке в зависимости от внеш-
них условий. Поскольку крупные генерирующие источники традицион-
но расположены на удалении от городов, являющихся крупными по-
требителями тепловой энергии в холодном и умеренном климате в те-
чение не менее 4,0–4,5 тыс. часов в год, в качестве структурной опти-
мизации также предусматривается применение системы дальнего теп-
лоснабжения «Co-Ah» [10], позволяющей снизить температуру обрат-
ной сетевой воды, что ведет к повышению степени рекуперации теп-
лоты и коэффициента использования топлива. 
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Структура и принципы организации и функционирования рассмот-
рены более подробно в статье [9]. На данном этапе исследования были 
уточнены некоторые параметры математической модели, а также про-
ведено исследование и получены зависимости влияния комплекса пара-
метров на экономическую эффективность данных технических ре-
шений. 

По результатам численного исследования было установлено, что 
при переходе на теплофикационный режим возможны условия окупае-
мости проектов строительства ПРЭИ. Отмечено, что окупаемость уста-
новок простого «открытого» цикла возможна только при ценах на пи-
ковую генерацию более 0,15 долл./кВтч, что соответствует повыше-
нию на 80% существующего тарифа. В то же время для теплофикаци-
онных схем окупаемость возможно при снижении тарифа на электро-
энергию до 0,07 долл./кВтч. Вместе с тем увеличение стоимости при-
родного газа приводит к повышению экономической эффективности 
теплофикационных схем и снижению эффективности схем простого 
цикла. 

Также из этих результатов следует, что практический интерес 
представляет не столько эксстремум целевой функции, сколько усло-
вия при которых обеспечивается безубыточная работа (ЧДД = 0). В 
этой связи была доработана описанная в [9] математическая модель и 
получены зависимости вида: 

ЧДД = f(Tээ, Сг, min) = 0. 

Зависимости влияние тарифов на электрическую энергию и стои-
мости природного газа на эффективность предлагаемого технического 
решения представлены на рисунке. Установлено, что в рамках измене-
ния тарифа на пиково-резервную генерацию электроэнергии в диапа-
зоне от 7 до 15 цент/кВтч и стоимости природного газа – от 100 до 
225 долл. США/тыс. м3 число часов безубыточности работы комбини-
рованного энергоблока не превышает 5 часов в сутки.  

Таким образом, по результатам исследования можно констатиро-
вать следующее: 

 теоретически обоснована возможность создания условий безубы-
точности работы пиково-резервного электрогенерирующего обо-
рудования с годовым числом часов работы менее 1000 часов пу-
тем организации теплофикационного цикла; 

 предложенные авторами варианты структурной оптимизации по-
зволяют достичь большей операционной гибкости создаваемых 
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энергоисточников, в том числе с учетом изменяющихся условий 
на рынке энергоресурсов; 

 использование технологии ГПА для пиково-резервных и балан-
сирующих мощностей является более эффективным как в базо-
вом, так и в оптимизированном варанте; вместе с тем прирост 
эффективности в случае оптимизации схем с ГПА также выше, 
чем с ГТУ. 

 

  

  
Рисунок. Характер изменения времени безубыточной работы интегриро-
ванного блока от комплекса факторов. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТЯГОДУТЬЕВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ЭКО-3 

 
Для повышения качества процесса сжигания топлива с его одно-

временной экономией и уменьшением вредных выбросов, для сокраще-
ния потребления электроэнергии, тягодутьевые устройства котлов це-
лесообразно оснащать комплексной системой регулирования и диагно-
стики, включающей частотные преобразователи приводов вентилятора 
и дымососа, датчики технологических параметров и химического со-
става отходящих газов, работающей по самонастраивающимся алгорит-
мам. Разработанная МКЭ система ЭКО-3 полностью соответствует тре-
бованиям к такой системе по функциональности и качеству. 
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Система ЭКО-3 является универсальной. Она не затрагивает сис-
тем безопасности и может быть установлена на котлах любых типов. 
Срок монтажа и ввода в эксплуатации не превышает 5 рабочих дней. 

Срок окупаемости системы ЭКО-3 составляет примерно 0,5–1 год. 
Производственные возможности МКЭ позволяют за 3–4 месяца ос-

настить системами ЭКО-3 все котлы средней и большой мощности, 
эксплуатирующиеся в ЖКХ Украины. 

Сегодня МКЭ предлагает новое поколение систем ЭКО-3 на базе 
промышленного панельного компьютера (ППК). Основные преиму-
щества – простота и удобство управления всей системой, а также ото-
бражение и контроль необходимых параметров – обеспечиваются гра-
фическим интерфейсом на цветном 15-дюймовом сенсорном дисплее 
ППК, встроенного в Пульт оператора.  

При работе доступны режимы отображения контролируемых пара-
метров, как в виде мнемосхемы, так и в виде регистрирующих и изме-
рительных приборов. 

 

 
Рис. 1. Режим контроля параметров системы в виде мнемосхемы. 

 
Кроме того, технические возможности ППК позволяют вести архи-

вацию основных параметров системы с записью в Excel-файл для даль-
нейшей обработки результатов. 

Применение энергосберегающей системы ЭКО-3 позволяет: 
 оптимизировать режим сгорания топлива с учетом фактических ус-
ловий, режимов работы котлоагрегата и характеристик топлива: 
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– содержание О2 в исходящих газах снижается на ~ 27%; 
– температура исходящих газов снижается на ~ 14%; 
– уровень вредных выбросов NOх снижается на ~ 29%;  

 при всех режимах работы котлоагрегата поддерживать макси-
мальный и стабильный КПД; 

 снизить удельный расход топлива на 4–6 м3/Гкал (сокращение 
расхода газа на 3,2–4,7%); 

 снизить удельный расход электроэнергии на 1,74–2,4 кВтч/Гкал 
(сокращение расхода электроэнергии на 58–65%); 

 увеличить не менее чем в 5 раз срок службы тягодутьевых уст-
ройств за счет снижения частоты вращения двигателей и плав-
ного пуска: 
– частота электропитания двигателя вентилятора снижается ~ 46%; 
– частота электропитания двигателя дымососа снижается ~ 62%; 

 исключить потребление реактивной мощности из сети; 
 минимизировать влияние человеческого фактора на управление 
процессами горения; 

 исключить ошибки в установке режимов работы котлоагрегата за 
счет неточности показаний приборов на котлоагрегате; 

 улучшить условия труда обслуживающего персонала за счет сни-
жения шума от работы тягодутьевых устройств. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ЕНЕРГІЇ ТА ҐРУНТОВИХ ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРІВ  
ДЛЯ КОМУНАЛЬНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

 
Енергетична криза, обумовлена вичерпанням світових природних 

енергоресурсів, неухильним зростанням їх вартості, погіршенням еко-
логічної обстановки довкілля призводить до необхідності переходу до 
енергоощадних технологій з використанням нетрадиційних та віднов-
люваних джерел енергії. 

Комунальні ТЕЦ працюють на номінальній потужності тільки в 
опалювальний сезон. У міжсезоння та в літній період відбувається кіль-
кісне зменшення теплоти, що відпускається і то за умови, якщо це не 
порушує графік електричного навантаження. Таким чином, після закін-
чення опалювального сезону, в зв’язку істотним зниженням теплоспо-
живання, виникають проблеми раціонального використання теплоти, 
що виробляється комунальними ТЕЦ. Проблему надлишків теплоти 
можна вирішити в рамках комунального теплопостачання, здійснивши 
її акумулювання з метою подальшого використання в опалювальний 
сезон. При вилученні теплоти з акумулятора підтримання необхідного 
температурного режиму здійснюється тепловими насосами. Таким 
чином, виникає взаємодіюча технологічна система: «ТЕЦ – акумулятор – 
тепловий насос», робота якої повинна бути взаємно узгодженою. 

Так, при тепловій потребі близько 1 МВт, при 180 добовому опалю-
вальному сезоні теплова ємність акумулятора складає 4,3106 кВтгод. 
При цьому потрібно мінімізувати теплові втрати акумулятора протягом 
180 діб закачування теплоти і протягом 180 діб подальшого її вилучен-
ня. Природною речовиною, що має найбільшу об’ємну питому тепло-
ємність 4,17106 Дж/(м3К) є вода. Якщо її використовувати в якості 
акумулюючого середовища, то при підвищенні температури води в 
акумуляторі від 10 до 80 С об’єм акумулятора складе 5,33104 м3. Для 
акумулятора у формі куба довжина ребра буде 37,6 м, а поверхня 
складе 8483 м2. Штучна споруда такої великої ємності з легкорухливим 

 
 Б. І. Басок, Т. Г. Бєляєва, М. А. Хибина, 2021 



 

 117

середовищем в межах зони проживання є проблематичною і небез-
печною. 

В ІТТФ НАН України протягом ряду років проводяться досліджен-
ня по організації в природному ґрунтовому масиві теплового акумуля-
тора. Метод організації ґрунтового акумулятора, розроблений під ке-
рівництвом професора Накорчевського А. І., базується на аналізі спіль-
ної роботи системи ґрунтових теплообмінників і на розробці заходів, 
що знижують перепад температур між теплоносієм і ґрунтовим маси-
вом та перешкоджають розширенню області акумулювання [1].  

Акумулятори великої теплової ємності організуються в природ-
ному ґрунтовому масиві впорядкованою системою вертикальних теп-
лообмінників, розміщених в свердловинах. В результаті акумулювання 
створюється основна область, що умовно обмежена зовнішнім конту-
ром системи теплообмінників і їх висотою, об’ємом Vo і температурою 
То, і буферна підобласть, що примикає до основної і утворюється в 
результаті теплової взаємодії основної області з навколишнім ґрунто-
вим масивом, що має температуру Тм = const. Оскільки температурний 
потенціал буферної підобласті менше, ніж основної, необхідна її міні-
мізація. Найменші розміри буферної підобласті будуть в разі рівномір-
ного розподілу температури по об’єму основної області, що досягаєть-
ся організацією однакового теплового навантаження на кожен теплооб-
мінник, їх однотипністю, незмінним кроком L їх розташування в сис-
темі, однаковим потенціалом проміжного теплоносія і малим перепа-
дом його температур Тв = (Тв.вх – Тв.вих) ~ 1 відповідно на вході і виході 
кожного теплообмінника і рядом інших вимог.  

Ефективність акумулювання збільшується при зменшенні розмірів 
буферної подобласти. Дослідження на екстремум відношення об’єму 
буферної підобласті до об’єму основної встановило, що мінімум від-
повідає кубічній формі основної області акумулювання (X = Y = Z).  

Розміри буферної підобласті можуть бути також зменшені при 
створенні верхнього теплоізоляційного щита. При цьому зменшується 
глибина буріння свердловин на величину порядку Н і відпадає необ-
хідність теплоізоляції підвідних і відвідних трубопроводів. Витрати на 
спорудження щита з пінобетону товщиною 0,1–0,3 м набагато менші 
вартості бурових робіт Hk, де k – число свердловин. Розрахунки по-
казали, що тепловтрати через щит протягом року не перевищать 1% [2]. 
При створенні верхнього теплоізоляційного щита та кубічної форми ос-
новної області оптимальні співвідношення наступні: X = Y, Z = 0,5X, 
де X, Y – довжина і ширина основної області, Z – її висота.  
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Об’єм акумулятора зі щитом визначається залежністю: 

,667,0)П25,0()П( 3
б

2
бобоообо RRZRSZZSVVV       (1) 

де 
Sо = XY = X2,  По = 2(X + Y) = 4X,  Vо = SоZ = X2Z,  Z = 0,5X, 

а лінійний розмір буферної підобласті, який змінюється в часі, буде: 

.24 мб taR          (2) 

Сумарний «тепловий об’єм» з урахуванням розподілу температур в 
буферній підобласті 

.0762,0)П25,0(2,0)П(4,0
~~~ 3

б
2
бобоообоа RRZRSZVEEE    (3) 

Енергію, що була акумульована за літній період можна представи-
ти виразом: 

Ea = Na,         (4) 

де N – потужність акумулювання, що пов’язана з характеристиками теп-
лообмінників за допомогою виразу: 

N = q02R0kaZ,        (5) 

де q0 – густина теплового потоку на зовнішній поверхні теплообмін-
ника c радіусом R0; kа – число «ефективно» працюючих теплообмінни-
ків, яке визначається за величиною теплообмінної поверхні з тепловим 
потоком, спрямованим всередину основної області акумулювання. Щоб 
уникнути великих перепадів температур між проміжним теплоносієм і 
основною областю акумулювання слід обмежувати q0 =100 Вт/м2. При 
заданому q0 рівняння (5) трансформується у співвідношення, що зв’язує 
kа з величиною R0: 
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при  = 1: 
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де m – число свердловин на лінійному розмірі X; k – загальна кількість 
свердловин в акумуляторі; L – крок свердловин. Змінюючи значення kа 
і R0, можна визначити оптимальні величини, що представлені в (7). 
Таким чином, співвідношення (4)–(7) визначають всі параметри ґрунто-
вого акумулятора заданої продуктивності. 

При акумулюванні температура То(t) буде збільшуватися від почат-
кової температури ґрунтового масиву Тм до деякого найбільшого зна-
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чення То,max, а потім при розрядці То(t) буде знижуватися до початко-
вого значення Тм при повному вилученні акумульованої енергії. Подіб-
ним чином змінюється і температура проміжного теплоносія Тв, яка 
при розрядці визначається деякою спадної в часі функцією 

Тв. = Тв.р (t),        (8) 

де Тв.р – значення Тв на початку розрядки. Проміжний теплоносій, який 
вилучає теплоту з акумулятора, надходить у випарник теплового насоса. 
Зазвичай теплові мережі працюють з постійним тепловим навантаженням 
і вимагають підтримки постійної робочої температури. Таким чином, 
робота теплового насоса повинна відповідати умові (8) і вимогам: 

G = 1V1 = const, T2 = const,       (9) 

де G – масова витрата робочого тіла теплового насоса, 1 – густина 
робочого тіла, V1 – об’ємна витрата компресора з боку випарника. Тут і 
нижче прийнято, що через малі теплові опори теплообмінників тепло-
вого насоса температури по обидва боки теплообмінної поверхні прак-
тично збігаються (Тв1  Т1, Тв2  Т2), в індексах цифра 1 вказує на 
параметри в випарнику, цифра 2 – на параметри в конденсаторі, літера 
«в» – співвідносить величину до відповідного зовнішнього (щодо теп-
лового насоса) теплоносія. Вважаємо, що теплофізичні характеристики 
робочого тіла у випарнику і конденсаторі відповідають умовам наси-
чення. Тоді відповідно (9) повинно виконуватися: 
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де R – газова постійна робочого тіла теплового насоса. Отже, об’ємна 
продуктивність компресора повинна змінюватися як  
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      (11) 

Виконання умов (7), (9), (10) легко можна реалізувати в компресорі 
поршневого типу зі змінним числом обертів двигуна n (t): 

,
)(

)(
1 Slt

G
tn


       (12) 

де  – коефіцієнт передачі, S – площа поршня, l – довжина хода.  
Постійність тиску в камері конденсації p2 підтримується практично 

автоматично нагнітальним клапаном. Теоретична потужність, що йде 
на стиснення газу, визначиться як: 
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де m – показник політропи. З урахуванням ефективного к. п. д. теплового 
насоса, що враховує втрати енергії на тертя в компресорі, в приводі і 
відхилення процесу від теоретичного, необхідна потужність буде [19]: 
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де N – потужність, що відводиться від ґрунтового акумулятора.  
В результаті розрахунків річного циклу роботи системи «ТЕЦ – 

ґрунтовий акумулятор – тепловий насос» з тепловою потужністю 
N = 1,16106 Вт і максимальною температурою гарячого теплоносія 96 С, 
параметрами ґрунтового акумулятора: ґрунт – глина (м = 0,8 Вт/(мК), 
мсм = 1,512106 Дж(м3К)); геометричними розмірами теплообмінни-
ка – Z = 120 м, R0 = 0,15 м, крок L = 1,6 м було одержано, що загальна 
кількість теплообмінників в системі буде k = 240, число працюючих теп-
лообмінників при акумулюванні kа = 210, при розрядці – kр = 184, розміри 
майданчика, займаного теплообмінниками складе – Lm×Ln = 24×22,4 м2, 
об’єм основної області акумулювання Vo = 0,645105 м3, об’єм буфер-
ної підобласті в кінці акумулювання (τ = 180 діб) Vб.а = 0,259106 м3, 
об’єм теплоізоляційних плит Vіз = 497 м3 (блоки з перлітного піску тов-
щиною δ = 0,3 м,  = 0,05 Вт/(мК)). Густина теплового потоку на зо-
внішній поверхні теплообмінників при акумулюванні q0а = 48,8 Вт/м2, 
при розрядці q0р = 56,4 Вт/м2. При акумулюванні монотонно збільшуєть-
ся накопичена енергія і досягає значення Еа = 0,181014 Дж на 180 добу. 
При цьому, температура ґрунту в основний області акумулювання 
Те,max = 88 С, температура теплоносія Тв1 = 95,4 С, лінійний розмір бу-
ферної підобласті – Rб.а = 14,1 м.  

При розрядці функції То і Тв1 змінюється на протилежне: тепер Тв1 
менше То. Вважаємо, що постійна температура мережевого теплоносія 
підтримується тепловим насосом, наприклад, Тв2 = ТТН = 80 С, то кіль-
кість енергії ЕТН, підведеної до насосу від зовнішнього джерела на 
180 добу розрядки складе 23,3% від Еа. У процесі розрахунку конт-
ролювалися втрати енергії через верхній ізоляційний щит і вони не пе-
ревищили 0,6% від Еа. Кінцеве значення Rб.р = 19,9 м. 
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Корпорація «Українські атомні прилади та системи», м. Київ 

ПРО КОРПОРАЦІЮ  
«УКРАЇНСЬКІ АТОМНІ ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ» 
 
Корпорація «Українські атомні прилади та системи» (УАП) має 

багаторічний досвід в розробці, виготовленні, постачанні, проектуванні 
обладнання та систем радіаційного, екологічного та технологічного 
контролю, приладів та засобів для безпечного поводження з радіоак-
тивними відходами. Окремим відмінним досвідом УАП є постійна 
участь у тендерах, що фінансуються національними інституціями, а 
також ЄК, ЄБРР, НЕФКО, Світовим Банком, іншими міжнародними ін-
ституціями. Заснована в 2003 році, корпорація «Українські атомні при-
лади та системи» («Укратомприлад») несе місію запобігання шкідли-
вого впливу радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання на 
навколишнє середовище і людину, а також, здобула перспективний 
досвід реалізації Програми скорочення газоспоживання за рахунок 
поновлюваних джерел енергії. 

Штаб-квартира корпорації знаходиться в м. Київ, Україна. 
Сфери діяльності корпорації: 
 атомна енергетика і підприємства ядерного паливного циклу; 
 теплоенергетика (послуги проектування, консультування та су-
проводу проектів, встановлення та модернізація котелень); 

 екологія і радіоекологія; 
 поводження з РАВ та відпрацьованим ДІВ; 
 фізичний захист і безпека: виявлення радіоактивних і ядерних 
матеріалів, запобігання радіаційного та ядерного тероризму; 
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 гірничо-металургійний і гірничо-збагачувальний комплекс; 
 медицина, наука. 
УАП висуває продукцію і послуги, які виконують наступні функції: 
 радіаційний, дозиметричний та радіоекологічний контроль і мо-
ніторинг, а також виявлення та ідентифікація ядерних і радіоак-
тивних матеріалів; 

 модернізація і створення теплоенергетичних установок на основі 
когерентних технологій; 

 безпечне поводження з радіоактивними відходами; 
 забезпечення фізичного захисту та радіаційної безпеки об’єктів 
поводження з радіоактивними відходами; 

 контроль параметрів технологічного середовища промислових 
підприємств; 

 екологічний контроль і моніторинг промислових підприємств і 
територій, що знаходяться в зоні їх впливу; 

 а також створення автоматизованих систем безпеки, систем елек-
тробезпеки та спостереження: системи фізичного захисту, ран-
нього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення, системи 
доступу та моніторингу рухомих об’єктів. 

 Корпорація «Укратомприлад» пропонує різні послуги, серед яких: 
 послуги вимірювальної лабораторії радіаційно-екологічного конт-
ролю; 

 розробка програмного забезпечення; 
 науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 
 проектні роботи; 
 технічна підтримка. 
 Багатофункціональна і ефективна система управління дозволяє ді-

яти злагоджено, швидко і якісно. Компетентність УАП підтверджуєть-
ся наявністю сертифікатів якості, що відповідають міжнародним стан-
дартам. 

Структура Корпорації «Укратомприлад» складається з основних 
підрозділів, таких як: 

 Технічна служба, до складу якої входить: 
– Департамент конструювання та проектування; 
– Науково-дослідна лабораторія; 
– Електронно-фізична лабораторія; 
– Вимірювальна лабораторія; 
– Служба впровадження та сервісної підтримки; 

 Департамент виробництва і випробувань; 
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 Центр інформаційних технологій; 
 Центр маркетингу та управління проектами; 
 Експертно-аналітичний та інноваційний центр; 
 Комерційна служба; 
 Департамент сертифікації, ліцензування та якості. 
 Виробничі потужності корпорації «Укратомприлад» базуються на 

наявних і функціонуючих майданчиках виробництва, розташованих в 
м. Києві. Загальна площа приміщень Корпорації «Укратомприлад», де 
здійснюється основна виробнича діяльність, становить понад 1000 м2. 

Персонал Корпорації «Укратомприлад» має відповідну кваліфіка-
цію, необхідні знання та досвід в області ядерного приладобудування і 
атомної енергетики, теплоенергетики, створення обладнання з виявлен-
ня радіоактивних речовин і ядерних матеріалів і обладнання екологіч-
ного радіоекологічного моніторингу, періодично проходить відповідну 
перевірку знань в області екології та радіоекології, фізичного захисту 
від радіоактивних речовин і ядерних матеріалів, охорони праці, вклю-
чаючи перевірку знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки. 

Корпорація «Укратомприлад» має розгалужену мережу партнер-
ських відносин з провідними світовими виробниками специфічного об-
ладнання для створення систем екологічного, дозиметричного, радіа-
ційного контролю всіх видів іонізуючого випромінювання та радіоеко-
логічного моніторингу. 

Корпорація «Укратомприлад» співпрацює з провідними інститута-
ми Національної академії наук України, МНС, МОЗ, іншими органами 
виконавчої влади в області енергетики, виявлення радіоактивних і 
ядерних матеріалів, радіоекології, охорони навколишнього середовища 
та інших сферах. 

Корпорація «Укратомприлад» (УАП) підтверджує наявність фахів-
ців, задіяних у сервісних міжнародних проектах, основною кваліфіка-
цією яких є розробка конструкторської, технологічної та проектної до-
кументації, звітів згідно вимог європейських та національних контро-
люючих органів. Фахівці успішно задіяні у виконанні Завдань сервіс-
них проектів, таких як, підготовка технічних, фінансових, проміжних 
звітів, технічних специфікацій, при взаємодії з Регулюючими органами 
України (враховуючи вимоги кращого європейського досвіду), супро-
від Кінцевого користувача, врахування зауважень та коментарів усіх 
задіяних сторін проекту, вчасна підготовка та перегляд оновлених вер-
сій. Фахівці досконало володіють українською, англійською та росій-
ською мовами; володіють правилами, процедурами та положеннями ке-
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рівних документів НЕФКО, ЄБРР, ЄК, Світового Банку, таких як: Ке-
рівництво із закупівель НЕФКО, Принципи та правила закупівель това-
рів, робіт та послуг ЄБРР, Настанови з питань публічних закупівель та 
збірник директив ЄС з питань закупівель, Посібники із закупівель ЄК, 
Світового Банку, ЄІБ тощо.  

Корпорація «Укратомприлад» має великий досвід успішної участі в 
міжнародних тендерах ЄК, ЄБРР, Світового Банку, НЕФКО, державно-
приватного партнерства (ДПП), розробки проектної та кошторисної до-
кументації, взаємодії з регулюючими органами, впровадження проектів 
та складення технічних і фінансових звітів, менеджменту проектів.  

 
 
 

УДК 502.5:504.38:613.5 
С. С. Куруленко 

Торгово-промислова палата України, Центр підвищення кваліфікації 
працівників водного господарства Мінекоенерго, м. Київ 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗАБРУДНЕНЬ  
І ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У ВІДПОВІДНОСТІ 

ДО ДИРЕКТИВ ЄС 
 

Закон України «ОСНОВНІ ЗАСАДИ (СТРАТЕГІЯ) державної еко-
логічної політики України на період до 2030 року» (прийнятий 
28.02.2019 р.) приділяє особливу увагу питанням промислового забруд-
нення та його негативному впливу на довкілля та здоров’я людей. Це 
відповідає зобов’язанням України в рамках співробітництва Україна – 
ЄС (рис. 1, 2). 

 
Зміна клімату та захист озонового шару 

1. Прийнято Закон України від 14.07.2016 року № 1469-VIII «Про 
ратифікацію Паризької угоди». 

2. Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 
06.12.2017 р. № 878 «Про затвердження плану заходів щодо вико-
нання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клі-
мату на період до 2030 року». 

3. Прийнято «Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 
2050 року». 
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4. Прийнято Закон України «Про засади моніторингу, звітності та ве-
рифікації парникових газів», як перший етап імплементації Ди-
рективи 2003/87/ЄС. Закон вступає в дію з 01.01.2021 р.  
 

 
Рис. 1. Стратегічні цілі. 

 

 
Рис. 2. Екологічна політика України на період до 2030 року. 
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Зміна клімату у 21 сторіччі 
Глобальне потепління на 2 С – межа, яку бажано не переходити 

задля уникнення катастрофічних наслідків для природи і людини (рис. 3). 
 Наслідки зміни клімату накопичуються, є глобальними та незво-

ротними 
 Ризики та уразливість до зміни клімату не однакові в різних краї-

нах та регіонах 
 Негативний вплив на розвиток суспільства 
 Зниження продуктивності у сільському господарстві 
 Підвищення ризиків нестачі водних ресурсів 
 Підвищення частоти і інтенсивності екстремальних погодних явищ 
 Руйнування екосистем 
 Підвищення ризиків для здоров’я людей 
 

 
Рис. 3. Оцінка кількості людей, що можуть піддаватися ризику 
в 2080 році. 

 
Шляхи вирішення проблеми 

 Глобальне скорочення викидів парникових газів 
 Справедливе розподілення зобов’язань між усіма державами світу 
 Реалізація стратегій низьковуглецевого розвитку  
 Реалізація адекватних адаптаційних заходів, включаючи готовність 

до надзвичайних ситуацій 
 Забезпечення переходу від фрагментарних дій до планомірних за-

ходів 
 Включення заходів з адаптації до зміни клімату до програм со-

ціально-економічного розвитку 
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Промислове забруднення та техногенні загрози 
 Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче 

запобігання і контроль забруднень). 
 Мінприроди напрацьовано проект Концепції про реформування 

системи природоохоронних дозволів та технічну редакцію проекту 
Закону України «Про систему природоохоронних дозволів» (рис. 4). 

 Також досягнуто домовленості з Німецькою Стороною та пере-
бувають на стадії затвердження два проекти підтримки України у 
впровадження BATs, тобто кращих доступних технологій для про-
мислових викидів. 

 
Рис. 4. Інтегрований дозвіл. 

 
Сфера дії 

 Енергетика 
 Виробництво та обробка металів 
 Промисловість з переробки мінеральної сировини 
 Хімічна промисловість 
 Управління відходами 
 Інше (виробництво целюлози, паперу, дубленої шкіри та хутра, об-

роблення та перероблення молока тощо). 

Очікувані зміни 
 Інтегрований підхід: об’єднання 3 дозволів в 1 + перелік додатко-

вих вимог 
 Дерегуляція для малих забруднювачів 
 Галузевий підхід – НДТМ (BAT & BREFs) 
 Базовий звіт (НДТМ-оцінка, як частина заяви на отримання дозволу) 
 Індивідуальний підхід – переговорний процес 
 Щорічний звіт виконання умов дозволу установкою 
 Участь громадськості 
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Кроки на 2019–2021 
 Затвердження плану заходів до Концепції реалізації державної по-

літики у сфері промислового забруднення 
 Ухвалення законопроекту про інтегроване запобігання, зменшення 

і контроль промислового забруднення 
 Законопроект про реєстр промислового забруднення (рис. 5) 

 

 
Рис. 5. Графік виконання Директиви 2010/75/ЄС згідно проекту Закону України. 

 
 

 
УДК 621.928.9 

А. В. Тесленко 

Промышленный холдинг «ДЕМЗ», г. Запорожье 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ ГАЗООЧИСТКИ 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ХОЛДИНГОМ 

 
Промышленный холдинг «ДЕМЗ» занимается инновационным ме-

тодами газоочистки более 15 лет в большой энергетике, металлургии, 
цементной промышленности, для установок сжигания отходов масло-
экстракционных заводов с ориентацией прежде всего на технологии, 
применяемые на европейском рынке, и имеет соответствующие инжи-
ниринговое, производственное и монтажное подразделения. В настоя-
 
 А. В. Тесленко, 2021 
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щее время в холдинг вошла также инжиниринговая компания «НГТ», 
которая занимается нефтегазовыми технологиями, в составе проектной 
группы и подразделения поставки оборудования и реализации про-
ектов. 

Производственное подразделение холдинга имеет все необходимые 
технологии для изготовления металлоконструкций, оборудования элект-
рофильтров, рукавных фильтров, сопутствующего оборудования, сис-
тем контроля и автоматизации.  

Монтажное подразделение укомплектовано квалифицированным 
персоналом и выполняет весь комплекс строительно-монтажных работ 
от нулевого цикла до ввода объекта в эксплуатацию. Подразделение 
располагает необходимыми подъемно-транспортным оборудованием, 
землеройной техникой, обеспечено грузовым транспортом. 

Холдинг реализовал в энергетике более полутора сотни проектов 
на энергоблоках мощностью от 100 до 300 МВт, обеспечивающие вы-
полнение требований экологического законодательства Украины. В 
том числе для котлов № 6 и № 7 Дарницкой ТЭЦ была выполнена ре-
конструкция газоочистных установок с применением электрофильтров, 
обеспечивающих содержание твердых суспендированных частиц в очи-
щенных дымовых газах не более 30 мг/нм3. Кроме того, там же была 
реализована и успешно эксплуатируется система сбора для продажи 
всей летучей золы, улавливаемой газоочистными установками. Успех 
реализации этих проектов развеял мнение скептиков и впервые доказал 
возможность применения на украинских энергоблоках электрофильт-
ров, выполненных по технологии нашего холдинга, для выполнения 
новых, повышенных экологических требований, в том числе и дости-
жение остаточной запыленности не более 10 мг/нм3. 

Конечно, по сравнению с электрофильтром рукавный фильтр позво-
ляет получать более стабильный результат и остаточную запыленность 
до 3 мг/нм3. Наши конструкции этих фильтров компактны, соответству-
ют европейскому уровню, а при применении современных фильтро-
вальных материалов позволяют очищать газы с температурой до 400 С. 

Крупнейшим из реализованных нашим холдингом проектом в 
энергетике является установка сероочистки дымовых газов для энер-
гоблока № 2 Трипольской ТЭС. Установка выполнена по технологии 
полусухого метода польской фирмы «RAFAKO» с применением реак-
тора псевдокипящего слоя. Улавливание серного ангидрида произво-
дится с применением гидрооксида кальция при прохождении очищае-
мых газов через кипящий слой реактива в реакторе и, окончательно, в 
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слое поглотителя на фильтровальных рукавах. Польский партнер обес-
печил подготовку инжиниринга проекта, нами была выполнена адап-
тация проекта и производство оборудования на территории Украины, 
что позволило значительно снизить стоимость реализации проекта при-
мерно на 30% по сравнению с европейскими ценами. Тестовая эксплуа-
тация установки подтвердила заявленную эффективность газоочистки, 
концентрация серного ангидрида в очищенных газах не превышала 
80 мг/нм3, остаточная запыленность – не более 1–1,5 мг/нм3. К сожа-
лению, в настоящее время установка не эксплуатируется, так как не 
решена проблема утилизации конечного, постреакционного продукта. 
Проблема эта общая для всей Украины, касается всех отходов систем 
газоочистки и требует скорейшего решения. В соответствующих усло-
виях эти продукты могут быть применены экономически выгодно, что 
показал опыт Европейского союза. 

Кроме технологии полусухого метода очистки дымовых газов от 
оксидов серы Промышленный холдинг «ДЕМЗ» вместе со своими зару-
бежными партнерами готов предложить на рынке Украины технологию 
мокрого метода сероочистки. В этой технологии сорбентом является 
известь, а гипсовый шлам выступает в роли конечного продукта. 

Преимущества этой технологии: высокая степень сероочистки (92–
99%) при высокой серности угля (2,0–3,5%), высокая надежность, 
эксплуатационные расходы ниже, чем у других процессов. 

Еще одним направлением работы холдинга стала реализация уста-
новки конденсационного экономайзера на киевской ТЭЦ № 6 по со-
вместному проекту с компанией «Axis». Установка утилизирует тепло 
конденсации водяного пара в дымовых газах и позволяет сэкономить 
до 15% природного газа.  

В рамках капитального ремонта электрофильтров мусоросжига-
тельного завода «Энергия» применение модернизированного внутри-
механического оборудования позволило снизить запыленность очи-
щенных газов до 25 мг/нм3. Следующим этапом работы нашего хол-
динга на этом предприятии является участие в реализации проекта хи-
мической очистки дымовых газов. Проект должен быть реализован в 
ближайшие год-полтора. 

Специалисты холдинга работают с новейшими мировыми техноло-
гиями с области газоочистки, имеют возможность выбора технологий и 
соответствующего оборудования с максимальной локализацией его про-
изводства в Украине с целью снижения затрат на реализацию проектов. 
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Проблема утилізації твердих побутових відходів населення є акту-

альною в Україні [1–3, 7] та світі [4–6, 8, 9]. З кожним роком рівень 
споживання товарів і їх кількість підвищується, що призводить до гене-
рації величезної кількості твердих побутових відходів. Сучасні стра-
тегії управління потоками твердих побутових відходів містять такі під-
ходи: запобігання утворення ТПВ, повторне використання, рециклінг, 
технології біологічної обробки, спалювання та захоронення залишку.  

Концепція запобігання утворення відходів може бути зосередже-
на як в ланці виробництва товарів: це ефективне виробництво із міні-
мізацією використання сировини, мінімізація маси та об’єму пакуван-
ня, так і збоку кінцевого споживача: це заміна звичок на свідоме спо-
живання лише необхідних товарів. Огляд наукових статей стосовно за-
побігання утворенню відходів наведено в роботі [4].  

Повторне використання товарів також зменшує об’єм ТПВ та 
запобігає утворенню відходів. Воно не обмежується лише повторним 
використанням побутових товарів. Наприклад, будівельна галузь відпо-
відальна за 25% відходів, що продукується в світі [8]. В більшості ви-
падків в ній застосовується лінійна економіка, «зробити, використати, 
утилізувати». Огляд наукових робіт, що присвячені впровадженню ідеї 
повторного використання матеріалів у цій галузі наведено в [8]. 

Рециклінг, це створення нового товару, що використовує вторин-
ну сировину. В роботі [9] виявлено бар’єри та стимули для рециклінгу. 
Основними факторами, що впливають на переробку ТПВ у країнах, що 
розвиваються, на думку авторів, є:  

 державна політика;  
 відсутність/наявність державного фінансування проектів, що 
стосуються переробки ТПВ; 

 характеристика відходів; 
 наявність системи збору та сортування відходів; 
 освіта і культура домогосподарств;  
 економіка домогосподарств; 
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 освіта персоналу, що управляють потоками ТПВ;  
 місцевий ринок вторинної сировини;  
 технологічні та людські ресурси;  
 доступність землі. 
Технології біологічної обробки (компостування, анаеробне зброджу-

вання та ін.). Біологічно розкладний матеріал, що складається переваж-
но з харчових відходів, становить 40–70 мас. % твердої речовини від-
ходів (ТПВ) у країнах, що розвиваються [6]. Тому важливо відокрем-
лювати біологічно розкладний органічний матеріал від потоку кому-
нальних відходів. З усіх методів переробки, компостування найбільш 
екологічно та економічно привабливе. Однак у порівнянні з матеріала-
ми, що легко підлягають вторинній переробці (наприклад, папір, метал 
тощо), переробка/компостування біологічно розкладного органічного 
матеріалу представляє великий виклик. Незважаючи на це, докладено 
великих зусиль для переробки харчових відходів для компостування, 
особливо в деяких європейських країнах [6]. 

Інша технологія – анаеробне зброджування – є цілком природною 
формою процесу перетворення відходів в енергію, що відбувається 
шляхом розщеплення сировини/відходів органічного походження. Гній 
тварин, рослинні залишки й енергетичні культури, харчові відходи та 
продукти переробки тощо, – це приклади органічної сировини, що 
здатні продукувати біогаз шляхом безкисневого розщеплення.  

Біогазові проекти в житлово-комунальному секторі можуть бути 
організовані таким чином [7]:  

 виробництво біогазу з органічної частини твердих побутових від-
ходів, що збираються одним або кількома комунальними під-
приємствами;  

 виробництво біогазу з осадів станцій очистки стічних вод. 
Для того, щоб зброджування ТПВ в біореакторах стало можливим, 

необхідно забезпечити сортування або роздільний збір ТПВ [7].  
При спалюванні ТПВ відходи стерилізуються та зменшуються в об-

сязі, суттєво зменшуючи кількість матеріалу, що вимагає захоронення.  
В [1] приведено аналіз ефективності різних технологій викори-

стання енергетичного потенціалу муніципальних відходів. Наведено 
результати порівняльного аналізу ефективності вироблення енергії зі 
змішаних відходів, RDF (Refuse Derived Fuel) та біогазу. 

Установку українського виробництва для термічної утилізації ТВП, 
промислових та будівельних відходів у шахтній високотемпературній пе-
чі з рециркуляцією, знешкодженням, утилізацією видхідних димових га-
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зів, пилу та шкідливих речовин для економії палива та захисту навколиш-
нього середовища від діоксинів, оксидів вуглецю та азоту, описано в [3]. 

Захоронення ТПВ. Збір і енергетична утилізація біогазу на поліго-
нах і звалищах ТПВ може бути альтернативою в разі неможливості ор-
ганізувати кероване виробництво біогазу з органічних фракцій ТПВ. 
Але в такому випадку необхідно розглядати питання економічної до-
цільності енергетичної утилізації. При цьому важливо при проекту-
ванні та облаштуванні площадки робити систему збору біогазу для 
запобігання стихійним пожежам, що завдають істотної шкоди екології 
довкілля.  
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В Украине происходят системные преобразования сферы управле-

ния отходами, основанные на имплементации Директивы 2008/98/ЕС 
«Об отходах…» [1] в законодательство страны. Важным условием 
реализации государственных и муниципальных программ по утили-
зации отходов является изучение социально-экономического потен-
циала населения и морфологии отходов для организации раздельного 
сбора компонентов отходов и создания соответствующей инфраструк-
туры. 

Динамика генерации твердых муниципальных отходов в Украине в 
2014–2019 годах в соответствие с официальной статистикой представ-
лена в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика генерации твердых муниципальных отходов в Украине  

в 2014–2019 годах [2, 3]  

 Параметры 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество населения*,  
млн чел.  

42,9 42,8 42,6 42,4 42,2 41,9 

Количество муниципальных 
отходов, млн т 

9,7 9,2 10,9 9,9 9,1 10,4 

Удельное количество, кг/чел. 226,0 215,7 255,7 233,7 215,3 248,6 

* – без учета временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины. 

 
Согласно табл. 1, удельное количество муниципальных отходов в 

стране за 5 лет увеличилось на 10%. 
Динамика развития отрасли переработки муниципальных отходов 

представлена в табл. 2. 
Анализ данных табл. 2 подтверждает начало реформирования сис-

темы управления отходами, которые реализуются на уровне населен-
ных пунктов, прежде всего органами местного самоуправления. Наи-
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более оптимальным методом обеспечения высокого уровня управ-
ления бытовыми отходами является их раздельный сбор. Поэтому уже 
с 2015 года в населенных пунктах активно внедряется раздельный 
сбор муниципальных отходов. В 2016 году количество населенных 
пунктов, в которых организован раздельный сбор компонентов отхо-
дов, увеличилось на 44%. Такая динамика наблюдается до 2018 года. 
Это привело к тому, что к 2019 году раздельный сбор отходов ор-
ганизован в 4 раза в большем количестве населенных пунктов, чем в 
2015 году. Также активно внедряются Automatic waste segregation 
machine and semi-automatic waste segregation machines. В 2019 году в 
Стране работало в 1,7 раз больше мусоросортировочных линий, чем в 
2015 году. Организация раздельного сбора компонентов отходов при-
вела к тому, что количество заготовительных пунктов вторичного сы-
рья увеличилось незначительно – на 28%. Внедрение иерархии от-
ходов пока не привело к существенным изменениям потоков отходов 
(табл. 3).  

Таблица 2 
Динамика развития отрасли переработки муниципальных отходов 

Параметры 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество населенных пунктов, в 
которых организован раздельный 
сбор бытовых отходов, населенный 
пункт  

496 398 575 822 1181 1462 

Количество мусороперерабатываю-
щих предприятий, шт. 

21 20 22 25 26 34 

Количество мусоросжигательных 
заводов с утилизацией тепловой 
энергии, шт. 

1 1 1 1 1 1 

Количество мусоросжигательных 
установок без утилизации энергии, 
шт. 

3 3 3 3 3 3 

 

В соответствие с данными табл. 3, на заготовительных пунктах вто-
ричного сырья собирается около 1,5% муниципальных отходов, на му-
сороперерабатывающих предприятиях перерабатывается менее 3% от-
ходов. На компостирования муниципальные отходы не направляются 
вообще. Однако, как показывает исследование морфологического со-
става муниципальных отходов в Киеве, Харькове и Днепре, проведен-
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ное Japan International Cooperation Agency (JJCA) [4] (табл. 4), в самых 
крупных городах Украины преобладающим компонентом муниципаль-
ных отходов являются биоразлагаемые отходы (около 50%). Поэтому, в 
соответствие с Директивой 2018/ЕС [5], отдельный сбор биоразлагае-
мых отходов с последующим аэробным/анаэробным компостировани-
ем имеет в Украине большой потенциал. 

Таблица 3 
Динамика переработки муниципальных отходов, % 

 Наименование мероприя-
тия управления отходами 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Доля отходов, собранных на 
заготовительных пунктах 
вторичного сырья 

1,5 1,4 1,2 1,5 1,6 1,2 

Мусороперерабатывающие 
предприятия 

0,8 1,4 1,3 2,6 2,9 2,9 

Участки компостирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мусоросжигательные 
заводы и установки 

1,5 2,8 2,4 2,5 2,3 1,9 

Полигоны (свалки) 96,4 94,2 95,2 93,4 93,2 94,2 

 

Таблица 4 
Морфологический состав муниципальных отходов крупных городов 

Украины [4] 

Параметры Киев  Харьков  Днепр 

Население, млн чел. (2018)  2,951 1,450 1,003 

Бумага/картон, % 13,5 13,3 9,0 

Биоразлагаемые отходы, % 44,0 50,8 46,5 

Стекло, % 9,5 10,5 9,2 

Металл, % 1,4 0,9 1,3 

Древесина, % 2,3 1,3 0,4 

Пластик, % 21,5 11,6 20,4 

Другие фракции, % 7,8 11,6 13,2 

 
Как видно из табл. 4, отходы пластика составляют около 20%, стек-

ла – 9%. Другие ресурсоценные компоненты составляют незначитель-
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ную часть отходов, связанную с низкой покупательной способностью 
населения Страны. Этим объясняется неуспешность развития рецик-
линга в Украине.  

В Проекте Закона Украины «Об управлении отходами» [6], уста-
новлены следующие целевые показатели по подготовке к повторному 
использованию и рециклингу бытовых отходов: 

1) до 2025 года не менее 10% от массы; 
2) к 2030 году не менее 20% от массы. 
Для изменения потоков отходов на Украине еще отсутствует раз-

витая инфраструктура рециклинга – предприятий по переработке муни-
ципальных отходов и получения на их основе полезных ресурсов (бу-
маги, металла, пластмасс, удобрений и т.д.). Создание таких предприя-
тий не является рентабельным в нынешних кризисных условиях, и по-
этому они могут создаваться только в рамках долгосрочной государ-
ственной стратегии по реализации курса устойчивого развития. Или 
местными органами самоуправления через участие в программах ЕС по 
внедрению основ ЦЭ в региональные экономики. 

Для решения проблемы сокращения захоронения муниципальных 
отходов на полигонах в соответствие с Национальной стратегией уп-
равления отходами планируется строительство Мусоросжигательных 
ТЭЦ (ТЭЦ-на-ТБО) [7]. 

Качественный прогресс произошел в 2015 году в работе киевского 
мусоросжигательного завода «Энергия». В соответствие с принципами 
иерархии отходов [1], мусоросжигательный завод начал работать в ре-
жиме котельной.  

В настоящее время на заводе сжигается около 25% смешанных му-
ниципальных отходов Киева в год. Это позволяет заводу передавать в 
тепловую сеть системы централизованного теплоснабжения города 
около 250 тыс. Гкал тепловой энергии для отопления и горячего водо-
снабжение жителей города.  

Учитывая высокую потребность в энергоносителях в Украине, в 
Национальной стратегии управления отходами в Украине до 2030 года 
предусмотрено строительство 20 ТЭЦ по технологии ТЭЦ-на-ТБО.  

Надо отметить, что реализация программы управления отходами, 
особенно муниципальными, в настоящее время в Украине находится на 
стадии становления. Хотя на государственном и муниципальном уров-
не принимаются меры для организации раздельного сбора и рециклин-
га в соответствие с иерархией отходов, но около 94% отходов удаляют-
ся для захоронения на 6 тыс. полигонов и свалок (табл. 5).  
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Таблица 5 
Динамика сокращения количества полигонов и свалок 

муниципальных отходов 

Параметры  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество полигонов и свалок, 
тыс. шт. 

5,98 6,06 5,47 5,43 6,11 6,07 

Количество несанкционированных 
свалок, тыс. шт. 

24,0  28,0 27,5 30,0 26,6 26,9 

Площадь полигонов и свалок, 
тыс. Га 

9,38 9,08 9,01 8,58 9,17 8,84 

Площадь несанкционированных 
свалок, тыс. Га 

1,50 1,00 1,20 0,80 0,75 0,58 

 
По информации табл. 5, полигоны занимают около 9 тис. Га терри-

тории Страны. Экономически выгодным стало вывозить отходы на не-
санкционированные свалки без затрат на их утилизацию. Регулярные 
работы по их ликвидации привели к 2019 году к сокращению площадей 
несанкционированных свалок в 2,5 раз.  

 
Выводы 

1. Анализ системы управления муниципальными отходами в Украине 
показал, каким образом в условиях экономического кризиса в стра-
не пошагово решается проблема управления муниципальными от-
ходами. Основное внимание уделяется: созданию полигонов и со-
кращению площадей несанкционированных свалок; организации 
раздельного сбора компонентов отходов; строительство мусоро-
сжигательных заводов для производства тепловой энергии.  

2. Для повышения эффективности государственных и муниципаль-
ных программ по утилизации отходов необходима разъяснительная 
работа с населением с целью повышения уровня экологической 
грамотности, ознакомления с современными методами уменьше-
ния объема образования бытовых отходов, их раздельного сбора. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНОГО 
СКЛАДУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В МІСТІ СУМИ 
 
Створення та реалізація проектів будівництва об’єктів поводження 

з відходами потребує ґрунтовних передпроектних досліджень морфо-
логічного складу побутових відходів. Це зумовлено тим, що саме мор-
фологічний склад суттєво впливає на техніко-економічні показники 
майбутнього об’єкту.  

Так як тверді побутові відходи (ТПВ) характеризуються, як гетеро-
генна суміш, склад якої є непередбачуваним і носить випадковий ха-
рактер, але водночас є прогнозованим за основними складовими, мето-
дологія проведення дослідження має враховувати можливі впливи на 
морфологічний склад побутових відходів.  

В Україні діють методичні рекомендації з визначення морфоло-
гічного складу твердих побутових відходів, які затверджені наказом 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства № 39 від 
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16.02.2010. Але ці методичні рекомендації передбачають мінімальні ви-
моги до визначення морфологічного складу та не відображають деталь-
ний вміст компонентів, які можуть впливати на вибір технології, пара-
метрів обладнання та на економічні показники підприємства.  

Відсутність в методології досліджень вимог до репрезентативності 
результатів дослідження, рівня похибки та єдиних підходів до плану 
проведення дослідження призводить до неможливості порівнювати між 
собою результати таких досліджень та знижує їх цінність.  

Дослідження європейських та британських вчених щодо морфоло-
гічного складу побутових відходів містять статистичні стандарти, а 
саме рівень достовірності 95% та значення максимальної допустимої 
похибки менше 20% [1]. При визначенні морфологічного складу побу-
тових відходів в населених пунктах України науковцями акцентується 
увага на визначення рівня репрезентативності вибірки, вибір варіанту 
відбору проб та опис характерних складових компонентів [2, 3].  

На прикладі дослідження морфологічного складу твердих побуто-
вих відходів міста Суми шляхом удосконалення методології встанов-
лено мінімальні стандарти, за якими результати визначення морфоло-
гічного складу побутових відходів відповідає визначеній статистичній 
точності. 

Дослідження проводилось у чотири етапи: попередні дослідження; 
планування вибірки; проведення польових досліджень; оцінка резуль-
татів.  

На етапі попереднього дослідження важливим є збір додаткової 
інформації про населений пункт. Для м. Суми: чисельність населення – 
263 760 чол.; середній розмір домогосподарства по Сумській області – 
2,43 осіб; середній дохід за місяць на одне домогосподарство – 
10 398,00 грн.; питома вага багатоквартирної забудови (з усіма видами 
благоустрою) – 80,9%. 

На етапі планування вибірки було прийнято наступне. Дослідити 
всі побутові відходи, які утворюються в місті Суми неможливо. До-
сліджується певна частина побутових відходів за деякий проміжок 
часу. Кількість відходів, яка визначена для дослідження – це вибіркова 
сукупність.  

Загальна кількість одиниць вибірки залежить від двох основних 
критеріїв: 
1. Неоднорідність показників морфологічного складу відходів, яка 

відображена коефіцієнтом варіації. Цей коефіцієнт варіації на по-
чатку досліджень, як правило, невідомий, але в подальших до-
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слідженнях його слід оцінювати на основі результатів минулого 
дослідження (сезон або рік). 

2. Бажана точність результатів (рівень достовірності або похибка). 
Для м. Суми одиниця вибірки – 1 м3, загальний обсяг вибірки для 

дослідження – 45 м3 (еквівалентно 41 контейнеру об’ємом 1100 л). 
Для підвищення точності та інформативності результатів викори-

стано методи стратифікації. Визначена стратифікація для міста Суми 
наступна: 

 соціально-економічний рівень – за типом житлової забудови: 
приватний сектор; багатоквартирна забудова; 

 збір в будній день: понеділок, п’ятниця. 
Сезонні дослідження проводились влітку та восени. 
Польові дослідження з визначення морфологічного складу ТПВ про-

водились з урахуванням наказу Міністерства з питань житлово-ко-
мунального господарства України від 16.02.10 р. № 39 «Про затверджен-
ня Методичних рекомендацій з визначення морфологічного складу 
твердих побутових відходів». Дослідження морфологічного складу змі-
шаних твердих побутових відходів проводились на господарський 
ділянці полігону ТПВ. Результати наведено у таблиці. 

Таблиця 
Маса компонентів за морфологічними групами  
у складі змішаних ТПВ, м. Суми, червень 2019 р.  

№ 
п/п 

Назва 
морфологічної 

групи 

Найменування компоненту 
ТПВ 

Вміст 
компонентів  
(за масою), % 

1 Картон та папір  Картон  0,61 

Папір  4,79 

Композитний папір 6,43 

2 Скло та кераміка  Скляні пляшки білі та прозорі  9,50 

Скляні пляшки кольорові  4,04 

Віконне скло 0,44 

Кераміка  0,87 

Інші види скла 0,07 

3 Метали  Чорні метали 0,06 

Кольорові метали  0,81 

4 Пластмаси  PET-пляшки 3,09 

HDPE-контейнери 1,04 
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Закінчення таблиці. 

№ 
п/п 

Назва 
морфологічної 

групи 

Найменування компоненту 
ТПВ 

Вміст 
компонентів  
(за масою), % 

  Інші пластикові матеріали  2,15 

РР-пластик 0,42 

Композитний пластик 1,22 

5 Відходи 
електронного та 
електричного 
обладнання  

Невелика побутова техніка  1,31 

Комп’ютерна техніка  0,09 

Телевізори та інші прилади, 
що містять електронно-про-
меневу трубку 

0,00 

6 Органічні відходи  Рослинна їжа  32,80 

Нерослинна їжа  7,49 

Опале листя та трава 1,37 

Гілки та рослинна деревина  2,64 

7 Гума та шкіра Гума та шкіра 0,75 

8 Текстиль Текстиль 3,98 

9 Будівельні та 
ремонтні відходи*  

Бетон  1,31 

Асфальт  0,00 

Пиломатеріали  0,00 

Гіпсокартон  0,42 

Ґрунти  0,00 

Змішані відходи будівництва 4,21 

10 Небезпечні відходи  Фарба  0,00 

Відходи транспортних 
засобів та їх обладнання  

3,18 

Відпрацьовані масла  0,00 

Акумулятори  0,09 

Змішані шкідливі побутові 
засоби 

0,00 

11 Залишок твердих побутових відходів після 
вилучення компонентів 

4,82 

12 Загальна маса проби твердих побутових відходів 100,00 

Примітки: * – відходи у складі змішаних ТПВ. 
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За результатами дослідження у складі побутових відходів м. Суми 
переважають органічні відходи, а саме рослинна їжа, яка складає 
32,80% від загальної кількості компонентів. На 9,5% припадає вміст 
скляних пляшок прозорих та білих, композитний папір складає 6,43%. 
Інші компоненти ТПВ не перевищують 5%. 

Проведене дослідження щодо визначення морфологічного складу 
побутових відходів м. Суми з використанням вимог щодо статистичної 
достовірності результатів дозволяє уніфікувати результати досліджен-
ня та порівнювати окремі результати визначення морфологічного скла-
ду між населеними пунктами та роками.  
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ТПВ в якості палива. Як правило, нормативи щодо викидів для ТЕС на 
ТПВ більш жорсткі, ніж прийняті для електростанцій, що працюють на 
органічному твердому паливі. 

Результати виконаного аналітичного огляду існуючих методів і 
технологій очищення газоподібних продуктів згоряння ТПВ показу-
ють, що практично неможливо організувати одночасне зниження ви-
кидів всіх основних регламентованих показників шкідливих речовин в 
рамках якого-небудь одного методу або на одній технологічній стадії 
[1–3]. Тому на сучасних установках проблема захисту атмосферного 
повітря вирішується комплексно, шляхом впровадження декількох 
природоохоронних методів і заходів, що реалізуються на різних стадіях 
технологічного процесу термічної переробки ТПВ. 

Вибір газоочисного устаткування визначається складом димових 
газів на виході з котла, які в свою чергу залежать як від характеристик 
самих відходів і організації їх спалювання в топці, так і від процесів, 
що відбуваються при охолодженні димових газів при їхньому 
проходженні через котел-утилізатор [4–7]. 

У роботах [8, 9] показано, що за рахунок вмісту в мінеральній 
частині ТПВ таких елементів, як кальцій, калій і натрій, в топці і котлі-
утилізатори зв’язуються практично вся сірка; по меншій мірі, 20–26% 
хлору і 27–29% фтору. Таким чином, на виході з котла в газовій фазі 
міститься не більше 15% з’єднань привнесеної з ТПВ сірки (SО2), при-
близно 80% хлору (НС1) і 75% фтору (HF). В цьому випадку граничні 
розрахункові регламентовані концентрації «кислих» газів (SО2, HCl, 
HF) для обладнання, що спалює ТПВ не перевищать відповідно 220, 
300 і 15 мг/м3. 

Для подальшого зниження вмісту цих «кислих» газів випробувано 
сорбційний метод: введення реагенту (з’єднань кальцію або бікарбона-
ту натрію) або безпосередньо в газохід в сухому розпиленому вигляді, 
або в абсорбер у вигляді вапняного молока до повного його випаро-
вування, в обох випадках з подальшою фільтрацією твердих частинок в 
рукавному фільтрі. На відміну від мокрого методу, який в ряді випадків 
застосовується на зарубіжних ТЕС, що спалюють ТПВ, очистка димо-
вих газів з використанням сорбційного методу набагато дешевше і не 
призводить до утворення рідких стоків [10–13]. 

Недоліком методу сухої сорбції є низький ступінь використання 
сорбенту (близько 10%). Ця проблем може бути вирішена за рахунок 
підмішування золи до свіжого сорбенту.  
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Питання утворення оксидів азоту 
На сучасних установках при спалюванні твердих побутових відхо-

дів в основному утворюються паливні NOх, кількість яких в першу 
чергу залежить від вмісту азоту в початкових ТПВ. За рахунок топко-
вих заходів, наприклад, на МСЗ № 4 шляхом перерозподілу вторинного 
повітря, вдалося забезпечити концентрацію NOх в димових газах на 
рівні 180–200 мг/м3, що задовольняє сучасним світовим вимогам [14, 
15]. У разі необхідності подальшого зниження концентрації NOх за кор-
доном найбільшого поширення набули методи селективного відновлен-
ня [16–19].  

Питання утворення ПХДЦ / ПХДФ 
За рахунок згаданої вище високотемпературної витримки димових 

газів в першому газоході котла досягається практично необхідна нор-
мативна концентрація ПХДЦ/ПХДФ. Однак на стадії охолодження 
димових газів в конвективних газоходах котла під впливом каталітич-
них складових летючого попелу, наприклад хлоридів металів, відбува-
ється утворення так званих вторинних діоксинів і фуранів. Зниження 
концентрації цих речовин в продуктах згоряння ТПВ проводять вже в 
системі газоочищення [20–24]. 

Слід зазначити, що в димових газах після котла діоксини і фурани 
містяться у вигляді найтонших твердих аерозолів (наприклад, темпера-
тура плавлення тетра-ХДЦ становить 305 °С), тому приблизно 95% 
діоксинів і фуранів, що утворилися під час спалювання ТПВ, залиша-
ють котел, адсорбуючись на летючої золі. За допомогою комбінації 
адсорбційного методу, який зв’язує ПХДЦ/ПХДФ, які залишаються в 
газовій фазі (наприклад, за рахунок розпилення активованого вугілля 
перед рукавним фільтром), і ефективного уловлювання твердих части-
нок в рукавному фільтрі вдається домогтися необхідної очищення 
димових газів від діоксинів і фуранів [25–29]. 

 
Питання утилізації твердих залишків 

В процесі термічної переробки ТПВ утворюються три основних 
види твердих залишків: шлак, що вивантажується з топкового простору 
(до 90% по масі від всіх твердих залишків); зола-винесення, вловлена в 
котлі і в апаратах золоуловлювання системи газоочищення до введення 
реагентів в потік димових газів (10–30 кг/т ТПВ); і так звані продукти 
газоочищення – суміш твердих продуктів реакцій, залишків реагентів і 
дрібнофракційних залишкової летючої золи (25–35 кг/т ТПВ) [30]. 
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На підставі даних про склад твердих відходів спалювання ТПВ в 
кожному конкретному випадку можна виконати оцінку класу небезпе-
ки шлаку і золи-винесення для навколишнього середовища. У багатьох 
випадках ці відходи належать до 4 або навіть до 5 класу небезпеки, що 
дозволяє розглядати можливість їх подальшої переробки з отриманням 
товарної продукції, в тому числі на території ТЕС. 

 

Висновок 
Застосування відомих технічних рішень дозволяє забезпечити за-

дані показники по зниженню викидів при спалюванні ТПВ. Що стосу-
ється самої технологи спалювання, то від неї вимагається забезпечення 
високотемпературної витримки продуктів згоряння. 
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РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ СПАЛЮВАННЯ ТПВ  
В УКРАЇНІ  

  
В основі оцінки енергетичної ефективності процесів спалювання 

ТПВ лежить складання теплових балансів обладнання і визначення зна-
чень критеріїв енергоефективності. В якості одного з найбільш універ-
сальних критеріїв в даному випадку доцільно використовувати коефі-
цієнти корисної дії котла (ККД), що спалює ТПВ, і всього комплексу з 
виробництва електричної енергії в цілому [1, 2]. 
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На відміну від прийнятої в теплоенергетиці форми складання 
теплового балансу, в якому використовують питомі кількості теплоти 
(віднесені до наявної теплоті, в першу чергу, до теплоти згорання 
палива), при спалюванні ТПВ зазвичай обчислюють абсолютні зна-
чення теплоти і теплових втрат, так як вихідна теплота згоряння ТПВ, 
як правило, невідома. 

Теплові втрати з фізичною теплотою димових газів (Q2) визна-
чають вимірюванням витрати димових газів і газового складу. Теп-
ловими втратами від хімічної неповноти згоряння (Q3) для агрегатів, 
що спалюють ТПВ, можна знехтувати, так як в сучасних установках 
середньодобова концентрація оксиду вуглецю в димових газах не 
перевищує 50 мг/м3. Теплові втрати від механічної неповноти згоряння 
оцінюють визначенням вмісту горючих в шлаку (середньозважений 
показник).  

В роботах [3, 4] показано, що використання стандартних формул 
для визначення Q4 дає завищені результати. Частина горючих знахо-
диться в шлаку не тільки у вигляді коксового залишку з теплотворною 
здатністю 32,7 МДж/кг, але і у вигляді компонентів із середньою теп-
лотворною здатністю близько 19–20 МДж/кг, які не встигли вигоріти. 

Втрати тепла від зовнішнього охолодження визначаються за 
формулами, наведеними в [5], в залежності від результатів вимірю-
вання температури обшивки і температуру повітря в котельному цеху. 

В Європейській практиці для оцінки енергоефективності підпри-
ємств, що спеціалізуються на спалюванні ТПВ для виробництва теп-
лової або електричної енергії, використовуються залежності такого 
вигляду: 
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де  Ер – енергія, відпущена споживачеві у вигляді тепла або електро-
енергії (для підстановки в формулу фактична кількість енергії мно-
житься на коефіцієнт 1,1 при відпуску тепла і на 2,6 при вироб-
ленні електроенергії), ГДж/рік; 
Ef  – теплота додаткового палива, витраченого на виробництво 
енергії, ГДж/рік; 
Ew – енергія, що міститься у відходах, які переробляються, розра-
хована з урахуванням їх теплоти згорання, ГДж/рік; 
Еi – імпортована енергія, що отримується від зовнішнього поста-
чальника (виключаючи Еf і Еw), ГДж/рік; 



 

 150

0,97 – коефіцієнт, що враховує теплові втрати з золо-шлаками від-
ходами та в навколишнє середовище. 
Енергетична ефективність технології спалювання ТПВ в сучасних 

умовах у значній мірі залежить від відповідного контролю параметрів 
процесу горіння і його своєчасного регулювання.  

На сучасних підприємствах, що спеціалізуються на спалюванні 
ТПВ для виробництва теплової або електричної енергії, енергетична 
ефективність процесу становить 60–65%. 

Якщо підприємство, яке задовольняє цим вимогам, спеціалізується 
на відпуску електроенергії зовнішньому споживачеві (або на комбіно-
ваному відпуску теплової та електричної енергії), його можна вважати 
ТЕС на ТПВ [6, 7]. Виробляти електроенергію за рахунок термічної 
утилізації ТПВ стає економічно доцільним, якщо доходи від продажу 
електроенергії покривають витрати, пов’язані з додатковими капіталь-
ними і експлуатаційними витратами на придбання, установку і обслу-
говування основного і допоміжного електрогенеруючого обладнання. 

Тому питанням комплексної автоматизації теплотехнологічного і 
теплоенергетичного обладнання приділяється особлива увага. В даний 
час наявність автоматизованих систем управління технологічним про-
цесом (АСУ ТП) і інформаційно-вимірювальних систем для теплових 
агрегатів великої і середньої потужності стає нормою [8–12]. 

Також все більшого поширення набувають АСУ ТП, доповнені 
компонентами діагностики та прогнозними моделями. Причому такі 
системи впроваджуються і для вже діючого обладнання. 

Наявність інформації про поточні значення всіх параметрів, що 
контролюються, надає можливість їх розрахункової обробки в режимі 
реального часу з визначенням важливих величин, що характеризують 
теплову роботу агрегатів, а отже істотного поглиблення можливостей 
діагностики. У той же час такі системи діагностики поки не одержали 
загального поширення. У роботах [13–15] представлені розробки зі 
створення систем діагностики теплотехнічних параметрів теплотехно-
логічного і теплоенергетичного устаткування. 

Однак в разі обладнання, що спалює ТПВ, відомі розробки з діаг-
ностики процесів не можуть бути використані без додаткового перегля-
ду, оскільки в загальному випадку моментальні значення теплоти 
згорання ТПВ є невідомими. Тобто, навіть при відомій масовій витраті 
ТПВ, що надходить на спалювання, немає можливості визначення ос-
новного компонента прибуткової частини теплового балансу – над-
ходження теплоти з паливом. 
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Таким чином, доцільним є створення системи діагностики, яка на 
підставі розрахункової обробки сигналів чутливих елементів системи 
АСУ ТП дозволяла б прогнозувати в режимі реального часу поточні 
значення теплоти згорання ТПВ. Наявність такої розробки дозволяє 
безпосередньо використовувати відомі науково-технічні рішення з 
побудови та аналізу моментальних теплових балансів. Аналіз всіх 
величин, інформація про поточні значення яких може бути отримана за 
допомогою системи АСУ ТП, дозволив зробити висновок, що в якості 
вхідних даних для створення такої системи діагностики слід викори-
стовувати поточні значення складу продуктів згоряння і витрати по-
вітря. 

За результатами аналізу, проведеного з використанням технічних, 
технологічних, екологічних і соціально-економічних критеріїв, зробле-
но висновок, що для українських умов спалювання в шарових топках 
практично несортованих ТПВ з мінімальною їх підготовкою є най-
більш доцільним і економічно обґрунтованим способом термічної ути-
лізації ТПВ як нині, так і на доступну для огляду перспективу. 

Значний науково-практичний інтерес має дослідження роботи об-
ладнання зі спалювання ТПВ в не розрахункових умовах. Однією з 
найбільших проблем при спалюванні ТПВ в українських умовах є низь-
кі значення теплоти згоряння. При зміні теплоти згорання вихідного 
ТПВ може з’являтися необхідність в спалюванні додаткового високока-
лорійного палива (зазвичай, природного газу), що істотно погіршує 
техніко-економічні показники підприємства зі спалювання ТПВ і тому 
на практиці дуже важливо визначити технологічні та конструктивні 
параметри, що дозволяють навіть при роботі з низькими теплотами 
згорання ТПВ, мінімізувати витрати природного газу або забезпечити 
стійке горіння навіть без його використання. При цьому необхідно 
забезпечити заданий температурний рівень в топці, що вирішує значну 
частину екологічних проблем. 

При цьому цілком імовірно, що іноземні розробки по спалюванню 
ТПВ (як технічні, так і методологічні) не будуть у повній мірі задо-
вольняти українським реаліям. Для поширення цієї технології необ-
хідні власні теоретичні та методичні розробки, які б комплексно 
розглядали цю проблему з технологічної та екологічної точок зору.  

Таким чином, існує необхідність в створенні методик для розра-
хунку процесу спалювання ТПВ, що дозволяють оцінювати необхід-
ність в спалюванні додаткового палива при роботі з низькими тепло-
тами згорання ТПВ, визначати технологічні параметри, при яких ви-



 

 152

трата додаткового палива може бути зменшена або зведена до нуля при 
гарантованій підтримці заданого температурного рівня в топці (що 
вирішує значну частину екологічних проблем). 

На стадії проектування важливо оцінити очікувані максимальні 
витрати додаткового палива для заданої продуктивності топки зі спа-
лювання ТПВ і найбільш низькою теплотою згорання ТПВ. Крім того 
на стадії проектування доцільно вибрати раціональні значення коефі-
цієнта витрати повітря, дати якомога точніші оцінки продуктивності 
вентилятора і димососа. Так, в плані моделювання необхідні розробки 
для підтримки проектування пристроїв зі спалювання ТПВ.  

Окремий клас моделей необхідний для налагодження і можливо в 
перспективі для роботи в якості компонента прогнозного управління 
або системи діагностики. Не менш важливим завданням є створення 
моделей для прогнозного управління і систем діагностики, які могли б, 
працюючи в рамках системи АСУ ТП паралельно з основними конту-
рами регулювання видавати прогноз поведінки обладнання (особливо в 
нештатних ситуаціях) і давати рекомендації щодо вибору раціональних 
технологічних параметрів подальшої роботи. 

 
Висновки 

На сучасних підприємствах, що спеціалізуються на спалюванні 
ТПВ для виробництва теплової або електричної енергії, енергетична 
ефективність процесу становить 60–65%. 

Доцільним є створення в Україні системи діагностики, яка на під-
ставі розрахункової обробки сигналів чутливих елементів системи 
АСУ ТП дозволяла б прогнозувати в режимі реального часу поточні 
значення теплоти згорання ТПВ.  

За результатами аналізу, проведеного з використанням технічних, 
технологічних, екологічних і соціально-економічних критеріїв, зробле-
но висновок, що для українських умов спалювання в шарових топках 
практично несортованих ТПВ з мінімальною їх підготовкою є най-
більш доцільним і економічно обґрунтованим способом термічної ути-
лізації ТПВ як нині, так і на доступну для огляду перспективу. 

Іноземні розробки по спалюванню ТПВ (як технічні, так і методо-
логічні) не будуть у повній мірі задовольняти українським реаліям. Для 
поширення цієї технології необхідні власні теоретичні та методичні 
розробки, які б комплексно розглядали цю проблему з технологічної та 
екологічної точок зору.  
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ТЕХНОЛОГІЇ СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ  
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

 
В даний час в світі неухильно зростає споживання всіх видів ре-

сурсів, що призводить до збільшення кількості відходів, що утворю-
ються. У зв’язку з цим питання раціональної утилізації відходів мають 
особливу важливість [1–3]. Стосовно твердих побутових відходів 
(ТПВ) можливі наступні способи їх утилізації [4]: захоронення відходів 
на полігонах; природні методи розкладання ТПВ (компостування); тер-
мічна переробка ТПВ. 

Поховання на полігонах сьогодні є найбільш поширеним у світі 
способом утилізації відходів [5, 6]. Даний метод стосується відходів, 
що принципово не можуть бути спалені, і відходів, які в процесі го-
ріння виділяють токсичні речовини. Полігон відходів ТПВ в загаль-
ному випадку не є звичайним звалищем. Сучасні полігони для ути-
лізації – це складні інженерні споруди, оснащені системами боротьби із 
забрудненнями підземних вод і атмосферного повітря. Деякі полігони 
забезпечені обладнанням для збору і використання газів бродіння, що 
утворюються в процесі гниття відходів. На жаль, сьогодні це більшою 
мірою відноситься до європейських країн, оскільки в Україні дуже 
малий відсоток полігонів відповідає заданим параметрам. 

Головний мінус традиційного поховання відходів полягає в тому, 
що навіть при використанні численних систем очищення і фільтрів цей 
вид утилізації не дає можливості повністю позбавитися від таких 
негативних ефектів розкладання відходів як гниття і ферментація, які 
забруднюють повітря і воду. Тому, хоча щодо інших способів утилі-
зації, захоронення ТПВ коштує досить дешево, екологи рекомендують 
переробляти відходи, зводячи до мінімуму тим самим ризики забруд-
нення навколишнього середовища. 

Компостування являє собою технологію переробки відходів, яка 
заснована на їх природному біорозкладенні [7–9]. З цієї причини ком-
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постування широко застосовується для переробки відходів, які мають 
органічне походження. Сьогодні існують технології компостування як 
харчових відходів, так і нерозділеного потоку ТПВ. 

В Україні компостування не отримало досить широкого викори-
стання, і зазвичай воно застосовується населенням в індивідуальних 
будинках або на садових ділянках. Однак процес компостування також 
може бути централізованим і здійснюватися на спеціальних майдан-
чиках, які представляють собою завод з переробки сміття органічного 
походження. Кінцевим продуктом цього процесу є компост, для якого 
можна знайти різні застосування в сільському господарстві. 

Оскільки побутові відходи містять досить високий відсоток орга-
нічної фракції, для переробки ТПВ досить часто застосовують термічні 
методи. При цьому існують такі способи термічної переробки: спалю-
вання, низькотемпературний піроліз, високотемпературний піроліз 
(плазмова переробка) [10–13]. 

Термічна переробка сміття (ТПВ) являє собою сукупність процесів 
теплового впливу на відходи, необхідних для зменшення їх обсягу і ма-
си, знешкодження шкідливих речовин, і отримання енергоносіїв та 
інертних матеріалів (з можливістю утилізації). 

Важливими перевагами сучасних методів термічної переробки є: 
– ефективне знешкодження відходів (повне знищення патогенної 
мікрофлори); 

– зниження обсягу відходів до 10 разів; 
– використання енергетичного потенціалу органічних відходів. 
Серед усіх методів термічної переробки ТПВ, найбільш пошире-

ним є спалювання [14, 15]. Основними перевагами спалювання є: 
– високий рівень апробованості технологій; 
– наявність спеціалізованого устаткування, що серійно випускається; 
– тривалий гарантійний термін експлуатації; 
– високий рівень автоматизації. 
Основною тенденцією розвитку сміттєспалювання у світі є перехід 

від прямого спалювання відходів до оптимізованого спалювання отри-
маної з ТПВ паливної фракції і плавний перехід від спалювання як про-
цесу ліквідації сміття до спалювання як процесу, який забезпечує до-
даткове отримання електричної та теплової енергії [16, 17]. 

Плазмова переробка сміття (ТПВ), по суті, являє собою не що інше 
як процес високотемпературного піролізу сміття [18]. Технологічна 
схема даного способу передбачає собою отримання з біологічної скла-
дової відходів газу, який спалюється в газових турбінах або котлах з 
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метою отримання пара і відповідно електроенергії. Складовою части-
ною процесу плазмової переробки є тверді продукти у вигляді залишків 
або шлаку, які не піролізуються. 

Явною перевагою високотемпературного піролізу є те, що дана ме-
тодика дає можливість екологічно чисто переробляти і знищувати най-
різноманітніші побутові відходи без необхідності їх попередньої підго-
товки, тобто сушки, сортування і т.д. Існує думка, що використання 
піролізу ТПВ на даний час вигідніше з економічної точки зору (харак-
теризується меншим рівнем експлуатаційних витрат), ніж застосування 
інших, більш застарілих методик [18]. До того ж, при використанні 
даної технології одержуваний на виході шлак є абсолютно безпечним 
продуктом, і він може бути використаний згодом для самих різних ці-
лей. Однак процеси плазмової переробки ТПВ для своєї реалізації 
вимагають досить складне і дороге устаткування і на даний момент не 
отримали широкого поширення [19]. 

Щодо співвідношення різних способів використання ТПВ у світі є 
наступні дані [20]. В США щорічно виробляється близько 230 млн т 
ТПВ (в середньому 760 кг на людину), близько 30% переробляється, а 
також проводиться компост, 15% спалюється, 55% захоронюються [5]. 
На рис. 1 представлена структуру використання ТПВ в Росії і країнах 
ЄС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура використання ТПВ в Росії та країнах ЄС. 
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В той же час на пострадянському просторі, зокрема в Україні, існує 
лише одне підприємство зі спалення ТПВ [21]. Отже запровадження 
спалювання ТПВ є актуальною науково-технічною задачею для україн-
ського комунального господарства та енергетики. 
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У світі досить поширена технологія спалювання твердих побуто-
вих відходів (ТПВ). Так число сміттєспалювальних заводів істотно пе-
ревищує дві тисячі [22]. До технологій термічної переробки ТПВ, які 
пройшли промислову апробацію, відносяться: спалювання на механіч-
них колосникових решітках в шарових топках (в даний час в усьому 
світі експлуатується більше 2 тис. установок), спалювання в киплячому 
шарі (близько 200 установок), спалювання в барабанних печах (при-
близно 20 установок), комбіновані методи з використанням процесів 
піролізу і газифікації, в тому числі з плазматронами. 

Поряд із забезпеченням обробки відходів процес спалювання ТПВ 
знижує їх обсяг до 10% від початкового, що робить остаточне розмі-
щення відходів менш дорогим і важким. Крім того, у багатьох країнах 
ТПВ та аналогічні їм промислові відходи розглядають як додаткове 
джерело енергії з теплотою згоряння на рівні низькосортного вугілля 
[23]. У зв’язку з цим в останні два десятиліття в країнах ЄС, США та 
Японії простежується загальна тенденція збільшення кількості заводів 
по термічній переробці відходів з виробленням теплової та електричної 
енергії (окремо або когенерація) [24]. Практично всі такі ТЕС на ТПВ 
належать провідним світовим енергетичним компаніям. 

Вирішальними факторами, що визначають електричну потужність 
ТЕС на ТПВ, є прогнозована витрата відходів, що надходять на пере-
робку, і їх властивості. Натомість електрична потужність звичайних 
ТЕС, на яких спалюють органічне паливо, як правило, вибирається 
виходячи з потреби регіону в електроенергії [25]. 

Кількість ТПВ, що утворюється, залежить від ряду факторів, до яких 
в першу чергу відносяться чисельність населення, питомі обсяги на-
копичення ТПВ в конкретному регіоні, а також політика регіональної 
влади в галузі поводження з відходами з урахуванням таких тенденцій як 
роздільний збір і сортування. 

Важливо відзначити, що вартість енергії, виробленої при спалю-
ванні ТПВ, є найнижчою порівняно з іншими видами нетрадиційної 
енергетики (рис. 2) [26]. 

При такій значній кількості сміттєспалювальних заводів за кор-
доном, очевидно, що практичні аспекти їх експлуатації відпрацьовані 
досить добре. Є ряд компаній, які готові провести повний комплекс 
робіт по створенню таких підприємств: від проектування до нала-
годження устаткування [27, 28].  

На пострадянському просторі є всього лише кілька заводів зі спа-
лювання ТПВ. В Україні це завод «Енергія» в м. Києві, в РФ це по-
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рядку десяти заводів, серед 
яких можна відзначити два 
сміттєспалювальні заводи в 
м. Москві і один завод в 
м. Череповці [29]. 

У Росії і на Україні всі ус-
тановки, що спалюють ТПВ, 
які знаходяться в експлуа-
тації, а також об’єкти, що бу-
дуються, обладнані системою 
утилізації тепла з вироблен-
ням насиченої або слабо пере-
грітої пари, а на двох москов-
ських заводах – з вироблен-
ням електричної енергії. Хоча 
слід зазначити (наприклад, 

для умов заводу «Енергія» до 2013 р.), що в ряді випадків теплота ви-
робленого пара просто передається в навколишнє середовище в спеці-
альному теплообміннику-охолоджувачі. Такий підхід є вкрай нераціо-
нальним, оскільки в цьому випадку вирішується тільки завдання утилі-
зації ТПВ, а енергія, що виділилася при спалюванні втрачається. Без-
сумнівно ця енергія повинна бути використана або шляхом створення 
окремої ТЕС на базі підприємства, що спалює ТПВ, або шляхом інте-
грації в теплові мережі великих міст для попереднього нагріву мереж-
ної води. В рамках заводу Енергія ці роботи розпочато в 2013 р. [30]. 

Питання використання енергії, що виділилась при спалюванні 
ТПВ, також вийшли на перший план на відповідних підприємствах 
пострадянського простору. Зокрема, в Москві на спецзаводі № 2 (СЗ) 
встановлені дві турбіни потужністю 2 МВт, а на СЗ № 4, дві турбіни 
потужністю по 6 МВт. 

Адекватна оцінка зазначених факторів в даний час і на перспективу 
дозволила розробити типовий ряд потужностей (за кількістю відходів, 
що переробляються) для російських ТЕС на ТПВ: 180, 360 і 540 тис. т 
ТПВ/рік. З урахуванням результатів експериментально-аналітичного 
вивчення теплотехнічних властивостей ТПВ була визначена вста-
новлена електрична потужність цих ТЕС: 12, 24 і 36 МВт. 

Важливим етапом створення ТЕС на ТПВ є розробка та обґрунту-
вання принципових технічних і технологічних рішень, що дозволяють 
максимально ефективно перетворити енергетичний потенціал ТПВ в 

 
Рис. 2. Вартість енергії виробленої з вико-
ристанням нетрадиційних джерел. 



 

 159

електричну енергію з найменшим впливом на навколишнє середовище 
і з оптимальними показниками по надійності і економічності. 

Ключовим завданням у процесі створення ТЕС на ТПВ є розробка 
основних шляхів підвищення ефективності електростанції на всіх стаді-
ях, починаючи від підготовки ТПВ до спалювання і закінчуючи очищен-
ням і переробкою твердих залишків і газоподібних продуктів згоряння.  

В роботі [31] обґрунтовано, що для отримання вихідних даних і 
проектування ТЕС на ТПВ необхідно попередньо вирішити питання 
паливозабезпечення ТЕС відповідної потужності; обрати раціональний 
спосіб спалювання ТПВ; визначити технологічні та конструктивні 
параметри, за яких будуть забезпечені високий рівень енергетичної 
ефективності паросилового обладнання ТЕС на ТПВ; відпрацювати 
ефективну технологію очищення газоподібних продуктів згоряння ТПВ 
(з урахуванням вітчизняної специфіки); розробити рекомендації щодо 
переробки та утилізації золових залишків. 

 
Висновки 

Технологія спалювання ТПВ є дуже поширеною в світі і найпо-
ширенішою серед інших технологій термічної переробки. В той же час 
на пострадянському просторі, зокрема в Україні, існує лише одне під-
приємство зі спалення ТПВ. Отже запровадження спалювання ТПВ є 
актуальною науково-технічною задачею для українського комуналь-
ного господарства та енергетики. 

Для використання ТЕС на ТПВ необхідно попередньо вирішити 
питання паливозабезпечення ТЕС відповідної потужності; обрати ра-
ціональний спосіб спалювання ТПВ; визначити технологічні та кон-
структивні параметри, за яких будуть забезпечені високий рівень енер-
гетичної ефективності паросилового обладнання ТЕС на ТПВ. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

 
В останні роки з метою заміщення використання природного газу 

активно впроваджуються альтернативні джерела енергії.  
Одним з шляхів часткового заміщення природного газу в кому-

нальній теплоенергетиці великих міст України є використання твердих 
побутових відходів (ТПВ), енергетичний потенціал яких активно вико-
ристовується багатьма країнами світу для виробництва теплової та елект-
ричної енергії.  

В ЄС в 2014 р. працювало 483 ТЕЦ-на-ТПВ, в яких за рік спалю-
валось біля 90 млн т ТПВ з виробництвом 60,9 млн МВтгод теплової 
енергії, та 30,6 млн МВтгод електричної енергії. Сукупний прибуток 
від ТЕЦ-на-ТПВ в світі в 2016 р. склав 13,6 млрд дол. США. Такі під-
ходи до системи поводження з ТПВ в ЄС відповідають рамковій Ди-
рективі 2008/98/ЄС про відходи [1] та новій Директиві ЄС 2018/851 [2], 
яка її змінила 30 травня 2018 р.  

В умовах енергетичної кризи в Україні використання енергетичного 
потенціалу ТПВ для виробництва теплової енергії з метою теплопоста-
чання населенню, тим більш з урахуванням дефіциту місць для складу-
вання ТПВ, є надзвичайно актуальним [3]. Однак доцільність впро-
вадження ТЕЦ-на-ТПВ у населеному пункті потребує аналізу поточно-
го та перспективного обсягу утворення ТПВ та їх морфологічного скла-
ду, а також дослідження теплотворної здатності та вологості змішаних 
ТПВ, тобто визначення кількості теплоти, яку можна отримати при їх 
спалюванні [4].  

Єдиний в Україні функціонуючий сміттєспалювальний завод «Енер-
гія» розташований в м. Києві. Завод працює в режимі котельні, здій-
снюючи підігрів зворотного теплоносія районної котельні «Позняки», 
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яка забезпечує теплом та гарячою водою населення однойменного жит-
лового масиву. В планах заводу – встановлення турбіни на 3,5 МВт, 
тобто переведення в режим ТЕЦ. В роботі експериментально визначе-
но, що усереднена кількість теплоти, яка виділяється при спалюванні 
ТПВ м. Києва, складає 1550–1700 ккал/кг, в залежності від сезонності 
та вологості ТПВ (морфологічний склад і вологість ТПВ були визна-
чені ДП «НДКТІ міського господарства»).  

Аналіз морфологічного складу ТПВ міст України показав, що особ-
ливістю ТПВ є висока частка в них низькокалорійних високовологих 
харчових біовідходів. В сучасних умовах України вологі біовідходи 
(харчові відходи) складають 35–50% морфологічного складу ТПВ, що в 
рази більше, ніж частка інших компонентів. Організація окремого збо-
ру харчових біовідходів та їх вилучення призведе до суттєвого підви-
щення калорійності залишку змішаних ТПВ та зниженню їх вологості. 

Іншим шляхом заміщення природного газу в комунальній тепло-
енергетиці є використання місцевого твердого палива. На цей час спосте-
рігається широкомасштабне впровадження твердопаливних котлів. 
Однак необхідно враховувати, що для відповідності викидів в атмосфер-
не повітря від твердопаливних котлів екологічним нормативам України 
(Наказу Мінприроди України від 22.10.2008 № 541) [5], а тим більш для 
виконання екологічних зобов’язань України відповідно до Угоди про 
асоціацію України та ЄС, зокрема жорсткіших вимог Директиви 
2010/75/ЄС [6] для великих спалювальних установок потужністю більше 
50 МВт, та потенційно Директиви 2015/2193 [7] для спалювальних ус-
тановок середньої потужності – від 1 до 50 МВт, ці викиди повинні бути 
очищені від наднормативних концентрацій оксидів азоту, оксидів сірки 
та твердих частинок (пилу).  

Висновки 
Особливістю морфологічного складу ТПВ міст України є висока 

частка в них низькокалорійних високовологих харчових біовідходів. В 
сучасних умовах України вологі біовідходи (харчові відходи) склада-
ють 35–50% морфологічного складу ТПВ, що в рази більше, ніж частка 
інших компонентів. Організація окремого збору харчових біовідходів 
та їх вилучення призведе до суттєвого підвищення калорійності залиш-
ку змішаних ТПВ та зниженню їх вологості. 
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ВЫБРОСЫ NOx И SO2 ПРИ СЖИГАНИИ ОТХОДОВ 
ПИЩЕВОЙ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
  
Утилизация аграрных, животноводческих и промышленных отхо-

дов является актуальной проблемой. Производство биогаза из этой 
биомассы затрудняется медленными процессами биоразложения и тех-
нологическими сложностями. Потребление этих отходов для производ-
ства энергии может быть экономически эффективным решением. К 
сожалению, такие отходы содержат более высокие концентрации азота 
и серы, которые определяют концентрацию NOx и SO2 в дымовых газах 
[1, 2]. С другой стороны – выбросы загрязняющих веществ ограничены 
задействованной с 2019 года директивой Европейского Союза 2015/2193 
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по нормам выбросов концентраций вредных веществ в дымовых газах 
котлов средней мощности (с 1 до 50 МВт).  

С целью оценить возможность использования некоторых отходов в 
качестве топлива, были проведены экспериментальные исследования. 
Биомассой считаются отходы как растений, так и животных. По этой 
причине для исследования были отобраны отходы несколько групп: 
1) отходы биомассы растительного происхождения – пеллеты древес-
ные, подсолнечника, лузги овса и соломы; 2) отходы животноводства – 
мясно-костная мука (МКМ); 3) пеллеты из отходов мебельного произ-
водства – древесно-стружечной плиты (ДСП). Авторы исследования 
рассматривают отходы мебельной промышленности как высокоэнерге-
тический потенциал, поэтому было решено включить ДСП для срав-
нении состава и выбросов. Следует отметить, что отходы мебельной 
промышленности – ДСП, из-за химической обработки, класифициру-
ются как бывшая в употреблении древесина с соответствующей регла-
ментацией. Состав выбранных для исследований образцов отходов 
представлен на таблице.  

Таблица 
Характеристики исследованных сортов отходов 

Топливо Q, МДж/кг А, % W, % N, % S, % 

Древесные пеллеты 17,10 1,2 8,7 0,20 0,01 

Пеллеты из лузги 
подсолнечника 

16,03 2,9 8,6 0,51 0,08 

Пеллеты из шелухи 
овса 

18,08 4,5 10,4 1,13 0,15 

Пеллеты из соломы 17,37 7,8 6,8 0,83 0,10 

Мясо-костная мука 17,10 5,1 16,9 9,00 0,59 

Пеллеты из ДСП 17,60 1,0 4,9 3,30 0,01 

 

Теплота сгорания близкая по значению всех образцов. Повышенной 
зольностью (в таблице обозн. А) оличались МКМ, пеллеты из соломы и 
пеллеты шелухи овса. Отмечено значительное количество азота N в 
отходах мебельного производства ДСП и МКМ. Происхождение зна-
чительного количества азота в ДСП связано с использованием карбами-
доформальдегидной смолы в качестве связующего при производстве 
ДСП. При сжигании ДСП выделяется значительное количество 
прекурсоров NOx – HCN, HNCO и NH3. Эти соединения действуют как 
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дополнительный источник топливного азота и выделяют NOx. МКМ 
имеет естественное азотное происхождение – азот входит в состав ами-
нокислот и белков. Из-за большого количества азота и других элементов, 
МКМ используют в качестве удобрений или кормовых добавок, но такое 
использование невозможно для МКМ c повышенной группой риска. 
Продукты этой группы подлежат термической утилизации. 

Научно-исследовательский центр ЗАО «Enerstena», совместно с ка-
федрой Энергетики КТУ, провели исследования по определению вы-
бросов NOx и SO2 при сжигании упомянутых отходов на стенде-модели 
промышленного котла 20 кВт [1]. Состав дымовых газов измерялся 
анализаторами FTIR GASMET DX4000 и MRU Vario Luxx. Приборы 
имеют подогреваемые зонды и шланги. GASMET DX4000 работает по 
принципу абсорбции ИК-излучения газами. MRU Vario Luxx снабжен 
электрохимическими ячейками. 

Экспериментальные исследования проводились при сжигании об-
разцов в сопоставимых условиях – при уровне концентрации CO не 
превышающем 300 мг/м3. Результаты измеренных концентраций пока-
заны на рисунке.  

 

 
Рисунок. Зависимости концентраций NOx, SO2 и СО 
при сжигании разных отходов. На правой оси – содер-
жание в топливе азота и серы. 

 
Согласно нормам ЕС, для биомассы концентрация NOx не должна 

превышать 300 мг/м3, а для SO2 – 200 мг/м3. Все отходы, кроме МКМ, 
соответствуют требованиям по SO2. Продукты сгорания МКМ содержат 
более высокую концентрацию SO2, около 840 мг/м3, однако по теорети-
ческим расчетам концентрация SO2 должна достигать около 1600 мг/м3. 



 

 167

Исследования показали, что значительная часть серы образует твердые 
соединения в виде солей и др., в зависимости от режима горения, и от 
других компонентов, входящих в состав топлива [2]. 

 
Выводы 

1. При сжигании исследованных образцов биомассы соблюдаются 
нормы на концентрации SO2 (директива 2015/2193). Однако, при 
сжигании мясно-костной муки требуется применение методов по 
снижению выбросов SO2, например впрыск сорбента.  

2. Сжигание топлив с повышенным содержанием азота не позволяет 
соблюдать требования директивы 2015/2193 по NОx. Дальнейшие 
опыты показали, что при сжигании с повышенной концентрацией 
CO, уровень NOx можно снизить более чем на 60% и это может 
быть эффективным способом снижения выбросов NOx. 
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Найбільш узагальнене означення для терміну пасивний будинок – 

це енергоефективний будівельний стандарт, який створює комфортні 
умови проживання, одночасно є економічним і створює мінімальний 
негативний вплив на довкілля. Тисячі об’єктів пасивного будівництва 
зводяться у всьому світі. Причина такого успіху полягає в тому, що 
стандарти пасивного будинку чітко визначені, діють у всіх кліматич-
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них зонах та забезпечують мінімальне споживання енергії. Проте, хоча 
принципи пасивного будинку універсальні, але деталі мають бути адап-
товані до конкретного клімату. Витрати енергії на опалення та охо-
лодження пасивного будинку на 80 відсотків нижче, ніж у звичайних 
будівлях. В умовах зростання цін на енергоносії це робить пасивний 
будинок економічно привабливим варіантом будівництва. Стандарт бу-
дівлі пасивного типу є основою для інших типів енергоефективного бу-
дівництва, таких як будинки типу «нуль енергії», екологічні будинки, 
зелені будинки, «розумні» будинки та ін.  

З часів розробки стандарту пасивного будинку (1988 р.) [1] Інститут 
пасивного будинку (м. Дармштадт, Німеччина) започаткував нові катего-
рії для сертифікації енергоефективних будівель пасивного типу: «Passive 
House Classic» («Класичний пасивний будинок»), «Passive House Plus» 
(«Пасивний будинок плюс») та «Passive House Premium» («Пасивний 
будинок преміум»), зосередивши увагу на критерії відновлюваної пер-
винної енергії. Споживання енергії на опалення пасивного будинку, як і 
раніше, не може перевищувати 15 кВтгод/(м² на рік). Цей критерій зали-
шається незмінним для застосування. Але замість обсягу спожитої пер-
винної енергії використовується обсяг енергії від відновлюваних джерел 
енергії: для категорії класичний пасивний будинок це значення становить 
60 кВтгод/(м² на рік), для пасивного будинку плюс – 45 кВтгод/(м² на 
рік), пасивний будинок преміум – 30 кВтгод/(м² на рік). 

Кількість сертифікованих будинків щороку зростає, у інтернет-мере-
жі функціонує база даних для пасивних будинків, яка є спільним про-
ектом Інституту пасивного будинку, Passive House Services GmbH, IG 
Passive House Germany і Міжнародної асоціації пасивних будинків 
(IPHA). У базу даних включені проекти готових пасивних будинків та 
будинків що будуються [2], проводяться дні відкритих дверей [3], коли 
всі бажаючі можуть завітати до будинків пасивного типу та з перших рук 
отримати інформацію про досвід проживання, рівень комфорту, про 
витрати на опалення та про особливості функціонування інших систем 
будинку (в умовах пандемії заходи проходять онлайн). Наведемо кілька 
прикладів пасивних будівель (ID – номер у базі даних, значення основних 
показників, розрахованих у відповідності до PHPP, наведені у таблиці). 

1. ID: 5202. 26-поверховий житловий будинок в Корнелл Тек 
(Cornell Tech), Нью-Йорк, США є частиною першої фази розвитку кам-
пусу області прикладних наук, стійких технологій, бізнесу, права і 
дизайну Університету Корнелла, розташований на острові Рузвельта в 
Мангеттені. Спроектований відповідно до стандартів пасивного будин-



 

 169

ку і був сертифікований у вересні 2017 року. Висотний будинок від-
критий для мешканців 1 серпня 2017 року, має 352 квартири для аспі-
рантів, викладачів і співробітників закладу.  

2. ID: 6397. Багатоквартирний житловий комплекс (Нью-Йорк, 
США) висотою у двадцять два поверхи, пропонує жителям 105 квартир 
за ринковою ціною і 35 доступних квартир в оренду. Квартири варію-
ються від студій до двокімнатних. У більшості з них також є балкони з 
видом на Іст-Рівер. У спільному користуванні мешканців тераси на да-
ху, вітальня, фітнес-центр і місце для зберігання велосипедів. Ком-
плекс складається з двох окремих секцій. Одна вужча і коротша – 
всього 12 поверхів, з’єднаних коридором, на кожному поверсі з більш 
високою і широкою частиною. Будівля частково спирається на моно-
літну плиту з ізоляцією R-20 і частково на цокольний поверх. Тип кон-
струкції: ізольовані бетонні форми.  

3. ID: 6234. Ця 30-поверхова сертифікована пасивна будівля в місті 
Тяньцзінь є найвищою висотною житловою будівлею, з коли-небудь 
побудованих за стандартом пасивного будинку в Китаї. Всього 120 квар-
тир (по 4 на кожному поверсі), площа кожної квартири становить 
близько 90 м2, корисна площа – близько 60 м2. Зовнішня стіна будівлі 
складається з залізобетонної стіни і немає зовнішнього балкону, що зни-
жує теплові мости та теплові втрати. Висока конструкція має компакт-
ність, яка є сприятливою з енергетичної точки зору, що також відбива-
ється в невисоких енергетичних потребах будівлі. Вікна, а також компо-
зитна система теплоізоляції типу EPS в 22 см. У кожній квартирі розмі-
щені децентралізовані системи вентиляції з рекуперацією тепла. Сис-
тема призначена для повітрообміну 0,5 разів в годину, який користувачі 
при необхідності можуть збільшити приблизно на 50%.  

4. ID: 6225. Пасивний будинок плюс (новобудова 2018 року). Бу-
дівля на лівому березі Сени, вміщує адміністрацію метрополії Руан-
Нормандія, Франція, тип – міцна конструкція. Це найбільша громадська 
будівля, яка коли-небудь мала сертифікат пасивного будинку у Франції. 
Площа 6400 м², будівля має особливу форму, навіяну живописом Клода 
Моне. Вона піднімається на 6 поверхів. Різнобарвний фасад зі скляної 
«луски» має райдужний відлив; зсередини ж панораму міста і річки 
видно без колірних «домішок». На рівні покрівлі скло поступається 
місцем сонячним батареям різних відтінків. Подвійний фасад захищає 
приміщення від сонячної спеки. Посередині будівлі створено свого роду 
«ущелину», що постачає інтер’єр природним світлом; на окремих рівнях 
вона розширюється до тераси, ще одна тераса влаштована на даху.  
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5. ID: 6158. Реконструкція житлового будинку 60-х років за пасив-
ним стандартом, м. Кольмар, Франція. Частину будівлі зруйнували, а 
решту реабілітували, отримавши 48 житлових сертифікованих примі-
щень пасивного типу у 7-поверховій будівлі. На даху розташовані со-
нячні теплові колектори для виробництва гарячої води.  

6. ID: 4329. Сертифікований пасивний будинок, м. Інсбрук, Ав-
стрія, нова будівля. Житловий будинок і будинок для престарілих муні-
ципалітету Інсбрук на 118 місць і 23 підземних паркувальних місця, за-
гальна сертифікована площа 7306 м2. Будівництво почалося в серпні 
2013 року, поселення – навесні 2015 року. Будівля – це результат кон-
курсу архітектури та містобудування, який виграв віденський офіс 
ARTEC. Проект характеризується видатною якістю архітектури. Його 
особливістю є розташування проекту в Олімпійському селищі, серед 
існуючих будівель, дерев, зелених насаджень і набережної річки Інн, 
над якою будівля майже пливе на філігранних опорах. В якості мети 
для цього проекту був поставлений стандарт пасивного будинку з 
сертифікацією.  

7. ID: 5948 Сертифікована за стандартом «Passive House Plus» 6-по-
верхова будівля університету, розташована у м. Рубе, Франція. Має 
2 аудиторії, велику бібліотеку та близько ста кімнат. Ця будівля при-
значена для прийому 1300 студентів.  

8. ID: 1539. Житловий будинок «Дім сонця», м. Київ, Україна. В 
базі даних щодо пасивних будівель присутній лише один об’єкт з 
України. Це добре відомий «Дім сонця» архітектора Т. Ернст. Надзви-
чайно мала земельна ділянка (250 м²) та ідея енергозбереження призве-
ли до створення дуже компактного, квадратного плану поверху (99 м). 
Площа пристосовується до земельних меж власності. Внутрішня кон-
струкція будинку призначена для максимально ефективного викори-
стання сонячної енергії і освітлення. Як результат, не тільки сонячні 
колектори на даху отримують більше сонячної енергії, але і інтер’єр є 
більш зручним для мешканців. Крихітний сад, орієнтований на південь, 
розміром з килим, розширений вгору на кілька терас (тераси також 
захищають засклений південний фасад від перегріву влітку). Плану-
вання базується на декількох рівнях, різній висоті приміщення, і таким 
чином дозволяє максимізувати корисну площу при порівняно неве-
ликому об’ємі будинку (980 м3).  

9. ID: 5039. Перший в світі пасивний будинок, що пересувається по 
озеру та обертається, був побудований у 2007 році на березі австрій-
ського озера Вайсензеє в Каринтії (Австрія). Оскільки орієнтація будів-
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лі значно впливає на мікроклімат в приміщенні, будинок відстежує 
сонце з ранку до вечора, щоб забезпечити комфортний мікроклімат в 
приміщенні без надмірного використання енергії. Перевага плаваючої 
конструкції полягає в тому, що для обертання у воді потрібно дуже 
мало енергії. Вода є накопичувачем майже без тертя і зносу, що значно 
спрощує завдання створення сталого, енергоефективного, екологічно 
чистого і в той же час доступного житлового простору, незалежного від 
централізованих систем постачання. Будинок виробляє енергію. Він 
дерев’яний, енергетична еталонна зона згідно PHPP становить 104 м2, 
кількість житлових/господарських одиниць – одне. Дослідження та 
випробування проводилися більше року. Були ретельно вивчені фізичні 
властивості конструкції, щоб переконатися, що будівельний проект 
відповідає всім вимогам пасивного будинку.  

10. ID: 2504. Сертифікований дерев’яний пасивний житловий буди-
нок в місті Нельсон (Канада, Британська Колумбія). Кількість квартир: 
3 (2 площею по 48 м2, одна – 96 м2), рік будівництва – 2013, оброблена 
площа підлоги згідно з PHPP становить 202 м2. У будівлі є великий со-
лярій і криті тераси, які захищають від переважаючих вітрів. Особлива 
увага була приділена вибору матеріалів, що забезпечують здорове 
якісне повітря в приміщенні.  

11. ID: 5277. Сертифікована пасивна споруда спортивної арени 
(44,75 м  22,50 м і висотою до даху 7 м, м. Краків, Польща). Можна 
проводити спортивні заходи з різних видів спорту: гандбол, волейбол, 
баскетбол, теніс, боротьба, гімнастика, бадмінтон, дзюдо і легка атле-
тика. У центральній точці, в південній частині залу, встановлена три-
буна для глядачів на 224 посадкових місця і додатково місце на 60 осіб. 
У північній частині будівлі знаходиться спортивна арена. Приміщення, 
яким не потрібне сонячне світло, розташовуються під трибуною (вен-
тиляційний центр, повітроводи, складські приміщення), щоб мінімі-
зувати витрати на установку в цілому. Всередині залу є одна стіна для 
скелелазіння (довжиною 20 м і висотою 7) і друга – зовні (довжина 
20 м і висота 2). Соціальні кімнати, роздягальні, душові та тренувальна 
(60 м2) та інші розміщені в нижній частині будівлі.  

12. ID: 6282. Окремий сертифікований пасивний будинок плюс 
(Passivhaus plus) для однієї родини, м. Домброва Хотомовська (Мазо-
вецьке воєводство, Польща). Будинок спроектований так, щоб забезпе-
чити максимально комфортне проживання. Родзинкою проекту є зимо-
вий сад на південь, який є продовженням вітальні. Зимовий сад по-
в’язує інтер’єр будинку з його оточуючим середовищем, створюючи 
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природну буферну зону, де вся сім’я може відчути природу в будь-яких 
погодних умовах. Будинок із зимовим садом – це перша польська 
будівля, сертифікована за стандартом пасивний будинок плюс. На даху 
розташована фотоелектрична установка потужністю 10 кВт. Дерев’яно-
каркасна будівля побудована з використанням двотаврових балок для 
зменшення теплових мостів.  

Таблиця  
Основні показники пасивних будівель 

Номер позиції в тексті 1 2 3 4 5 6 

Характеристики будинку  

Рік будівництва 2017 2019 2019 2018 1966 2013 

Площа, м2 18426 9258 7992 6400 3552 7406 

Річні витрати на опалення, 
кВт·год/(м2 на рік) 

15 12 15 11 15 15 

Потреба в первинній енергії 
на опалення, гаряче водопо-
стачання, побутову електро-
енергію і допоміжну електро-
енергію, кВтгод/(м2 на рік) 

120 122 116 114 103 174 

Герметичність, n50/годину 0,1 0,6 0,1 0,64 0,54 0,41 

Виробництво відновлюваної 
енергії, кВтгод/(м2 на рік) 

– – – 239 – – 

Номер позиції в тексті 7 8 9 10 11 12 

Характеристики будинку  

Рік будівництва 2018 2008 2007 2013 2014 2016 

Площа, м2 6183 328 104 202 1666 210 

Річні витрати на опалення, 
кВтгод/(м2 на рік) 

12 15 8 14 14 15 

Потреба в первинній енергії 
на опалення, гаряче водопо-
стачання, побутову електро-
енергію і допоміжну електро-
енергію, кВтгод/(м2 на рік) 

42 50 – 119 106 53 

Герметичність, n50/годину 0,43 0,6 0,4 0,24 0,18 0,22 

Виробництво відновлюваної 
енергії, кВтгод/(м2 на рік) 

58 – – – – 65 
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В ІТТФ НАН України розроблена концепція створення експери-
ментального енергоефективного будинку та здійснено його будівницт-
во [4]. Будинок створювався як науково-технічна та технологічна теп-
лофізична лабораторія з послідовною реалізацію наступного ланцюж-
ка: будинок високої енергоефективності (75 кВтгод/м2 на рік) – пасив-
ний будинок (15 кВтгод/м2 на рік) – будинок «нуль енергії» – «розум-
ний» будинок – будинок як micro smart-grid система. Загальна площа 
експериментального будинку становить 306 м2. Питомі теплові витрати 
будинку складають 14,3 кВтгод/(м2 на рік). Розрахункові значення 
теплової потужності систем: опалення – 2,6 кВт; гарячого водопоста-
чання – 3,4 кВт; припливно-витяжної вентиляції – 5,7 кВт. Широко ви-
користовуються відновлювальні джерела енергії: теплота ґрунту, со-
нячна енергія, енергія вітру. Створено автоматизовану вимірювальну 
систему, що включає автоматизовані безперервні вимірювання полів 
температур, теплових потоків, вологості, тиску, зовнішніх кліматичних 
параметрів тощо. Датчики та вимірювальні прилади розміщені в буді-
вельних конструкціях, в приміщеннях, в навколишньому ґрунті та 
повітрі.  

Висновки 
 Кількість сертифікованих будинків щороку зростає. Причина та-

кого успіху полягає в тому що стандарти пасивного будинку чітко 
визначені, працюють у всіх кліматичних зонах, екологічні та за-
безпечують мінімальне споживання енергії.  

 Стандарт будівлі пасивного типу є основою і складовою для інших 
типів енергоефективного будівництва, таких як енергоефективні 
будинки типу «нуль енергії» (та близькі до них), енергоактивні 
будинки, екологічні будинки, зелені будинки, «розумні» будинки 
та ін.  

 Все більше країн світу законодавчо реалізують стандарти пасив-
ного будівництва новобудов та реконструкцій старих будинків. 

 Будинки пасивного типу мають різноманітну архітектуру та при-
значення. 

 Дедалі зменшується інвестиційна складова, що витрачається при 
будівництві на дотримання відповідності пасивним стандартам. 
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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ УТЕПЛЕННЯ 
ФАСАДІВ БУДИНКІВ 

  
Постановка проблеми. Проблеми забезпечення енергоефектив-

ності будівель і споруд актуальні в усіх країнах. Сьогодні жодна з ти-
пових серій багатоповерхових панельних житлових будинків минулих 
часів побудови не задовольняє сучасним вимогам нормативних доку-
ментів щодо теплового опору огороджувальних конструкцій. У зв’язку 
з цим все більшої актуальності набирає проблема енергетичної модер-
нізації будівель шляхом утеплення зовнішніх стін.  

Об’єкт дослідження – системи утеплення зовнішніх стін будівель. 
Мета роботи – аналіз поширених сучасних підходів щодо утеп-

лення стінових огороджувальних конструкцій. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час питання 

пошуку технологій створення енергоефективних будівель в процесі 
реконструкції та будівництва розглядалося у різноманітних працях 
минулих десятиліть [1–4]. Так у [4] автор зазначає, що не тільки будівлі 
старого будівництва, а й відносно нові будівлі також не відповідають 
вимогам енергоефективності. 

Вибір теплоізоляційного матеріалу – не рядове завдання забезпе-
чення енергоефективності будівель. Тут необхідний науковий під-
хід, тому що часто створення теплоізоляційної оболонки будівельних 
систем призводить до так званого «антиізоляційного» ефекту [5], який 
залежить від конструктивних особливостей огороджувальної стіни та 
кліматичних умов місцевості. У роботах [6, 7] відзначається, що тепло-
ві втрати через огороджувальні конструкції також залежать не лише від 
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характеристик застосовуваних утеплювачів, їх товщини, а й від кілько-
сті шарів огороджувальних зовнішніх стін і їх черговості в конструкції 
стіни. 

Перехід на нові нормативні значення опору теплопередачі призво-
дить до заміни традиційних одношарових стінових конструкцій на 
багатошарові, які потребують використання ефективних ізоляційних 
матеріалів. Також необхідно враховувати принципи їх проектування та 
вразовувати теплофізичні процеси, які впливають на функціонування 
самої конструкції. У наш час існує велика кількість систем утеплення 
будинків. Найбільш широко використовуються системи з фасадною 
теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою та системи з фасадною 
теплоізоляцією з вентильованим повiтряним прошарком та опоряджен-
ням індуcтріальними елементами. Питання вибору системи та визна-
чення сфери застосування системи є актуальним. 

Метод утеплення із застосуванням скріпленої теплоізоляції полягає 
у закріпленні ізоляційного матеріалу за допомогою клею або за допо-
могою анкерів, спеціальних дюбелів та каркасів до стіни з подальшим 
нанесенням штукатурного шару (рис. 1). Така система складається з 
трьох основних шарів: ізоляційного, армувального та захисно-декора-
тивного.  

В ролі утеплювача використовуються матеріали, наприклад, піно-
полістирольні та мінераловатні плити. Утеплений такою системою бу-
динок сприяє ефективному підвищенню теплоізоляційної здатності 
стін та усунення «містків холоду». Також, до переваг даної системи 
можна віднести її невелику вагу, яка не впливає на несучу здатність 
конструкції будівлі та відносно невисоку вартість робіт та матеріалів.  

Ще однією поширеною системою утеплення фасадів є системи із 
фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та 
опорядженням індустріальними елементами. Вентильований фасад 
складається з утеплювача, каркасу та облицювальних панелей. Між об-
лицювальними панелями та утеплювачем передбачається повітряний 
прошарок, який слугує конструктивним елементом системи для запобі-
гання накопиченню вологи в конструкції (рис. 2). 

В якості теплоізоляції у таких фасадних системах згідно [8] слід 
використовувати плити із базальтової вати та плити зі скляного шта-
пельного волокна. Для уникнення руйнування верхніх шарів теплоізо-
ляційного матеріалу та зниження його теплофізичних властивостей, 
плити утеплювача покривають з боку повітряного прошарку гідроза-
хисною плівкою. 
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Рис. 1. Система теплоізоляції з облаш-
туванням штукатуркою. 

Рис. 2. Схема вентильованого фасаду: 
1 – облицювальні панелі; 2 – каркас; 3 – 
стіна; 4 – утеплювач. 

 

До переваг вентильованих фасадів відносять швидкий монтаж, 
який не залежить від пори року та відмінні тепло- та шумопоглинальні 
характеристики. Облицювальні панелі не тільки захищають теплоізо-
ляційні матеріали від механічних пошкоджень, опадів та вітрової 
ерозії, але також можуть зробити фасади архітектурно виразними, ви-
користовуючи різні типи конструкцій, форм, фактур та кольорів об-
лицювальних елементів. 

До недоліків систем з вентильованими фасадами можна віднести 
збільшення поперечного розрізу стіни та високу вартість матеріалів. 
Більше того, монтаж такої системи вимагає висококваліфікованих ро-
бітників. 

Висновки. Сучасний ринок теплоізоляційних матеріалів величез-
ний, але в даний час немає чіткої класифікації цих матеріалів за еко-
логічними критеріями. На вибір системи теплоізоляції впливає безліч 
факторів, серед яких: довговічність, вартість, питання збереження пер-
вісного вигляду фасаду тощо. Аналіз літературних джерел показує, що 
не завжди при виборі необхідного теплоізоляційного матеріалу врахо-
вується його екологічність.  

Також, важливо відзначити, що на теплозахисні якості багатошаро-
вих конструкцій дуже впливає вологісний режим огороджувальної кон-
струкції. При цьому слід враховувати саму конструкцію огорожі. Реалі-
зація клейових фасадів, що передбачають можливість утворення віль-
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ноконвективних циркулюючих і пульсуючих повітряних потоків, як 
аналогів теплової повітряної завіси, можна характеризувати як один з 
заходів з підвищення енергоефективності будівель. 
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСКРЕТНОЇ СИСТЕМИ 

ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОТИ ТА ХОЛОДУ 
 
На сьогоднішній день енергетична галузь України перебуває на 

етапі змін пов’язаних з пошуком нових технологій, переформатування 
стратегії енергопостачання, диверсифікації джерел енергії та погіршен-
ням стану довкілля. Сучасна теплоенергетика будується на основі трьох 
складових: генерації, передачі та розподіленні теплової енергії. В цій 
галузці з’являється ще один четвертий елемент, який повністю пере-
формує систему теплозабезпечення – зберігання енергії. У цьому кон-
тексті співробітниками лабораторії «Процесів та технологій теплоза-
безпечення» ІТТФ НАН України розроблено дискретну систему опален-
ня (ДСО) для зберігання, переміщення, та передачі теплової енергії [1]. 

Робота спрямована на створення, апробацію та впровадженням у 
виробництво новітніх мобільних водогрійних акумуляторів, що дозво-
лить використати теплоту, що отримана у віддалених від споживача 
джерел теплоти або холоду. В якості джерела теплоти або холоду мо-
жуть бути використані: 

– джерела відновлювальної енергетики;  
– скидна теплота виробництв; 
– біогазових та когенераційних установок; 
– котлів-утилізаторів, що працюють на відходах виробництва, твер-
дих побутових відходах, сільськогосподарських відходах і будь 
яких доступних місцевих видах палива, рис. 1; холодна теплова 
енергія може бути отримана від Дата-центрів або за допомогою 
адсорбційних чилерів тощо.  

Дискретна система опалення складається з мобільних акумуляторів 
гарячої і холодної води, джерела теплоти або холоду. Впровадження 
ДСО приведе до економії традиційних органічних палив, захисту віт-
чизняного машинобудівного ринку, підвищення надійності та енерго-
ефективності роботи міських систем теплопостачання, зменшення 
шкідливих викидів в оточуюче середовище і створення нових робочих 
місць [2]. 
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Рис. 1. Дискретна система опалення. 

 
На основі попередньо отриманих експериментальних і розрахунко-

вих даних створено дослідний зразок мобільного теплового акумулятора 
(МТА), проектованою потужністю 500 кВт. МТА представляє собою кон-
тейнер, що розділений на дві секції – гідравлічну, в якій встановлено 
блочний тепловий пункт, та акумуляційну, в якій встановлено ємкісні 
акумулятори, рис. 2. 

Впровадження ДСО дозволить створити вертикально інтегрований 
енергохолдинг на базі підприємств теплокомуненерго в кожному регіо-
ні (місці, населеному пункті) для генерації дешевої теплової енергії та 
холодоагенту. Економічні розрахунки МТА-0,5 МВт наочно показують, 
що тільки за рахунок заміщен-
ня природного газу місцевими 
видами біопалива в системі 
теплопостачання може бути 
досягнута економія газу близь-
ко 70 нм³ за годину, що дорів-
нює 302,4 тис. нм³ за опалю-
вальний сезон (180 діб). Впро-
вадження МТА в Україні мо-
же заощадити 129 600 000 м³ 
газу в рік, і знизити викиди 
СО2 в об’ємі 254,0 тис. т в рік. 
Дистанція транспортування 
МТА-0,5 МВт автомобілем від 

Рис. 2. Мобільний тепловий акумулятор
МТА-0,5 МВт. 

ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОТИ СПОЖИВАЧІ ТЕПЛОТИ 
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джерела теплоти до споживача складає до 50 км. Виходячи з цих даних 
термін окупності при встановленні теплових акумуляторів і допоміж-
ного устаткування дорівнює близько 3 років [3]. Основні техніко-еко-
номічні показники МТА-0,5 МВт наведено в таблиці. 

Таблиця  
Техніко-економічні показники МТА-0,5 МВт, грн. 

Параметри Теплота Холод 

Ціна обладнання 543 600 845 600 

Бішофіт технічний 18 т 50 000 

Транспортні витрати на одну зміну 600 600 

Фонд заробітної плати за зміну 800 800 

Податки з заробітної плати працівникам однієї зміни 400 400 

Дохід від реалізації теплової енергії/холоду 2 100 2 800 

Сума доходів за зміну 2 500 3 200 

Інвестиції в основні засоби виробництва 1 389 200 

Собівартість 1 080 000 

Річний дохід від реалізації енергії при роботі в одну 
зміну 

735 000 

 
Висновки 

 Інтеграція МТА в систему центрального, автономного теплопоста-
чання та промислового холодопостачання значно зменшує собівар-
тість енергії та має високу економічну привабливість. Основними 
споживачами промислового холодильного обладнання є холодиль-
ні склади і термінали, м’ясна та молочна промисловість, птахо-
переробна та кондитерська галузі, хіміко-фармацевтична промис-
ловість, спортивні споруди, чиллери для систем кондиціювання 
повітря тощо. 

 Інтеграція МТА в систему центрального і автономного теплопо-
стачання значно зменшує собівартість теплової енергії і має високу 
економічну привабливість. 

 Планується виробництво МТА з уніфікованих вузлів, що значно 
спрощує технологію виробництва і призводить до зменшення вар-
тості кінцевого продукту. Таким чином, забезпечується конкурен-
тоспроможність нової концепції, а також подальша перспектива 
впровадження нових видів продукції, створення або збереження 
робочих місць, можливість поповнення прибуткової частини бюдже-
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ту України, істотне поліпшення якості життя за рахунок поліпшен-
ня стану довкілля. 

 ДСО – надійний варіант економічно обґрунтованого способу ути-
лізації теплових відходів та залучення територіально видалених 
джерел теплової енергії без трубопровідного транспорту. Можли-
вість отримання «зеленого тарифу» та позитивний імідж екологіч-
ного бізнесу, який дозволяє зменшити викиди СО2 в атмосферу і 
зміцнює енергетичну незалежність держави. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ 
 
Вступление. В настоящее время в стекловаренных печах промыш-

ленной и коммунальной энергетики до 25–35% потерь теплоты состав-
ляют потери теплоты с отходящими газами. Задачи, связанные с созда-
нием высококачественного оборудования для систем утилизации тепло-
ты стекловаренных печей, в условиях дефицита энергоресурсов в Украи-
не являются важными и актуальными для энергетики страны. При 
анализе эффективности теплоутилизационного оборудования и оптими-
зации его параметров необходимо использование комплексных методик, 
основанных на сочетании современных методов исследования [1–5].  
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Цель работы. Повышение эффективности теплоутилизационной 
системы, предназначенной для предварительного нагрева воздуха, по-
ступающего в регенераторы стекловаренной печи, на основе оптимиза-
ции ее параметров.  

Материалы и методы исследования. Оптимизация параметров 
теплоутилизационной системы стекловаренной печи проведена с ис-
пользованием комплексной методики, сочетающей методы эксергети-
ческого анализа, статистической теории планирования эксперимента и 
многоуровневой оптимизации. 

Результаты исследований и их обсуждение. Используемая мето-
дика позволяет учесть значительную часть термодинамических и техно-
логических потерь в теплоутилизационной системе, а также оптимизи-
ровать достаточно большое число параметров. При использовании ука-
занной методики для оптимизации параметров теплоутилизационных 
систем их эффективность, в среднем, на 2,5–3% выше эффективности 
систем, оптимизированных с использованием других методик опти-
мизации. Основные этапы комплексной методики состоят в следующем: 

– в соответствии с принципами многоуровневой оптимизации раз-
делить теплоутилизационную систему на несколько уровней оп-
тимизации и разработать схему рекурсивного обхода уровней;  

– с использованием методов эксергетического анализа и статисти-
ческих методов теории планирования эксперимента разработать 
математические модели для каждого уровня оптимизации; 

– при построении математической модели данного уровня исполь-
зовать в качестве переменных параметров варьируемые парамет-
ры объекта данного уровня, а в качестве постоянных – оптималь-
ные параметры, которые являются результатами решения локаль-
ных оптимизационных задач других уровней;  

– использовать схему рекурсивного обхода уровней оптимизации, 
которая позволяет осуществлять постоянный информационный 
обмен между уровнями оптимизации;  

– для построенных таким образом математических моделей на каж-
дом уровне оптимизации решить соответствующую оптимизаци-
онную задачу и определить оптимальные значения параметров. 

В соответствии с указанными этапами для теплоутилизационной 
системы, предназначенной для предварительного нагрева воздуха, по-
ступающего в регенераторы стекловаренной печи, разработана блок-
схема многоуровневой оптимизации и схема рекурсивного обхода 
уровней (рисунок). 
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С помощью указанной методики в соответствии с разработанной 
блок-схемой рассчитаны оптимальные значения режимных и конструк-
ционных параметров для теплоутилизационной системы стекловаренной 
печи (таблица). 

 
Рисунок. Блок-схема многоуровневой оптимизации теплоутилизационной 
системы для предварительного нагрева воздуха, поступающего в регенераторы 
стекловаренной печи. 

Таблица 
Результаты расчета оптимальных параметров 

теплоутилизационной системы стекловаренной печи  

Уровень 
оптимизации 

Параметры 
Оптимальные  

значения 

Теплоутилиза-
ционная 
система 

Скорость дымовых газов, м/с 8,5 

Скорость воздуха, м/с 13,0 

Начальная температура дымовых газов, C  425,0 

Рекуператор Коэффициент турбулизации воздуха 2,0 

Коэффициент загрязнения поверхности 0,01 

Отношение чисел Рейнольдса дымовых 
газов и воздуха 

2,0 

Рабочая 
поверхность 
рекуператора 

Расстояние между панелями, мм  70,0  

Расстояние между трубами в панели, мм 72,0 

Наружный диаметр трубы, мм 42,0 
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Использование полученных оптимальных значений режимных и 
конструкционных параметров при разработке конструкций теплоути-
лизационных систем позволяет повысить КПД установок, в среднем, на 
7% и соответственно уменьшить тепловые потери. 
 

Выводы 
1. Для оптимизации параметров теплоутилизационной системы, пред-

назначенной для предварительного нагрева воздуха, поступающего 
в регенераторы стекловаренной печи, разработана методика, со-
четающая методы эксергетического анализа, статистической тео-
рии планирования эксперимента и многоуровневой оптимизации.  

2. Разработана блок-схема многоуровневой оптимизации и схема ре-
курсивного обхода уровней оптимизации для теплоутилизацион-
ной системы стекловаренной печи. 

3. С помощью методов эксергетического анализа и статистических 
методов теории планирования эксперимента разработаны матема-
тические модели для каждого уровня оптимизации и рассчитаны 
оптимальные значения режимных и конструкционных параметров 
для теплоутилизационной системы стекловаренной печи. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
УТИЛИЗАЦИИ ПОБОЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ПОТОКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МИНИ-ЗАВОДОВ 
 
Из-за специфики технологий в своем большинстве теплотехноло-

гические установки, используемые на металлургических предприятиях, 
имеют относительно невысокий КПД. В то же время результаты иссле-
дований металлургических процессов позволяют говорить о допус-
тимости и целесообразности оптимизации энергетических потоков. Это 
в полной мере относятся и к металлургическим мини-заводам, которые 
получили распространение с 70–80 годов прошлого столетия [1] и к ко-
торым относят металлургические заводы с производительностью элект-
росталеплавильных цехов от 40 до 2000 тыс. т/год.  

Металлургические мини-заводы, как правило, включают в себя 
участки, предназначенные для подготовки лома к плавке, дугостале-
плавильные печи (ДСП), участки доводки стали, машины непрерывной 
разливки, прокатные станы и т.д. В ряде случаев оборудование такого 
рода дополняется листопрокатным, трубопрокатным цехами или цеха-
ми для выпуска корда. К таким заводам относится и Белорусский ме-
таллургический завод (БМЗ).  

Расходная часть топливно-энергетического баланса металлургичес-
ких мини-заводов имеет ярко выраженный перевес в сторону электро-
потребления, на которое приходится 70% потребляемых ТЭР, в то время 
как котельно-печное топливо составляет 30% ТЭР. Поэтому, если на 
предприятие отсутствует заводская ТЭЦ, их эффективность во многом 
зависит от тарифов на электрическую энергию. В тоже время с совер-
шенствованием известных видов и появлением принципиально новых 
энергетических установок, использующих средне- и низкопотенциальные 
энергетические потоки, открываются новые возможности в области ре-
генерации и утилизации побочных (вторичных) энергетических ресурсов.  

Поэлементный энергетический анализ и комплексная оптимизация 
всей теплоэнергетической системы предприятия позволяют максималь-
но использовать профицит тепловой энергии в технологическом про-
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цессе для выработки электрической энергии, технологического холода 
и горючих газов, включая водород, производить балансировку объемов 
производства и потребления энергии путем аккумулирования энергии, 
что в целом позволяет повышать эффективность использования энер-
гии и снижать себестоимость производимой продукции. Решение во-
просов эффективности использования энергоресурсов синхронно улуч-
шает экологические показатели предприятия [2, 3]. Таким образом, за-
дачи по регенерации и утилизации ВЭР являются многогранными и 
актуальными для предприятий металлургического профиля.  

Нами исследован ряд технических решений по регенерации и ути-
лизации средне- и низкотемпературных тепловых потоков для гене-
рации электрической и тепловой энергии требуемого технологического 
потенциала. 

Дугосталеплавильные печи. ДСП предназначены для производства 
легированных высококачественных сталей: коррозионностойких, ин-
струментальных, конструкционных, электротехнических, жаропроч-
ных, – а также различных сплавов [4]. Как правило, на мини-заводах 
используются сталеплавильные печи типа ДСП-50, ДСП-100 или 
ДСП-200 (в название печи число обозначает ее номинальную емкость в 
тоннах). Эти печи являются крупнейшими и основными потребителями 
электрической энергии и природного газа на предприятии. В тоже 
время ДСП являются крупными источниками ВЭР в виде теплоты ухо-
дящих газов с температурой на уровне 900–1000 С. В мировой прак-
тике для утилизации этих высокопотенциальных потоков используют 
либо котлы-утилизаторы для выработки пара 0,6 МПа, либо пароси-
ловые установки для выработки электроэнергии. С энергетической сто-
роны более привлекательным является второй вариант. При установке 
за ДСП-100 [5] паросилового блока, работающего по органическому 
циклу Ренкина, его электрическая мощность составляет 3 МВт. 

Нагревательные печи. На металлургических заводах нагреватель-
ные печи используются для нагрева металла перед прокаткой. Основ-
ными потерями теплоты в этих печах являются потери с уходящими 
дымовыми газами [4, 6]. Температура уходящих дымовых газов состав-
ляет 650–900 С.  

В качестве основного технического решения обычно применяется 
регенерация теплоты путем нагрева идущего на горение воздуха до 
температуры примерно 400–450 С. После воздушного рекуператора 
устанавливают паровые или водяные котлы-утилизаторы, что позволя-
ет понизить температуру дымовых газов до 120–200 С.  
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Для повышения эффективности технологического процесса нами 
предложена схема с применением газотурбинной установки с внеш-
ним подводом теплоты, работающей простому циклу Брайтона 
(рисунок) [7]. 

 

 

 
I – воздушный ком-
прессор;  
II – воздушная турбина;  
III – электрогенератор 1; 
 IV – высокотемпера-
турный воздухоподо-
греватель (рекупера-
тор);  
V – нагревательная 
печь;  
VI – котел-утилизатор;  
VII – паровая турбина;  
VIII – электрогенера-
тор 2;  
IX – сетевой теплооб-
менник;  
X – насос. 

Рисунок. Возможная технологическая схема с использованием цикла Брайтона. 
  
Данное техническое решение позволит нагревать воздух до требу-

емой температуры, но при этом дополнительно генерируется электро-
энергия. Численное исследование показало, что реализация данной схе-
мы на печи производительностью 70 т/ч, позволит иметь суммарную 
мощность выработки электрической энергии 3,9–4,2 МВт. 

Система газоснабжения. Одним из известных, но недостаточно 
используемых на практике технических решений по утилизации ВЭР, 
является применение утилизационных турбин для снижения давления 
природного газа на промышленных предприятиях, являющихся круп-
ными потребителями природного газа. Поступающий на предприятия 
из магистральных сетей высокого давления (свыше 0,6 МПа) природ-
ный газ на газораспределительных пунктах (ГРП) предприятия реду-
цируется до среднего или низкого давления. В качестве альтернативы 
процесс дросселирования используется процесс расширения газа в де-
тандер-генераторном агрегате (ДГА) [8].  
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 При потреблении предприятием порядка 80 000 м3/ч природного 
газа с давлением 6 бар (и) и снижении давления до 3 бар (и), вырабаты-
ваемая турбиной электрическая мощность составит 1 МВт. При вклю-
чении ДГА в схему ГРП следует помнить, что он устанавливается па-
раллельно редукционному клапану, а, следовательно, должен качест-
венно выполнять основную задачу – обеспечивать требуемое давление 
в сети газоснабжения после себя.  

Перспективные направления для исследования. Одними из наибо-
лее интересных направлений в совершенствовании металлургического 
производства является применение водорода.  

Уже сегодня принимаются планы и начата реализация технических 
решений по замещению природного газа водородом: 

 крупнейшие металлургические заводы Японии приняли решение 
о производстве синтетического метана за счет CO2 от металлур-
гических предприятий [10]; 

 на заводе компании OVAKO в мае 2020 года проведены про-
мышленные испытания, в ходе которых вместо сжиженного неф-
тяного газа для нагрева металла был использован на водород 
[11], что дает несомненные экологические преимущества; 

 в Швеции на металлургическом предприятии компании HYBRIT 
в августе 2020 года начали тестовые работы на пилотном заводе 
по производству стали «без ископаемых видов топлива», цель ко-
торого максимально снизить потребление ископаемого топлива 
для производства железа; планируется коксующиеся угли заме-
нить на водород, который планируется вырабатывать за счет 
электроэнергии «зеленой энергетики» [12]. 

В тоже время расчеты показывают, что себестоимость стали, полу-
чаемой за счет сжигания ископаемых топлив, примерно на 20% ниже, 
нежели при использовании водорода, поэтому вышеуказанные техни-
ческие решения будут становиться экономически эффективными по 
мере совершенствования и удешевлении производства водорода и их 
внедрение позволит существенно снизить влияние металлургической 
отрасли на окружающую среду. Считается, что в Европе производство 
стали на основе чистого водорода может стать «конкурентоспособным 
по денежным затратам» где-то между 2030 и 2040 годами. 

 
Выводы 

В виду того, что металлургическая отрасль является одной из самых 
энергоемких отраслей тяжелой промышленности, актуальным остается 
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выявление резервов экономии топливно-энергетических ресурсов за счет 
использования побочных энергетических потоков. Выполненные иссле-
дования показали наличие достаточных резервов для повышения энер-
гетической эффективности предприятий по производству высокотех-
нологичной стали, благодаря применению современных технологий и 
оборудования. Учитывая высокую долю энергетической составляющей в 
себестоимости продукции металлургических предприятий, ее снижение 
путем применения рассмотренных мероприятий по энергосбережению 
существенно повысить конкурентоспособность продукции на внешних 
рынках.  
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА СЕБЕСТОИМОСТИ 
ВОДОРОДА В РАЗРЕЗЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 
Парижское соглашение по климату закрепило консенсус мирового 

сообщества относительно перехода к низкоуглеродному развитию [1]. 
Снижение выбросов парниковых газов тесно переплетено с решением 
разнообразных задач национальных экономик, среди которых стрем-
ление к энергетической безопасности, технологическое развитие и мно-
гое другое. Переход к низкоуглеродному развитию – новая парадигма 
мировой энергетики, несущая значительные риски тем, кто остается в 
стороне от этих тенденций [2].  

Осуществление декарбонизации посредством возобновляемых ис-
точников возможно в электроэнергетической сфере (с ограничениями, 
обусловленными стохастичностью генерации электроэнергии), в то 
время как энергообеспечение зданий, транспортный сектор, промыш-
ленность во многом остаются за пределами процессов декарбонизации. 
То есть требуется новый энергоноситель для трансфера первичной 
энергии к конечному потребителю с обеспечением высокого качества 
энергообеспечения промышленности, жилищного сектора, транспорта 
[3]. В качестве такого энергоносителя может выступить водород, место 
которого в существующих и формирующихся энерготехнологических 
метасистемах должным образом не исследовано. 

Для производства водорода в настоящее время используется ис-
копаемое топливо, биомасса или вода. Основным источником сырья 
является природный газ (около 76% произведенного водорода), на его 
производство расходуется до 205 млрд кубических метров природного 
газа, что составляет 6% мирового потребления газа. На втором месте 
находится уголь (23% произведенного водорода) с расходом 107 млн т. 
Оставшийся процент составляет нефть и электричество. Также около 
2% водорода производится в качестве побочного продукта при про-
изводстве хлора и гидроксида натрия [4]. 
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Наиболее распространенными технологиями получения водорода 
из природного газа является паровая и парокислородная конверсия. 
Стоимость водорода из природного газа определяется рядом технико-
экономических факторов, из которых ключевыми являются стоимость 
природного газа, капитальные и эксплуатационные затраты. В зависи-
мости от региона мира стоимость природного газа составляет от 45% 
до 75% себестоимости водорода (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура себестоимости водорода, произведенного из природного газа в 
различных регионах мира. 

 
Производство водорода из воды осуществляется путем электро-

лиза. Теоретическое потребление электроэнергии на выработку 1 м3 во-
дорода составляет 2,94 кВтч при эффективности производства для 
промышленных электролизеров – 48–70%. То есть фактический расход 
электроэнергии на производство 1 м3 водорода находится на уровне – 
4,2–5,0 кВтч. [5]. В настоящее время промышленное применение 
имеют три типа электролизеров: щелочные электролизеры; электро-
лизеры с протонными мембранами; твердооксидные электролизеры. В 
таблице приведены технико-экономические характеристики электро-
лизеров различных типов [4].  

Стоимость производства водорода посредством электролиза опре-
деляется следующими технико-экономическими факторами: капиталь-
ные затраты на оборудование, стоимость электроэнергии, эффектив-
ность преобразования, количество часов работы оборудования. При 
этом стоимость электролизного модуля составляет 50–60% от капи-
тальных затрат, остальные – вспомогательное оборудование. Снижение 
капитальных затрат может быть достигнуто посредством инновацион-
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ных технических решений (к примеру использование менее дорого-
стоящих материалов для электродов и мембран) и экономии за счет 
производства электролизеров большей единичной мощности. В период 
с 2010 по 2019 годы средняя установленная мощность электролизеров 
увеличилась с 1 МВт до 25 МВт [6]. На рис. 2 приведена зависимость 
снижения стоимости электролизеров от мощности установки, при 
объединении нескольких модулей в единый блок. 

Таблица 
Технико-экономические характеристики электролизеров  

различных типов 

Характеристика 
электролизера 

Тип электролизера 

Щелочные 
электролизеры 

Электролизеры 
с протонными 
мембранами 

Твердооксидные 
электролизеры 

Эффективность, % 63–70 56–60 74–81 

Температура 
операции, °С 

60–80 50–80 650–1000 

Давление операции, 
МПа 

0,1–3,0 3–8 0,1 

Срок службы,  
тыс. часов 

60–90 30–90 10–30 

Капитальные затраты, 
долл. США/кВт 

500–1400 1100–1800 2800–5600 

 
 

  
а б 

Рис. 2. Снижение стоимости электролизеров при увеличении мощности уста-
новки (а – щелочные электролизеры; б – электролизеры с протонными 
мембранами). 
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На основании анализа капитальных затрат для электролизеров мощ-
ностью от 20 кВт до 50 МВт в [7] спрогнозирован тренд снижения затрат 
к 2050 году (рис. 3). 

Зависимости себестоимости производства водорода от количества ча-
сов работы электролизера при капитальных затратах 500 долл. США/кВт 
и различной стоимости электроэнергии приведены на рис. 4 [4].  

 

  
Рис. 3. Прогнозируемое снижение ка-
питальных затрат для щелочных элект-
ролизеров и электролизеров с протон-
ными мембранами. 

Рис. 4. Себестоимость производства во-
дорода при различной загрузке электро-
лизеров и тарифах на электроэнергию. 

 
Для условий Республики Беларусь проведен расчет себестоимости 

водорода, полученного посредством электролиза и конверсии природного 
газа (без поглощения выбросов СO2) при различных тарифах на энерго-
ресурсы (рис. 5). При производстве водорода методом конверсии природ-
ного газа удельные расходы энер-
горесурсов на 1 кг водорода приня-
ты: природного газа – 5 м3; элект-
роэнергии – 0,8 кВтч [8]. Стои-
мость природного газа в расчетах 
принята 222 долл. США/1000 м3, 
стоимость электроэнергии варьи-
ровалась в диапазоне от 0 до 
0,05 долл. США/кВтч. Удельные 
капитальные затраты на электро-
лизер приняты 500 долл. США/кВт, 
что составляет 60% от суммарных 
затрат на оборудование. 

 
Рис. 5. Себестоимость водорода при
различной стоимости электроэнергии. 
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Как следует из рисунка 5 для принятых условий производства тех-
нология электролиза становится экономически предпочтительной при 
стоимости электроэнергии менее 0,03 $/кВт·ч. 
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В настоящее время глобальная декарбонизация начинает опреде-

лять все принципиальные трансформации в развитии человеческого об-
щества. Так, в Европейском союзе в рамках борьбы с загрязнением ок-
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ружающей среды и глобальным потеплением предусмотрено значи-
тельное сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году с дости-
жением полной климатической нейтральности к 2050 году [1].  

На пути к климатической нейтральности спрос на электроэнергию 
значительно возрастет, а доля электроэнергии в конечном потреблении 
вырастет с 23% до 30% в 2030 году и до 50% к 2050 году [2], электри-
фикация значительной части потребления позволит сократить спрос на 
первичную энергию на треть благодаря эффективности электротехно-
логий. Водород, получаемый посредствам электролиза воды с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии, будет играть узло-
вую роль в новой энергосистеме для интегрирования большой доли пе-
ременной возобновляемой генерации, обеспечивая долгосрочное хра-
нение энергии и подключая производства (электроэнергии) к отдален-
ным потребителям [3, 4].  

Система хранения электроэнергии – электроэнергетическая сис-
тема, выполняющая функцию многократной обратимой аккумуляции 
электрической энергии и способная выступать как потребителем (в ре-
жиме заряда), так и источником (в режиме разряда) электрической 
энергии [5]. 

Основные функции использования систем хранения электроэнергии:  
 основной источник энергии – полное обеспечение электроснаб-
жения, дающее возможность длительное время функционировать 
без подключения к электрическим сетям общего пользования;  

 аварийный источник энергии – нерегулярное полное или частич-
ное обеспечение электроснабжения в аварийных ситуациях, да-
ющее возможность функционировать в течение периода после-
аварийного восстановления основного источника электроснаб-
жения;  

 управление графиком потребления – регулярное управление ве-
личиной мощности потребления за счет частичного обеспечения 
электроснабжения или аккумуляции электроэнергии в определен-
ные периоды времени;  

 регулирование системных параметров – постоянное или регуляр-
ное управление параметрами режима работы электрической сис-
темы (частотой, напряжением) в целях экономии или снижения 
потерь электрической энергии, а также повышения ее качества. 

Согласно прогнозу исследовательской компании, BloombergNEF [6] 
количество накопителей энергии в мире будет расти экспоненциально: от 
9 ГВт/17 ГВтч в 2018 году до 1095 ГВт/2850 ГВтч к 2040 году (рис. 1). 
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Рис. 1. Прогнозируемый тренд увеличения мощности 
накопителей электроэнергии. 

 

В настоящее время более 95% накапливаемой электроэнергии в ми-
ре приходится на гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) [7]. 
ГАЭС получили широкое распространение в странах с развитой атом-
ной энергетикой: установленная мощность ГАЭС Японии составляет 
21,7 ГВт (51,6% от установленной мощности атомных электростанций 
страны); установленная мощность ГАЭС США – 18,8 ГВт (18,4% от ус-
тановленной мощности атомных электростанций страны) [8]. Однако 
потенциал их дальнейшего развития ограничен местными географичес-
кими условиями (сооружение ГАЭС в условиях равнинного рельефа 
является крайне дорогостоящим мероприятием) и составляет около 1% 
годового мирового спроса на электроэнергию. Этого недостаточно для 
решения вопроса с сезонными несоответствиями спроса и генерации 
электроэнергии. Водород позволит согласовать глобальное накопление 
энергии с меняющимся спросом. Высокая плотность энергии, длитель-
ный срок хранения и обратимое использование делают водород опти-
мально подходящим для использования в качестве энергетического бу-
фера и стратегического резерва. Альтернативные решения в виде акку-
муляторных батарей, суперконденсаторов и систем сжатого воздуха 
имеют принципиальные ограничения по мощности и (или) времени 
хранения для устранения сезонных дисбалансов (рис. 2). 

Крупные демонстрационные проекты накопления (хранения) элект-
роэнергии на основе водорода реализуются по всему миру. С увеличе-
нием доли ВИЭ внедрение водорода для долгосрочного хранения 
электроэнергии интенсифицируется. Стоимость хранения водорода, по 
прогнозным оценкам, снизится до 140 евро/МВтч в 2030 году, при со-
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ответствующих расходах для ГАЭС равных 400 евро/МВтч. Водород 
позволит более экономично интегрировать в энергосистему большие 
объемы прерывистых источников энергии и обеспечить столь необхо-
димую гибкость для поддержания устойчивости системы. 

 

 
Рис. 2. Характеристики систем хранения электроэнергии. 

 
В настоящее время существует несколько способов транспортиров-

ки водорода, при этом наиболее оптимальным является использование 
существующих объектов систем газоснабжения, что значительно сни-
жает затраты на возведение новой водородной транспортной инфра-
структуры. Добавление водорода в природный газ позволяет снизить 
выбросы углекислого газа на этапе сжигания метано-водородной смеси 
(рис. 3) [9]. 

Для некоторых сущест-
вующих объектов системы га-
зоснабжения позволительно 
значительное содержание во-
дорода в природном газе. Для 
полиэтиленовых газопрово-
дов допустимое содержание 
водорода составляет 100%, 
также чистый водород может 
храниться в существующих 
соляных подземных хранили-
щах природного газа. Боль-

 
Рис. 3. Выбросы углекислого газа при раз-
личной объемной доле водорода в природ-
ном газе. 
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шое количество бытового газового оборудования рассчитано на ис-
пользование метано-водородных смесей с содержанием водорода до 
23%. [10]. Однако для некоторых других газоиспользующих установок 
допустимое содержание водорода значительно ниже. Для газотурбин-
ных и газопоршневых установок без конструктивных изменений допу-
стимое содержание водорода в топливном газе составляет соответ-
ственно не более 5% и не более 2%. На рис. 4 приведены значения мак-
симальной объемной доли водорода в существующих газопроводах для 
различных европейских государств. 

 

 
Рис. 4. Допустимое содержание водорода в существующих 
газопроводах природного газа. 

 
Выводы 

1. В рамках глобальной декарбонизации доля электроэнергии в ко-
нечном потреблении вырастет с 23% до 50% к 2050 году. Коли-
чество накопителей энергии вырастет экспоненциально от 9 ГВт в 
2018 году до 1095 ГВт к 2040 году. 

2. Водород, получаемый посредствам электролиза воды с использо-
ванием возобновляемых источников энергии, будет играть узловую 
роль в новой энергосистеме для интегрирования большой доли пе-
ременной возобновляемой генерации, обеспечивая долгосрочное 
хранение энергии и подключая производства электроэнергии к от-
даленным потребителям. 

3. Наиболее оптимальным способов транспортировки водорода явля-
ется использование существующих объектов систем газоснабже-
ния, что значительно снижает затраты на возведение новой водо-
родной транспортной инфраструктуры. 
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МЕТАНІЗАЦІЯ ВОДНЮ, ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ 
КОМУНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ. ОТРИМАННЯ 
СИНТЕТИЧНОГО МЕТАНУ В ПРОМИСЛОВИХ 

МАСШТАБАХ 
 
Існує цілий ряд екологічно-нейтральних палив, які можна отри-

мувати, залучаючи надлишкову (профіцитний) електроенергію понов-
люваних джерел, об’єднаних загальною назвою POWER to X (дослівно, 
енергія перетворення в певний паливо), в т. ч. до них відноситься і син-
тетичний метан. 

Є три умови, від яких залежить економічна доцільність POWER to X: 
1. Доступність відновлюваної електроенергії за оптимальними цінами. 
2. Досить швидке зниження витрат на обладнання для реалізації ви-

робничих процесів POWER to X. 
3. Формування попиту на синтетичне паливо регуляторними способа-

ми, серед яких: 
– зобов’язання використання поновлюваних видів палива; 
– підвищення цін і збільшення податкової політики на викопні ви-
ди палива; підвищення вартості за викиди оксидів вуглецю (з 
30 дол./т до 99 дол./т). 

В Україні екологічний податок на 100% складається з платежів за 
викиди. В ЄС він на 80% складається з енергетичних податків. При 
цьому якщо в Україні плату за викиди СО2 стягують тільки у вигляді 
екоподатку, то в ЄС – частина плати у вигляді екологічного податку, а 
частина – за допомогою продажу квот, встановлених в Європейській 
системі торгівлі квотами на викиди парникових газів. 

Метанізація – це перетворення оксиду вуглецю і діоксиду вуглецю 
(COx) в метан (CH4) за допомогою гідрування.  

СО + 3Н2  СН4 + Н2О (206 кДж/моль); 

СО2 + 4Н2  СН4 + 2Н2О (164 кДж/моль). 
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 Реакції метанірованія класифікуються як екзотермічні, і вказується 
енергія їх утворення. Реакція метанірованія на різних металевих каталі-
заторах, включаючи Ni, Rb і Rh, широко досліджувалася для вироб-
ництва CH4 з синтез-газу та інших ініціатив в області енергетики.  

У 2017 році у Франції проект «ЮПІТЕР-1000» – промислової де-
монстраційної установки по виробництву водню і синтетичного метану 
потужністю 1 МВт з використанням ВДЕ, СО2 буде «захоплюватися», 
на промисловому майданчику (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Промислово-демонстраційна установка «ЮПІТЕР-1000». 

 
Заслуговує уваги також концепція перетворення біоводню в біоме-

тан (рис. 2).  

 
Рис. 2. Концепція перетворення біоводню у біометан в Україні. 

 
В таблиці представлено порівняльні фізичні властивості біометану 

і водню. 
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Способи отримання «зеленого» водню 
Існує цілий ряд способів отримання водню. Серед них: 
– електролізний спосіб з енергії ВДЕ, ГЕС; 
– плазмова і пароплазменная переробка ТБО та вуглеводнів і ряд 
інших. 

Таблиця 
Порівняльні фізичні властивості біометану і водню 

Параметр Водень (Н2) 
Біометан 

(СН4) 
Співвідношення 
біометан/водень 

Щільність (кг/м3) 0,0899 0,7168 8,0 

Нижча теплотворна 
здатність (МДж/м3)* 

12,5 33,2 2,65 

Нижча теплотворна 
здатність стиснених газів 
(МДж/м3)** 

725 2130 2,93 

Нижча теплотворна 
здатність надстиснених 
газів (МДж/м3)*** 

 8000  
(газ–рідина) 

 22000  
(рідина) 

2,75 

*** нормальні умови (0 С; 1 бар); 
*** умови в магістральному трубопроводі природного газу (0 С; 60 бар); 
*** умови практичного транспортування водню (–196 С; 300 бар). 

 
«Захоплення діоксиду вуглецю» 
Концентрація СО2 в атмосфері зросла з 278 ppm (1870 г.) до 

400 ppm (2013 г.). Цікавим є отримання вуглеводнів безпосередньо з ді-
оксиду вуглецю як спосіб залучення СО2 в хімічну взаємодію і одно-
часно можливість отримати компоненти синтетичного палива.  

Витрати на «захоплення» СО2 за останні роки з розвитком техноло-
гій знизилися з 1691 дол. США за 1 тн СО2 до 676. Основні витрати – 
це вартість електроенергії, теплоти, вартість регенерації водних роз-
чинів лужних сорбентів і втрати води. 

Більш економічно «захоплення діоксиду вуглецю» виробляти в 
безпосередній близькості від джерела викидів (промислові зони, ТЕС. 
ТЕЦ, районні котельні). Існують технології прямого уловлювання СО2 з 
повітря (ДАС) – може вловлювати до 100% СО2. Три основних компанії 
серйозно займаються такими технологіями прямого уловлювання. 
Оптимальна ступінь уловлювання по витратним показниками (вартість 
електроенергії та теплоти) – це 50%. 
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Система циклічної метанізації на котельних, ТЕЦ, ТЕС з викори-
станням основного газоподібного палива показана на рис. 3. 

Тепер про економіку процесу отримання синтез-метану. 
Якщо ми складемо масовий баланс (г/моль) складових реакції, яка 

описує процес Метанізація, то отримаємо:  

О2 – 2  16 = 32 г/моль; СО2 – 44 г/моль; С – 12 г/моль; 

Н2 – 2  1,01 = 2,02 г/моль (приблизно 2 г/моль), 

тоді, 44 + 4  2  (12 + 1  4) + 2  (2  1 + 16), або 44 + 8 = 16 + 36. 
 
Тобто з 44 одиниць СО2 і 

8 одиниць Н2 ми отримуємо 
16 одиниць СН4 і 36 одиниць 
води. Якщо взяти сучасні ці-
ни на водень і природний газ, 
то ми отримаємо в результаті, 
що ми вкладаємо в 5 разів 
більше витрат, ніж можемо 
отримати на виході кінцевого 
продукту – синтетичного ме-
тану. Виходить, що при рівні 
сучасних технологій отриман-
ня водню процес нерента-
бельний. 

Але, не все так сумно. 
1. Бурхливий розвиток водневих технологій на сучасному етапі неми-

нуче призведе до зниження собівартості отримання водню в най-
ближчим часом. 

2. Є варіанти пошукати дешевшу електроенергію, наприклад, викори-
стовувати ПДТУ, у яких ККД майже вдвічі вище, ніж у звичайних 
парових турбогенераторів. ККД з 30% до 60%. 

3. Частково компенсувати витратну частину засобами, які можна от-
римати за рахунок утилізації СО2 з 30 до 60 дол. за тонну. 

4. На виході ми отримуємо чисту воду, що теж є корисний продукт. 
За умови отримання Н2 електролізним способом. 

 
Висновки 

1. Використання синтез-метану в енергетичних установках, в т. ч. в 
комунальній енергетиці має досить багато перспектив: 

 

Рис. 3. Система циклічної метанізації на ко-
тельних, ТЕЦ, ТЕС з використанням основ-
ного газоподібного палива. 



 

 204

 щільність, наприклад, біометану (кг/м3) більша за густину 
водню в 8 разів, а енергетична «щільність» (МДж/м3) вище енер-
гетичної щільності водню (при тиску 1 бар в 2,65 разів; в 
2,93 рази при тиску 60 бар і в 2,74 рази при тиску 300 бар); це 
означає, що транспортування 1 м3 біометану в газопроводі з 
тиском 60 бар дасть в 2,93 рази більше енергії, ніж транспорту-
вання 1 м3 водню. 

2. 100% готовність інфраструктури для транспортування і енергетич-
ного використання синтез-метану, бо фізико-хімічні властивості 
синтез-метану аналогічні з природним газом. 

3. Вартість синтез-метану, нижче вартості водню. Наприклад, біо-
метан – 0,3–0,9 Євро/м3, водень – 2–3 Євро/м3. 

4. Залучення СО2 в хімічну взаємодію з воднем скорочує шкідливі ви-
киди діоксиду вуглецю і, тим самим, активно сприяє декарбонізації 
енергетичних процесів. Виділяється в результаті спалювання син-
тез-метану СО2 повторно залучається до процесу отримання син-
тез-метану. 
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЮ  
У КОТЛАХ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ 

УКРАЇНИ 
 
Україна на шляху до євроінтеграції змушена вирішити ряд енерге-

тичних і екологічних задач. Сумісне їх розв’язання єдиний раціональ-
ний шлях до сталого розвитку ПЕК нашої Держави. Декарбонізація 
промисловості, підвищення енергоефективності та енергозбереження 
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стимулюють в нашій державі стрімкий розвиток відновлюваних джерел 
енергії.  

Відповідно до затвердженого прогнозного балансу електричної 
енергії ОЕС України на 2021 рік (рис. 1), загальний обсяг виробництва 
електроенергії на поточний рік – 151,023 млрд кВтгод, з яких на ВДЕ 
припадає 13,12 млрд кВтгод або 9%. У 2020 р. ВДЕ виробили 7,3% від 
всього об’єму, або – 10,84 млрд кВтгод. Тобто, лише за рік прогнозо-
ваний приріст електроенергії, що згенеровано ВДЕ складатиме 21% (як 
показує досвід минулих років на практиці ж ці значення можуть зрости 
ще у 1,5–2 рази). 

  

 
Рис. 1. Прогнозовані обсяги виробництва електрич-
ної енергії ОЕС України на 2021 рік, що представлені 
на сайті Міністерства енергетики України [1]. 

 
Сучасний важливий аспект сталого енергетичного комплексу – це 

прогнозована маневрена альтернативна енергетика. Однак, для Украї-
ни, вже існує брак резервів балансових пікових потужностей енерго-
системи для підтримки її сталості. За сьогоднішніми оцінками для 
врегулювання т.з. нічних провалів і згладжуванні екстремумів графіка 
навантаження балансувати необхідно близько 20% всієї електро-
енергії, що виробляється на низькоманеврових українських АЕС ТЕС, 
ТЕЦ.  

Є припущення, якщо сонячні і вітрові станції приблизно 25–30% 
своєї потужності спрямовуватимуть на виробництво водню, який потім 
знову буде конвертуватися в виробництво електроенергії, то таким 
чином відновлювальна енергетика сама себе може підтримувати і стати 
більш прогнозованою. Це є одним із способів інтеграції запланованих 
великих обсягів відновлюваної енергетики в енергосистему України [2].  
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З метою скорочення викидів забруднюючих речовин та парникових 
газів в центральній частині міста Києва авторами (які долучені до 
розробленої Схеми теплопостачання міста Києва на період до 
2030 року), запропоноване поступове переведення потужного тепло-
джерела у центрі міста на водневе паливо. До 2030 також заплановано 
реконструкцію котлів «Фостер-Уиллер» та «ЦКТИ», або заміна їх на 
нові котли приблизно аналогічної потужності, з можливістю працюва-
ти на метано-водневій суміші. Рішення, щодо включення заходу до 
перспективної Схеми розвитку міста вже обговорено та схвалено 
Замовником. 

При реакції взаємодії водню з діоксидом вуглецю з димових газів 
котлів в метанізаторі утворюється синтетичний метан, утворена 
метано-воднева суміш (до 10% водню) спалюється у збагаченій киснем 
(від електролізу) атмосфері, зі зниженим рівнем викидів оксидів азоту 
в навколишнє повітря. Утворений при спалювання такої суміші діоксид 
вуглецю вже не враховується як викид парникового газу.  

Заплановано, що електроенергія отримуватиметься від «зеленої» 
енергетики і буде використовуватися для електролізу води на СТ-1 до 
2030 року – в обсязі до 60 МВт, після 2030 року – до повного задово-
лення потреб СТ-1. Джерело водопостачання – сира вода річки Либідь, 
з поверненням чистої води від конденсації назад до річки. Запланована 
ефективність отримання водню сягає від 70 до 90% (втрати енергії 
«зеленої генерації» відповідно 10–30%). 

 Існують різні способи використання водню – світова практика 
показує позитивні результати при додаванні 5–25% водню до природ-
ного газу [3], що транспортується трубопровідним транспортом, засто-
сування водневих технологій для акумуляції та передачі «зеленої» 
енергії, виробництва металургійної, хімічної продукції, а також у 
транспортному секторі.  

Проте, використання водню, як складової паливної суміші потре-
бує детальних досліджень. Питання, які потребують першочергового 
вирішення:  
 Температура горіння водню на 50 вища, аніж адіабатна темпе-

ратура горіння природного газу. 
 Низька теплотворна здатність Н2 на одиницю об’єму (становить 

лише 30% від значень для природного газу). При використанні су-
міші, яка містить прогнозовані 25% водню теплотворна здатність 
становитиме вже не 8250 Гкал/м3 як це могло бути для чистого ме-
тану, а відповідно 6875 Гкал/м3. На рис. 2 зображено залежність 
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теплотворної здатності паливної суміші, що містить водень від 
його вмісту в одиниці об’єму палива. 
 

 
Рис. 2. Залежність теплотворної здатності паливної сумі-
ші від вмісту у ній водню. 

 

Авторами запропоновано введення т.з. критерія Krтп, який харак-
теризує зміну теплотворної здатності одиниці об’єму палива в порів-
няні з чистим метаном [4].  
 Не вирішені проблеми стабілізації факелу (відрив полум’я газо-

водневої суміші від форсунки). Результати проведення досліджень 
представлені у роботі [5]. 

 Підвищення утворень оксидів азоту при спалюванні водневих су-
мішей в атмосферному повітрі. 

 Швидке зношення матеріалу пальника, а саме завихрювача, через 
природну властивість водню підвищувати крихкість металу. Варто 
зважати, що транспортування водню по звичайних стальних трубах 
викликає їх корозію та охрупчення, потребує спеціальних матеріа-
лів для трубопроводів, а також спеціальних компресорів, сенсорів, 
запірної арматури тощо. З ними досить небезпечно працювати: 
молекули водню невеликі за розміром і здатні проникати в тому 
числі крізь тверді стінки, що може призводити до витоку газу і 
подальшого займання або вибуху. Транспортування у стиснутому 
стані невигідне. Зрідження водню потребує до 40% затрат енергії, 
що у ньому міститься. 

 Водень має широкі межі вибуховості, велику швидкість розпов-
сюдження факелу і його використання потребує спеціальних за-
ходів безпеки. 

 Організація відводу води з димової труби (захист від корозії). 



 

 208

Висновки 
1. Водень не є первинним джерелом енергії. Водень можна вважати 

енергоносієм, по аналогією з електричною енергію. На ціленаправ-
лене виробництво водню витрачається більше енергії, ніж можна 
отримати при його використанні в котельних агрегатах.  

2. Для вирішення глобальних енергетичних задач та широкого ро-
зуміння проблематики кліматичної зміни необхідне спрямування 
додаткових коштів на розробку нових технологій, в тому числі і 
спалювальних.  

3. Відповідно до ДНАОП 0.00-5.08-96 для кожного котла, який пра-
цюватиме на новому виді палива, необхідно здійснити повірковий 
його розрахунок. На сьогодні у нормативному методі розрахунку 
котельних агрегатів [6] відсутнє таке паливо, як водень. Лише після 
внесення змін та доповнень до цього документу такий розрахунок 
може бути здійснений легітимно. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ТПВ В СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА КИЄВА 
 

В місті Києві утворюється більше 1000 тис. т твердих побутових 
відходів (ТПВ) на рік, і в перспективі прогнозується подальше збіль-
шення цього обсягу. 

Так, за даними Мінрегіону (Звітність 1-ТПВ розділ 1 за 2020 рік [1]), 
по м. Києву за 2020 рік обсяги збирання та перевезення ТПВ склали 
1 964 366,27 т, у тому числі на заготівельні пункти вторинної сировини 
27 458,29 т, на сміттєпереробні підприємства 80 872,53 т, на сміттєспалю-
вальні заводи 163 351,64 т та на полігони (звалища) 1 692 683,81 т. При 
цьому (Звітність 1-ТПВ розділ 2 за 2020 рік [2]) обсяги надходження на 
перероблення та/або утилізацію склали 239 385,11 т, обсяги відходів піс-
ля сортування та відібраних сировинно цінних компонентів – 22 351,18 т, 
вироблено теплової енергії 228 501 Гкал, обсяги неперероблюваного 
залишку – всього 105 012,93 т, у т.ч. який перевезено на: сміттєспалю-
вальний завод – 1 528,09 т, на полігон (звалище) для захоронення – 
103 484 т. 

З урахуванням усередненої теплотворної здатності ТПВ м. Києва на 
рівні 1600–1700 ккал/кг, та перспективного проведення сортування від-
ходів з вторинним використанням (рециклінгом) зростаючої їх частини, 
загальний потенціал виробництва теплової енергії з відходів міста 
складає близько 1,8 млн Гкал/рік, що складає 8,7% існуючого споживання 
теплової енергії містом та 5,5% перспективних потреб (відповідно до 
проекту Генерального плану м. Києва – 20,6 та 33,0 млн Гкал/рік). 

Всього у м. Києві працює до десяти сортувальних станцій, які зде-
більшого розміщені на виробничих базах перевізників [3]. 

До 250 тис. т ТПВ на рік спроможний сортувати та термічно пе-
реробити Завод «Енергія» (фактично термічно перероблено 256,3, 
244,28 та 205,41 тис. т за 2016, 2017 та 2018 роки відповідно), який на 
цей час є єдиним працюючим заводом з термічного знешкодження ТПВ 
в Україні, решта відходів вимушено вивозиться на полігони. 
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У провідних країнах світу відходи вже давно розглядаються як 
альтернативне джерело енергії, суттєвими перевагами якого є постійне 
зростаюче поновлення його кількості та зручне розташування – в 
населених пунктах, поруч зі споживачами енергії. 

Крім використання енергетичного потенціалу ТПВ, важливими 
перевагами сучасних методів їх термічної переробки є ефективне зне-
шкодження зі зменшенням інтегрального впливу на довкілля та змен-
шення кінцевого обсягу відходів до 10 разів. 

Актуальність використання енергетичного потенціалу ТПВ в умо-
вах дефіциту енергоносіїв в Україні відображена у схваленій Розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р 
«Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» 
[4], яка визначає ТПВ як вторинний енергоресурс. 

В той же час необхідно приймати до уваги, що в процесі термічної 
переробки ТПВ утворюються шлак, зола, газоподібні продукти зго-
ряння, стічні води, а також відходи, одержувані в результаті роботи ус-
тановок очищення відпрацьованих газів. Продукти згоряння ТПВ ма-
ють високу токсичність через присутність в них не тільки звичних за-
бруднювачів атмосфери, що утворюються при спалюванні традиційних 
палив (зола, СО, оксиди сірки та азоту), а й інших різноманітних за-
бруднюючих речовин, що містяться у відходах, та продуктів їх терміч-
ної переробки (сполук фтору, хлору, важких металів та інших). Най-
більш інтенсивне утворення токсичних речовин відбувається в тем-
пературному діапазоні від 200 С до 780 С, тому необхідно підтриму-
вати режим перебування відходів при температурах не менше 850 С 
протягом не менше 2 с. Також необхідно забезпечувати належне очи-
щення димових газів, що утворюються в результаті високотемператур-
ного знешкодження відходів. 

На цей час викиди заводу «Енергія» в атмосферу майже вдвічі мен-
ші за дозволені нормативами України. За котлами встановлені електро-
фільтри, що збирають тверді частинки з димових газів. З метою подал-
ьшого зниження викидів, передбачається впровадження технології та 
обладнання для хімічного очищення димових газів котлів, з викори-
станням технологічної схеми з реактором напівсухого хімічного очи-
щення та тканинним фільтром для вловлювання леткої золи, важких 
металів, твердих продуктів реакцій та непрореагованого сорбенту (га-
шеного вапна). Для забезпечення контролю передбачається впро-
вадження системи постійного моніторингу викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря. 
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В розробленій новій «Схемі теплопостачання м. Києва на період до 
2030 року» передбачається також реконструкція заводу «Енергія» з 
встановленням турбогенератора потужністю 5 МВт ел., з перетворен-
ням заводу в ТЕЦ-на-ТПВ та використанням частини електроенергії 
для власних потреб, та передачею теплової енергії в систему центра-
лізованого теплопостачання (СЦТ) міста. Встановлена теплова потуж-
ність заводу «Енергія» лишається незмінною: 104 Гкал/год. 

Наявність можливості корисного використання виробленої теп-
лової енергії в системі централізованого теплопостачання (СЦТ) міста 
вже сама по собі є суттєвою перевагою з точки зору підвищення еко-
номічності термічного знешкодження ТПВ. 

З метою збільшення частки використання енергетичного потен-
ціалу ТПВ для забезпечення споживачів міста Києва в тепловій енергії, 
в новій Схемі теплопостачання м. Києва запропоновано будівництво 
двох нових теплоджерел з використанням ТПВ як палива. 

Будівництво нової ТЕЦ-7, в складі фактично двох ТЕЦ: 
 ТЕЦ-на-ТПВ: 2 блока по 12 МВт електр., відповідно всього 24 МВт 

електр. та близько 41 Гкал/год тепл.; 
 ТЕЦ на природному газі: 3 блока по 100 МВт електр., відповідно 

всього 300 МВт електр. та близько 516 Гкал/год тепл., будівництво 
у 3 черги по одному блоку; 

 Пуско-резервна котельня у складі парового котла потужністю 
25 т пари/год та 2 пікових водогрійних котлів потужністю по 
100 Гкал/год. 
Загальна прогнозна встановлена теплова потужність на відпуск 

теплової енергії: 757 Гкал/год, корисна 753 Гкал/год, з них 557 Гкал/год 
від когенерації. 

Нова ТЕЦ-на-ТПВ буде спроможна термічно переробляти близько 
450 тис. т відходів на рік. 

Розташування пропонується на території між вул. Академіка За-
болотного та межею міста, між мототреком «Пирогів» та пунктом за-
хоронення радіоактивних відходів ДСП «Київський державний міжві-
домчий спецкомбінат», на площадці останнього, яка звільняється, та 
біля неї. Поруч з передбаченим місцерозташуванням ТЕЦ-7 проходять 
магістральний газопровід з ГРС «Хотів» та ВЛ-330 кВ ТЕЦ-5-Новоки-
ївська, є можливість використання існуючої логістики з доставки ТПВ 
на полігон ТПВ № 5 – місцерозташування ТЕЦ-7 на шляху до поліго-
ну, та існує можливість будівництва нових теплових мереж вздовж 
вул. Акад. Заболотного для видачі теплоносія споживачам. 
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Рішенням Київської міської ради від 27.09.2018 № 1522/5586 «Про 
додаткові заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань, 
пов’язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 
у с. Підгірці Обухівського району Київської області, та його закриття» 
затверджено Перелік додаткових заходів, зокрема будівництво заводу з 
переробки твердих побутових відходів потужністю 450 тис. т на рік у 
2019–2021 роках. 

Сховище радіоактивних відходів ДСП «Київський ДМСК» було 
введене в експлуатацію в 1962 році, і на цей час не відповідає введеним 
пізніше більш жорстким нормам по захороненню радіоактивних речо-
вин. Передбачене вивантаження всіх відходів та захоронення їх у Цент-
ралізованому сховищі для відпрацьованих джерел іонізуючого випро-
мінювання, яке запрацювало в зоні відчуження. У 2019 р. підприємства 
Державного агентства з управління зоною відчуження отримали кон-
тейнери для транспортування і зберігання відпрацьованих джерел іоні-
зуючого випромінювання. 

Санація територій екологічно небезпечних підприємств та вивезен-
ня шкідливих речовин за межі міста для подальшої утилізації (ПАТ 
«Радикал», Київський спецкомбінат УкрДО «Радон» тощо) передба-
чена «Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 
2018–2020 роки». 

При розробленні технологічного процесу термічної переробки ТПВ 
передбачено будівництво системи для належного очищення димових 
газів, що утворюються в результаті високотемпературного знешкодження 
відходів. 

Будівництво нового технологічного комплексу з переробки ТПВ 
(планується за рахунок приватних інвестицій), в складі фактично двох 
підприємств: 

– Завод з сортування та механіко-біологічної переробки ТПВ, з ви-
робництвом штучного твердого відновлюваного палива з орга-
нічної частини відходів – RDF (RDF – Refuse Derived Fuel); 

– Завод з термічної переробки цього палива з подальшою гене-
рацією електричної та теплової енергії (ТЕЦ-на-RDF). 

Загальна прогнозна встановлена електрична потужність: 20 МВт, 
теплова потужність: близько 80 Гкал/год, з них 34 Гкал/год від ко-
генерації. 

Механіко-біологічна обробка ТПВ включає приймання, сортування 
відходів, відбір вторинної сировини (макулатура, склобій, пластик, 
метал) на переробку та відбір біовідходів (харчові відходи та зелені 
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відходи – обрізки дерев, рослини), які відправляються на аеробне 
компостування або на анаеробну ферментацію з отриманням біогазу та 
подальшим його спалюванням. Всі інші види відходів, в основному 
забруднені пластик, папір, картон, композити, текстиль та біовідходи, є 
сировиною для RDF-палива, яку подрібнюють та пресують у брикети. 
Склад, характеристики та властивості RDF не є стабільними, тепло-
творна здатність може бути від 2000 до 3500 ккал/кг. 

Комплекс буде спроможний сортувати близько 350–400 тис. т ТПВ 
на рік з виробництвом RDF та подальшою його термічною переробкою. 

При розробленні технологічного процесу термічної переробки RDF 
буде передбачено будівництво системи для належного очищення димо-
вих газів. 

Сумарна загальна прогнозна встановлена електрична потужність но-
вих ТЕЦ-на-ТПВ складатиме 349 МВт, теплова потужність 927 Гкал/год, 
з них 599 Гкал/год від когенерації, що складе близько 7% сумарної 
встановленої теплової потужності теплоджерел міста. 

Загалом ці три ТЕЦ-на-ТПВ будуть спроможні переробляти близько 
1,1 млн т ТПВ на рік, що дозволить використати значну частину пер-
спективного потенціалу теплотворної здатності міських ТПВ для ви-
робництва теплової та електричної енергії для потреб споживачів міста 
Києва. 

Список використаної літератури 

1. https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/rozdil-1-2020_ 
oblasti.pdf 

2. https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/rozdil-2-2020_ 
oblasti.pdf 

3. https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_pratsyuye_do_desyati_sortuvalnikh_stan
tsiy_kudi_potraplyayut_vidkhodi_z_konteyneriv_dlya_rozdilnogo_zboru__petro_pante
leyev/ 

4. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ НОВОЇ СХЕМИ 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ  

 
Робота з розроблення нової Схеми теплопостачання міста Одеси на 

наступні 10 років розпочата в червні 2020 року за участю фахівців 
Інституту промислової екології та Інституту технічної теплофізики 
НАН України. В основу роботи поставлене розроблення енерго- та еко-
логоефективної схеми теплопостачання міста Одеси, на основі впро-
вадження оптимізованих технічних рішень з теплопостачання міста з 
врахуванням існуючого стану та розвитку джерел генерації теплової 
енергії та теплових мереж, будівництва нових мікрорайонів та забудо-
ви міста, розвитку технологій виробництва теплової енергії для потреб 
теплопостачання міста, можливостей використання відновлювальних 
видів палива та альтернативних джерел енергії. 

 
Аналіз існуючої системи теплопостачання 

В системі централізованого теплопостачання (СЦТ) міста Одеси 
працюють два оператора – АТ «Одеська ТЕЦ» та КП «Теплопостачан-
ня міста Одеси». АТ «Одеська ТЕЦ» здійснює лише виробництво теп-
лової енергії, КП «ТМО» – виробництво та постачання теплової енергії 
споживачам. 

Загальна номінальна встановлена теплова потужність Одеської ТЕЦ 
складає 779 Гкал/год, фактично може працювати основний проммай-
данчик ТЕЦ з встановленою тепловою потужністю 505 Гкал/год. Сумар-
на максимальна потужність за режимними картами котлів складає 
375 Гкал/год, корисна на виводах (за наданими даними) становить лише 
270 Гкал/год. Агрегати станції вже багатократно вичерпали свій термін 
експлуатації та знаходяться у стані, близькому до аварійного. При цьому 
ТЕЦ має критичне значення для міста, оскільки альтернативного джерела 
теплоенергії в центральній частині міста на цей час немає. Теплові 
мережі в зоні Одеської ТЕЦ є найстарішими в місті та відповідно 
найбільш зношеними. 

 
 О. І. Сігал, Д. Ю. Падерно, Н. А. Ніжник, 2021 
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ТЕЦ експлуатується сезонно, лише протягом опалювального пе-
ріоду. Все котельне обладнання працює на природному газі. За близько 
70 років після будівництва на ТЕЦ не було проведено жодного капі-
тального відновлення, не проводилися модернізація та не впроваджу-
валися нові технології.  

КП «Теплопостачання міста Одеси» є оператором 148 теплових 
джерел. Загальна встановлена потужність теплових джерел КП «Тепло-
постачання міста Одеси» ста-
новить 1830,4 Гкал/год. На цей 
час всі теплоджерела пра-
цюють практично тільки на по-
слуги опалення, надання по-
слуг гарячого водопостачання 
припинено. Розподіл встанов-
леної потужності теплових 
джерел КП «ТМО» за типами 
розміщення теплоджерел пока-
заний на рисунку. 

З встановлених на теперішній час в опалювальних котельних КП 
«Теплопостачання міста Одеси» 431 котлів, 154 котли – це застарілі низь-
коефективні котли типу НИИСТУ-5, сумарною встановленою потуж-
ністю 81,51 Гкал/год (4,44% від загальної встановленої потужності), та 
ще 36 котлів – застарілі низькоефективні котли інших типів (Мінськ, 
Універсал, Факел, Стребеля тощо), загальною встановленою потужністю 
8,65 Гкал/год. Серед них 12 котлів НИИСТУ-5 та 2 котла Універсал 
працюють на вугіллі, решта – на природному газі. ККД газових котлів 
цих типів знаходиться на рівні 60–70%, ККД вугільних котлів – на рівні 
30%, що є неприпустимо низькими значеннями.  

Котли вводились в експлуатацію у період 1960–2019 років. Біль-
шість з цих котлів відпрацювала понад 20 років, а деякі навіть понад 
60 років, обладнання виробило свій розрахунковий ресурс, є морально 
та фізично застарілим, має значний знос, і потребує заміни або мо-
дернізації. 

 
Основні концептуальні напрями розроблення схеми 

теплопостачання міста Одеси 
Для реалізації енергоефективної схеми запропоновані наступні 

концептуальні напрями розвитку системи централізованого теплопо-
стачання в місті Одеса: 

 
Рисунок. Розподіл теплових джерел КП
«ТМО» по кількості за типами розміщення.  
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1. Збереження системи централізованого теплопостачання міста Оде-
си як основного методу забезпечення споживачів міста тепловою 
енергією.  

2. Підвищення надійності теплопостачання споживачів міста, зокрема 
за рахунок створення взаємного резервування джерел та систем 
транспортування теплоенергії шляхом будівництва перетинок між 
тепловими джерелами, в першу чергу між потужними районними 
та квартальними котельнями, з об’єднанням основних теплоджерел 
міста в єдину систему теплопостачання з взаємним резервуванням. 

3. З метою забезпечення зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища та зниження екологічного тиску на насе-
лення пропонується формування зон зменшеного екологічного 
впливу об’єктів системи теплопостачання міста.  

4. Формування балансу виробництва та споживання теплової енергії в 
місті пропонується виконувати на основі фактичних потреб 
споживачів, які можуть бути визначені за фактичним оціночним 
навантаженням теплових джерел, з урахуванням різнонаправлених 
факторів впливу (розвиток міста, нове будівництво, термомодерні-
зація будівель, відмова споживачів від централізованого теплопо-
стачання, зміна клімату тощо).  

5. Забезпечення підвищення ефективності подальшого використання 
традиційних джерел енергії, яке залишається основним напрямком 
розвитку системи теплопостачання м. Одеси, зокрема за шляхами:  
 перерозподілу навантажень від низькоефективних здебільшого 
малопотужних котелень до потужніших та ефективніших тепло-
джерел, що дозволить підвищити ефективність використання пали-
ва та зменшити витрати на утримання обслуговуючого персоналу;  

 заміни та модернізації застарілого низькоефективного теплогене-
руючого обладнання, з урахуванням використання його для по-
криття базових та пікових навантажень; 

 впровадження сучасних технологій і обладнання для спалювання 
палива, в тому числі зі зменшеними викидами забруднюючих ре-
човин;  

 підвищення коефіцієнту використання палива з використанням 
технологій утилізації теплоти димових газів, в тому числі кон-
денсаційних тощо. 

6. Виходячи з потреб споживачів міста у електричній та тепловій 
енергії, та з прийняттям до уваги вже багаторічного обговорення 
перспектив розвитку відповідних генеруючих потужностей в місті, 
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пропонується розглянути можливі варіанти забезпечення цих по-
треб, в тому числі реконструкції існуючої Одеської ТЕЦ, будів-
ництва нової ТЕЦ, встановлення когенераційних засобів на потуж-
них котельнях тощо.  

7. З урахуванням нової енергетичної стратегії до 2035 року і Кон-
цепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року, 
пропонується розглянути можливості резервування теплогенерую-
чої потужності альтернативними джерелами енергії в схемі тепло-
постачання міста.  

8. В рамках адаптації вимог українського законодавства до євро-
пейського, пропонується врахувати в схемі теплопостачання захо-
ди в напрямку досягнення відповідності системи централізованого 
теплопостачання міста Одеси статусу «ефективної» в розумінні 
Директиви 2012/27/ЄС «Про енергоефективність» [1].  

9. Розвиток системи теплопостачання міста має передбачати підви-
щення вимог до видачі дозволів на будівництво нових локальних 
теплогенеруючих джерел та дотримання ними вимог дозволів на 
викиди, особливо за умови потенційної можливості підключення їх 
споживачів до системи ЦТ.  

10. Система транспортування теплової енергії міста має бути закри-
тою, з підвищенням частки незалежних ділянок.  

11. Передбачається підвищення надійності та зменшення втрат в теп-
лових мережах за шляхами поступової заміни аварійних та зноше-
них теплових мереж, відновлення/будівництва перетинок між ра-
йонними та квартальними котельнями, заміни ділянок мереж з об-
меженою пропускною здатністю та з порушенням охоронних зон 
теплових мереж тощо, з використанням сучасних технологій, в 
тому числі попередньо ізольованих труб з індикацією витоків. 

12. Пропонується впровадження системи енергоменеджменту, а також 
комплексної автоматизації та диспетчеризації системи централі-
зованого теплопостачання м. Одеси, в тому числі технологічних про-
цесів виробництва, транспортування і розподілу теплової енергії.  
Вказані вище заходи сприятимуть підвищенню ефективності вироб-

ництва теплової енергії та відповідно зниженню витрат палива та ско-
роченню викидів забруднюючих речовин і парникових газів від теплових 
джерел, а також підвищенню надійності, комфорту і зниженню витрат на 
теплопостачання споживачів теплової енергії СЦТ міста Одеси. 

Список використаної літератури 

1. http://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR_Directive_27_2012_2.doc 
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ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ 
ДЖЕРЕЛ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ  

В СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА КИЄВА 

 
Джерела генерації теплової енергії в Системі централізованого 

теплопостачання (СЦТ) міста Києва на цей час охоплюють 3 ТЕЦ, завод з 
термічної переробки відходів, 4 станції теплопостачання та 179 котелень, 
всього 187 теплоджерел загальною встановленою тепловою потужністю 
на відпуск теплової енергії 10 190,7 Гкал/год, в т.ч. ТЕЦ – 4842 Гкал/год, 
завод з термічної переробки відходів – 104,0 Гкал/год, СТ і котельні – 
5244,7 Гкал/год.  

СЦТ міста в повній мірі забезпечує потреби споживачів в тепловій 
енергії для опалення та гарячого водопостачання, при загальному 
оціночному тепловому навантаженні ТД у 6223 Гкал/год має резерв 
корисної потужності відносно існуючого стану теплових джерел у 
1662 Гкал/год, з дефіцитом потужності на деяких теплоджерелах.  

Загальне перспективне теплове навантаження джерел генерації 
СЦТ міста до 2025 року, з урахуванням проведення перерозподілу на-
вантаження та виданих технічних умов (ТУ) на приєднання на цей пе-
ріод, становитиме 7392 Гкал/год, що відповідатиме загальному резерву 
потужності відносно існуючого стану теплових джерел у 226 Гкал/год.  

Перспективне навантаження до 2030 року з урахуванням виданих 
ТУ та затверджених Детальних планів територій (ДПТ) на період 2026–
2030 роки (враховані перші черги ДПТ) становитиме 8673 Гкал/год, що 
відповідатиме загальному дефіциту відносно існуючого стану теплових 
джерел у 1055 Гкал/год.  

Перспективне навантаження після 2030 року з урахуванням виданих 
ТУ та реалізації ДПТ в повному обсязі становитиме 10 221 Гкал/год, та 
відповідний дефіцит – 2602 Гкал/год. 

Для забезпечення перспективних потреб міста в тепловій енергії до 
2030 року та після нього до реалізації всіх затверджених ДПТ необхідні 
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як реконструкція існуючих, так і будівництво додаткових теплогенеру-
ючих потужностей, при цьому однією з основних задач є досягнення 
відповідності системи централізованого теплопостачання міста Києва 
статусу «ефективної» відповідно до вимог Директиви 2012/27/ЄС «Про 
енергоефективність» [1], тобто потребу використання мінімум 50% 
відновлюваної енергії, або 50% відпрацьованої (скидної) теплоти, або 
75% теплоти від когенерації, або 50% сукупності такої енергії та теп-
лоти. 

Основні потенційні організаційні та технічні заходи, впровадження 
яких сприятиме підвищенню ефективності та надійності роботи джерел 
генерації теплової енергії в СЦТ міста Києва, були описані в [2].  

Нижче викладені основні технічні рішення щодо розвитку джерел 
генерації теплової енергії в СЦТ міста, запропоновані в розробленій 
новій Схемі теплопостачання міста Києва до 2030 року. 

Передбачається реконструкція більшості існуючих потужних 
теплових джерел (ТД) і будівництво 6 нових ТД, та перерозподіл на-
вантаження на ТД з більш високою потужністю та ефективністю від 
низькоефективних, переважно малих котелень, з наступним переве-
денням останніх у резерв, стан консервації або виведенням з експлуа-
тації. 

Найбільш потужними теплоджерелами міста є 3 теплоелектроцентра-
лі (ТЕЦ), сумарна корисна потужність яких на відпуск теплоенергії скла-
дає на цей час, з урахуванням всіх існуючих обмежень, 3520 Гкал/год, 
тобто близько 73% встановленої потужності.  

Реконструкція ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які працюють на природному газі, 
передбачає встановлення нових маневрених когенераційних потужно-
стей на базі газопоршневих машин та баків-акумуляторів теплової 
енергії, а також технічне переоснащення всіх котлів з заміною пальни-
кового устаткування на низькоемісійне.  

Окрім того, на ТЕЦ-5 передбачається встановлення конденсаційно-
го утилізатора теплоти димових газів за блоками № 1 та 2, заміна двох 
водогрійних котлів на нові потужністю по 180 Гкал/год з конденса-
ційними утилізаторами теплоти, будівництво пуско-резервної котельні 
з встановленням двох парових котлів, та реконструкція гідравлічної 
системи видачі теплової потужності, на ТЕЦ-6 – також технічне пере-
оснащення пуско-резервної котельні ТЕЦ-6 з заміною парового котла 
ГМ-50-14 з надлишковою паропродуктивністю на котел з меншою до-
статньою продуктивністю, та реконструкція теплових мереж для ви-
користання резерву теплогенерації.  
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В результаті очікується підвищення корисної потужності на 35%, 
когенераційної потужності на 22%, ефективності використання палива 
на близько 3%.  

Реконструкція ТЕЦ-4, яка працює на вугіллі та природному газі, 
передбачає поступове зменшення частки використання вугілля як 
палива до повної відмови, з використанням надалі тільки природного 
газу. В разі продовження експлуатації ТЕЦ-4 в існуючому варіанті з 
використанням вугільного палива енергетичними котлами К-5–К-9, для 
досягнення нормативних вимог щодо викидів забруднюючих речовин 
згідно оновленого Наказу Міністерства охорони навколишнього при-
родного середовища України № 541 в редакції від 10.04.2018 р. [3], не-
обхідно негайно зменшити навантаження на золошлаковідвал шляхом 
реконструкції золовловлюючого устаткування з застосуванням пнев-
матичного золовидалення із спеціальною компресорною установкою та 
силосами для зберігання та відвантаження золи споживачам, в найко-
ротший термін реалізувати рішення щодо відмови від використання 
золошлаковідвалу з подальшою рекультивацією його території, та ви-
конати вимоги Національного плану скорочення викидів [4] щодо 
впровадження технологій скорочення викидів, в тому числі елект-
рофільтрів, мокрого сіркоочищення димових газів, селективного нека-
талітичного та каталітичного відновлення; вказані заходи є вельми ви-
тратними та з урахуванням зношеності (і відповідно залишкового ре-
зерву) обладнання можуть виявитись економічно навіть менш при-
вабливими, ніж перехід на газове паливо.  

Запропоновано також відновлення працездатності 4 котлів ПТВМ-100 
з заміною пальникового устаткування на низькоемісійне, та рекон-
струкція гідравлічної системи видачі теплової потужності ТЕЦ. 

В результаті очікується підвищення корисної потужності на 67%, 
загальної ефективності використання палива на близько 5%.  

Реконструкція 15 існуючих теплоджерел потужністю більше 
80 Гкал/год передбачає заміну та встановлення додаткових нових водо-
грійних котлів, встановлення нових маневрених когенераційних потуж-
ностей на базі газопоршневих машин та баків-акумуляторів теплової 
енергії, технічне переоснащення всіх котлів з заміною пальникового 
устаткування на низькоемісійне, встановлення конденсаційних утиліза-
торів теплоти димових газів та сонячних колекторів на дахах будівель. 
В результаті очікується підвищення корисної потужності на 76%, вста-
новлення когенераційної потужності 633 Гкал/год, підвищення ефек-
тивності використання палива на від 4 до 10%.  
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Реконструкція теплоджерел потужністю менше 80 Гкал/год перед-
бачає перерозподіл навантаження від низькоефективних котелень на 
більш потужні і ефективні теплоджерела з консервацією перших (в ро-
боті залишаться 53 котельні з існуючих 168, причому 5 з них працю-
ватимуть лише на виробництво пари), заміну і модернізацію існуючих 
та встановлення додаткових нових водогрійних котлів, технічне переос-
нащення всіх котлів з заміною пальникового устаткування на низько-
емісійне, встановлення утилізаторів теплоти димових газів та сонячних 
колекторів на дахах будівель, переведення 4 вугільних котелень на 
природний газ. В результаті очікується підвищення корисної потужності 
на 35%, підвищення ефективності використання палива газовими ко-
тельнями на величину до 21% та вугільними – на величину до 46%.  

Передбачене будівництво наступних нових теплогенеруючих по-
тужностей:  

Будівництво нової ТЕЦ-7, в складі фактично 2 ТЕЦ:  
– ТЕЦ-на-ТПВ: 2 блока по 12 МВт електр., відповідно всього 

24 МВт електр. та близько 41 Гкал/год тепл.;  
– ТЕЦ на природному газі: 3 блока по 100 МВт електр., відповідно 
всього 300 МВт електр. та близько 516 Гкал/год тепл., та пуско-
резервна котельня у складі парового котла потужністю 
25 т пари/год та 2 пікових водогрійних котлів потужністю по 
100 Гкал/год.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність ТЕЦ-7 на 
відпуск теплової енергії складе 757 Гкал/год, з них 557 Гкал/год від ко-
генерації. Паливом для ТЕЦ-на-ТПВ передбачені тверді побутові від-
ходи міста, в обсязі близько 450 тис. т. При розробленні технологічного 
процесу термічної переробки ТПВ передбачено будівництво системи 
для належного очищення димових газів, що утворюються в результаті 
високотемпературного знешкодження відходів. 

Будівництво нової ТЕЦ-8 на біомасі, з встановленням 4 котлів на 
біомасі та 4 турбоагрегатів по 5 МВт ел., відповідно всього 20 МВт ел. та 
близько 34 Гкал/год тепл, та теплового насоса потужністю 50 Гкал/год з 
використанням теплоти стічних каналізаційних вод, що подаються до 
Бортницької станції аерації, шляхом рекуперативного теплообміну, з 
живленням електроенергією від турбоагрегатів ТЕЦ-8.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність ТЕЦ-8 складе 
84 Гкал/год, з них 34 Гкал/год від когенерації та 50 Гкал/год від скид-
ної теплоти. Паливом для ТЕЦ-на-біомасі передбачені деревинні від-
ходи міста.  
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Будівництво нової Районної котельні «Коцюбинське» у складі:  
– ТЕЦ на біомасі: з встановленням 4 котлів на біомасі та 4 турбо-
агрегатів по 5 МВт ел, відповідно всього 20 МВт ел. та близько 
34 Гкал/год тепл.;  

– Котельні на природному газі: 3 котла потужністю по 50 Гкал/год, 
всього 150 Гкал/год.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 184 Гкал/год, 
з них від когенерації 34 Гкал/год. Паливом для ТЕЦ-на-біомасі перед-
бачені деревинні відходи міста Київ, с.м.т. Коцюбинське та прилеглої 
території Київської області, за потреби також деревинні відходи та/або 
пелети з Житомирської області. 

Будівництво нової районної котельні «Відрадний-2», на природно-
му газі, з встановленням 2 котлів потужністю по 50 Гкал/год. Загальна 
прогнозна встановлена теплова потужність 100 Гкал/год.  

Будівництво нової районної котельні «Нивки-2», на природному 
газі, з встановленням 3 котлів потужністю по 50 Гкал/год. Загальна 
прогнозна встановлена теплова потужність 150 Гкал/год.  

Будівництво нового комплексу з переробки ТПВ, у складі фак-
тично 2 підприємств:  

– Завод з сортування та механіко-біологічної переробки ТПВ, з ви-
робництвом штучного твердого відновлюваного палива з орга-
нічної частини відходів – RDF (Refuse Derived Fuel); 

– Завод з термічної переробки RDF палива з подальшою гене-
рацією електричної та теплової енергії (ТЕЦ-на-RDF). 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 80 Гкал/год, з 
них від когенерації 34 Гкал/год. 

Сумарна загальна прогнозна встановлена електрична потужність 
нових теплоджерел складатиме 384 МВт, теплова потужність – 
1355 Гкал/год, з них 659 Гкал/год від когенерації та 50 Гкал/год від 
скидної теплоти. 

Після впровадження заходів, передбачених Схемою теплопо-
стачання міста Києва, генерація теплової енергії в системі централізо-
ваного теплопостачання міста буде здійснюватись на 79 теплоджере-
лах, в тому числі на 73 існуючих, на 5 з яких лишається генерація тіль-
ки пари, та 6 новозбудованих.  

Загальна встановлена потужність всіх теплоджерел СЦТ на відпуск 
теплової енергії складатиме 13 966 Гкал/год, доступна корисна потуж-
ність на відпуск теплоенергії – 13 516 Гкал/год. 
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При цьому в системі централізованого теплопостачання м. Києва 
по мірі впровадження заходів спостерігатиметься резерв теплової 
потужності:  
 до 2025 р.: корисна потужність 9693 Гкал/год, резерв 2303 Гкал/год.;  
 до 2030 р.: корисна потужність 11 744 Гкал/год, резерв 3071 Гкал/год.  

Після впровадження заходів схеми (після 2030 р.): корисна потуж-
ність 13516 Гкал/год, резерв 3227 Гкал/год.  

Встановлена потужність когенераційних джерел на відпуск теп-
лової енергії становитиме 3704 Гкал/год, або 26,5% від загальної вста-
новленої потужності, 27,4% від доступної корисної потужності та 
36,0% від перспективного навантаження.  

Сумарна встановлена потужність когенераційних та альтернатив-
них джерел на відпуск теплової енергії становитиме 3937 Гкал/год, або 
28,2% від загальної встановленої потужності, 29,1% від доступної 
корисної потужності та 38,3% від перспективного навантаження.  

З прийняттям до уваги існуючого розподілу теплового наванта-
ження в м. Києві за видами теплопостачання (на опалення – 62,1%, на 
ГВП (максимальне) – 31,9%, на вентиляцію – 6,0% та на технологічні 
потреби – 0,04% від загального приєднаного теплового навантаження), 
оцінка розподілу виробництва теплової енергії по типам джерел по-
казує наступне:  

З урахуванням першочергового завантаження когенераційних та 
альтернативних джерел як в опалювальний період для забезпечення 
потреб опалювання та гарячого водопостачання, так і в неопалюваль-
ний період для забезпечення потреб ГВП, та перспективного наванта-
ження і його існуючого розподілу, перспективне виробництво теплової 
енергії на таких джерелах, з розрахунку забезпечення 36% навантажен-
ня (використання 94,3% потенціалу когенераційних та альтернативних 
джерел) в опалювальний період та 90% (90,6% потенціалу) в неопалю-
вальний період, прогнозно складе близько 51,5%.  

Таким чином, після впровадження заходів, передбачених Схемою 
теплопостачання міста Києва, система централізованого теплопоста-
чання міста очікувано буде відповідати вимогам до статусу «Енерго-
ефективної системи централізованого постачання» відповідно до кри-
теріїв Директиви 2012/27/ЄС «Про енергоефективність».  
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ПЕРСПЕКТИВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ  
ДЖЕРЕЛ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ  

В СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА КИЄВА 

 
На цей час система генерації теплової енергії в Системі централізо-

ваного теплопостачання (СЦТ) міста Києва включає 187 теплоджерел, в 
тому числі 3 ТЕЦ, завод з термічної переробки відходів та 183 станції 
теплопостачання і котельні. В якості палива для генерації теплової 
енергії використовується природний газ, вугілля та ТПВ. 

При спалюванні природного газу та вугілля основними забруднюю-
чими речовинами є оксиди азоту (NOх), оксид вуглецю (СО), леткі ор-
ганічні сполуки (НМЛОС), метан (СН4), геміоксид азоту N2О, речовини 
у вигляді суспендованих твердих частинок, оксиди сірки SОx тощо. На 
механізм утворення більшості з них впливають умови спалювання.  

При цьому основними забруднюючими речовинами, масові кон-
центрації та масові викиди яких підлягають нормуванню, при спа-
люванні природного газу є оксиди азоту NOх (у перерахунку на діок-
сид азоту NO2) та оксид вуглецю (СО), при спалюванні вугілля – до-
датково також оксиди сірки SОx (у перерахунку на діоксид сірки або 
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сірчистий ангідрид SО2) та речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок. 

Інститутом технічної теплофізики НАН України спільно з ТОВ 
«Інститут промислової екології» було розраховано обсяги викидів за-
бруднюючих речовин та парникових газів при спалюванні палива 
(природний газ, вугілля) в котлоагрегатах теплових джерел СЦТ м. Ки-
єва у 2019 році. Сумарні обсяги викидів забруднюючих речовин та пар-
никових газів наведені в табл. 1. Усі розрахунки виконувались відпо-
відно до ГКД 34.02.305-2002 «Викиди забруднюючих речовин у атмо-
сферу від енергетичних установок. Методика визначення» [1]. 

Усереднені питомі викиди на відпущену теплову енергію по СЦТ 
міста склали:  

Оксидів азоту: 0,419 кг/Гкал;  
Оксиду вуглецю: 0,099 кг/Гкал; 
Діоксиду сірки: 0,295 кг/Гкал; 
Речовин у вигляді суспендованих твердих частинок: 0,188 кг/Гкал; 
Парникових газів (діоксиду вуглецю): 340,822 кг/Гкал.  
Для забезпечення перспективних потреб міста в тепловій енергії з 

урахуванням всіх виданих Технічних умов (ТУ) та всіх затверджених Де-
тальних планів територій (ДПТ) необхідне збільшення виробництва теп-
лової енергії та відповідно теплогенеруючих потужностей. Це призведе 
до збільшення викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище. 

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в Україні в галузі 
охорони навколишнього природного середовища повинні бути імпле-
ментовані основні положення Директиви 2010/75/ЄC Європейського 
Парламенту та Ради від 24.11.2010 р. «Про промислові викиди (ком-
плексне запобігання і контроль забруднень)» [2]. 

Україна отримала можливість відстрочити обов’язкове виконання 
вимог Директиви 2010/75/ЄС шляхом реалізації Національного плану 
скорочення викидів (НПСВ) від великих спалювальних установок [3]. 

В рамках гармонізації українського природоохоронного законодав-
ства з європейським, в чинному оновленому Наказі Мінприроди від 
22.10.2008 р. № 541 «Про затвердження технологічних нормативів до-
пустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, 
номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» [4], практич-
но повністю враховані вимоги Директиви 2010/75/ЄС, а також схва-
леного НПСВ.  
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Згідно цьому оновленому Наказу № 541, нормативи на викиди в ат-
мосферне повітря при спалюванні природного газу становлять відпо-
відно: 

 для оксидів азоту NOx – 100 мг/м3; 
 для оксиду вуглецю CO – 100 мг/м3; 
 для твердих частинок – 5 мг/м3; 
 для діоксиду сірки SO2 – 35 мг/м3. 
НПСВ уведений в дію з 1.01.2018 р., і його дія стосовно скорочення 

викидів SO2 та пилу триватиме до 31.12.2028 р., стосовно скорочення 
викидів NOx, через високу складність і вартість впровадження відповід-
них заходів – до 31.12.2033 р. В кінці термінів дії НПСВ всі спалюваль-
ні установки повинні дотримуватись вимог Директиви 2010/75/ЄС та 
Наказу № 541 по викидах вищевказаних забруднюючих речовин. 

Національний план скорочення викидів поширюється на великі 
спалювальні установки, оператори яких добровільно прийняли рішення 
взяти участь у цьому механізмі відступу від негайного виконання 
вимог щодо граничних обсягів викидів, які визначено в Директиві 
2010/75/ЄС. 

Оператори існуючих великих спалювальних установок, які не вклю-
чені до Національного плану скорочення викидів, мають забезпечити 
дотримання вимог Директиви 2010/75/ЄС та Наказу № 541 по викидах 
NOx, SO2 та пилу вже з 2021 року.  

Вимоги до обмеження викидів забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря теплоджерелами операторів СЦТ міста Києва, з ураху-
ванням вимог вказаного Наказу № 541 та НПСВ, відображені у отрима-
них операторами СЦТ міста Києва (КП «Київтеплоенерго» та ТОВ 
«Євро-Реконструкція») дозволах на викиди.  

З 38 згрупованих на одне джерело викидів великих спалювальних 
установок СЦТ міста Києва до НПСВ включені 35. 

Необхідно відмітити, що хоча на цей час Україна не прийняла на 
себе міжнародних зобов’язань щодо обмеження концентрацій забруд-
нюючих речовин у продуктах горіння спалювальних установок потуж-
ністю менше 50 МВт, однак слід очікувати, що в процесі подальшого 
просування на шляху європейської інтеграції наша країна повинна буде 
виконувати вимоги також і інших, крім безпосередньо вказаних в Угоді 
про асоціацію з ЄС, нормативних документів ЄС, в тому числі Дирек-
тиви ЄС 2015/2193 від 25.11.2015 р. «Про обмеження викидів деяких 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від середніх спалюваль-
них установок» [5].  



 

 228

Директива ЄС 2015/2193 набрала чинності 18.12.2015 р., і держави-
члени ЄС мали узгодити своє законодавство з нею до 19.12.2017 р. Ця 
Директива регулює викиди забруднюючих речовин (оксидів азоту, ді-
оксиду сірки та пилу; окремими положеннями Директиви встанов-
люються також правила моніторингу викидів оксиду вуглецю СО) від 
спалювання палива в установках (включаючи їх комбінації) з номіналь-
ною тепловою потужністю рівною або більшою ніж 1 МВт, і меншою 
ніж 50 МВт («спалювальні установки середньої потужності»), незалеж-
но від того, який тип палива вони використовують (включаючи біо-
масу, детальніші вимоги і параметри встановлені у статті 2 Директиви). 
Фактично вона є доповненням та подальшим розвитком вимог Дирек-
тиви 2010/75/ЄС на установки середньої потужності, і разом з остан-
ньою охоплює щонайменше 80% виробничих потужностей підпри-
ємств централізованого теплопостачання. 

В Директиві ЄС 2015/2193 також передбачені часові послаблення 
для спалювальних установок централізованого теплопостачання. Так, 
держава може звільнити існуючі установки спалювання з номінальною 
тепловою потужністю понад 5 MВт від дотримання встановлених гра-
ничних значень викидів до 1.01.2030 р., якщо щонайменше 50% ви-
робленого установкою корисного тепла як середнє за п’ять років до-
ставляється у вигляді пари або гарячої води в мережу централізованого 
теплопостачання. У разі такого звільнення порогові значення викидів, 
встановлені компетентним органом, не повинні перевищувати 1100 мг/м3 
для SO2 і 150 мг/м3 для твердих частинок. 

Для досягнення скорочення викидів в НПСВ передбачені зокрема 
такі технічні заходи, як в першу чергу модернізація існуючих спалю-
вальних установок з метою підвищення ефективності використання 
енергії палива та відповідного зменшення його витрат, первинні ре-
жимно-технологічні заходи з метою скорочення викидів оксидів азоту 
NOx (удосконалення процесів горіння палива – заміна пальників на 
низькоемісійні, ступінчаста подача повітря та палива, рециркуляція 
димових газів та їх комбінація), вторинні заходи з метою скорочення 
викидів: твердих частинок – заміна існуючих пиловловлювачів на нові 
апарати пилоочищення димових газів (електрофільтри, тканинні фільт-
ри), оксидів сірки – будівництво установок сіркоочищення димових 
газів, оксидів азоту – будівництво установок азотоочищення димових 
газів за технологіями селективного каталітичного або некаталітичного 
відновлення. 
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Оскільки в СЦТ міста Києва в якості палива використовується в 
основному природний газ, скороченню підлягають в основному викиди 
оксидів азоту NOx, для чого в розробленій новій «Схемі теплопоста-
чання м. Києва на період до 2030 року» передбачаються саме підви-
щення ефективності використання енергії палива (що зумовить також 
скорочення викидів парникових газів) та вказані вище первинні ре-
жимно-технологічні заходи.  

З метою скорочення викидів оксидів сірки та твердих частинок 
передбачається поступове зменшення використання вугілля як палива, 
до практично повної відмови від його використання.  

Зведені розрахункові перспективні екологічні показники роботи 
теплових джерел СЦТ м. Києва, досягнення яких прогнозується в ре-
зультаті впровадження передбачених Схемою теплопостачання заходів, 
у порівнянні з існуючими показниками наведені в табл. 2 та 3.  

Як було відмічене вище, розрахунки обсягів викидів забруднюю-
чих речовин та парникових газів від теплових джерел СЦТ при спалю-
ванні палива (природний газ, вугілля) виконувались відповідно до 
методики [1].  

Скорочення питомих викидів після впровадження всіх заходів, 
передбачених «Схемою теплопостачання» (в період після 2030 р.), в 
порівнянні зі станом на 2019 р. складе:  

 оксидів азоту NOx – на 35,8%; 
 оксиду вуглецю СО – на 7,1%, однак з урахуванням нових ТД – 
зріст на 45,5% внаслідок п’ятикратного зростання обсягів спалю-
вання ТПВ після введення в експлуатацію передбачених Схемою 
теплопостачання нових ТЕЦ-на-ТПВ та Комплексу з переробки 
ТПВ; 

 діоксиду сірки SО2 – на 99,9%; 
 речовин у вигляді суспендованих твердих частинок – на 99,8%; 
 діоксиду вуглецю СО2 – на 14,0%.  
Порівняння розрахованих перспективних валових викидів забруд-

нюючих речовин від теплових джерел СЦТ м. Києва при спалюванні 
палива на контрольні етапи впровадження заходів, передбачених Схе-
мою теплопостачання (2025 р., 2030 р. та після впровадження всіх захо-
дів, орієнтовно 2033 р.), з відповідними значеннями у НПСВ показує, 
що для деяких теплоджерел розраховані перспективні валові викиди 
перевищують передбачені в НПСВ, однак сумарні розраховані пер-
спективні величини по теплоджерелам СЦТ міста менше, ніж перед-
бачені в НПСВ, тобто вимоги НПСВ повністю виконуються. 
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Таблиця 2  
 Розраховані перспективні сумарні            

речовин в атмосферне повітря від ТД            

Валові викиди оксидів азоту NOx, т  Ва

2019 до 2025 2026–2030 після 
2030  2

ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 2828,24 3095,58 2399,90 2553,50  74

ТЕЦ-4 2251,77 1976,56 1055,14 1129,26  2

СП «Завод "Енергія"»  234,07 234,07 234,07 234,07  25

Всього по  
ТД > 80 Гкал/год 1033,38 1074,61 1136,96 1258,42  3

Всього по ТД < 80 Гкал/год 
(РТ1, РТ2, РТ3) 328,59 320,76 326,44 387,26  4

Всього по СП «КТМ» (РТ1, 
РТ2, РТ3, ТД  > 80 Гкал/год) 1361,97 1395,37 1463,41 1645,67  35

Всього по ТД СП «КТЕ» 4424,28 4725,02 4097,37 4433,24  135

Всього по ТД КП «КТЕ»  
та ТЕЦ-4 6676,05 6701,58 5152,52 5562,50  157

Всього по ТД КП «КТЕ», 
ТЕЦ-4 та Нові теплоджерела     6905,54 8022,46  

 

Валові викиди речовин у вигляді 
суспендованих твердих частинок, т 

2019 до 2025 2026–2030 після 
2030  

ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 0,00 0,00 0,00 0,00 2

ТЕЦ-4 2907,33 407,99 0,00 0,00 1

СП «Завод "Енергія"» 77,52 1,55 1,55 1,55 

Всього по ТД > 80 Гкал/год 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Всього по ТД < 80 Гкал/год  
(РТ1, РТ2, РТ3) 5,99 1,99 1,99 1,99 

 
Всього по СП «КТМ» (РТ1, 
РТ2, РТ3, ТД > 80 Гкал/год) 5,99 1,99 1,99 1,99 

 
1

Всього по ТД СП «КТЕ» 83,51 3,54 3,54 3,54 4

Всього по ТД КП «КТЕ»  
та ТЕЦ-4 2990,83 411,54 3,54 3,54 

 
5

Всього по ТД КП «КТЕ», 
ТЕЦ-4 та Нові теплоджерела     7,88 11,87 
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Таблиця 2  
валові обсяги викидів забруднюючих           
речовин в атмосферне повітря від ТД            

 Валові викиди оксиду вуглецю СО, т Валові викиди діоксиду сірки SО2, т 

ля 
0  2019 до 2025 

2026–
2030 

після 
2030 2019 до 2025 

2026–
2030 

після 
2030 

,50  747,62 831,51 906,27 964,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

,26  218,12 263,46 293,24 313,84 4674,17 3263,77 0,00 0,00 

,07  254,95 254,95 254,95 254,95 26,46 1,32 1,32 1,32 

,42  312,64 385,70 461,63 507,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

,26  43,26 49,46 54,19 67,01 9,62 3,21 3,21 3,21 

,67  355,90 435,16 515,82 574,87 9,62 3,21 3,21 3,21 

,24  1358,47 1521,62 1677,04 1794,10 36,09 4,53 4,53 4,53 

,50  1576,59 1785,08 1970,29 2107,94 4710,26 3268,30 4,53 4,53 

,46      3747,60 4296,42     10,20 10,20 

 

Валові викиди діоксиду вуглецю СО2, т 

ля 
0  

2019 до 2025 2026–2030 після 2030 

0 2 583 602,99 2 873 515,64 3 131 867,78 3 332 318,95 

0 1 352 252,10 1 328 341,94 1 013 387,37 1 084 571,39 

5 168 807,28 168 807,28 168 807,28 168 807,28 

0 1 029 911,06 1 262 582,11 1 473 178,07 1 628 633,02 

9 
 

299 259,85 321 230,82 341 927,77 427 907,06 

9 
 

1 329 170,91 1 583 812,92 1 815 105,84 2 056 540,08 

4 4 081 581,18 4 626 135,84 5 115 780,90 5 557 666,32 

4 
 

5 433 833,27 5 954 477,78 6 129 168,28 6 642 237,70 

87 
 

    7 427 627,04 8 748 524,79 
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ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЇ 
 

 INSTITUTE OF ENGINEERING ECOLOGY 
 

 Поліпшення екологічної ситуації та зменшення використання палива  
Improving of environmental situation and reduction of fuel consumption  

 Утилізатори теплоти: конденсаційні, контактні, контактно-поверхневі  
Heat recovery equipment: condensing, contact, surface-contact 

 Повітряпідігрівачі  
Air heaters 

 Пальникові пристрої двостадійного спалювання  
Gas burners for two-stage combustion  

 Двопаливні пальникові пристрої для спалювання біогазу та природного 
газу  
Two-fuel burners for biogas and natural gas combustion  

 Модернізовані подові випромінюючі пальникові пристрої  
Modern hearth radiative gas burners  

 Інтенсифікація топкового теплообміну  
Intensification of fire-chamber heat exchange  

 Відцентрові фільтри та циклофільтри  
Centrifugal filters and cyclone-bag filters 

 Пило- та газоочищення  
Dust and gas cleaning  

 Зниження утворення та викидів NOx 
Reduction of NOx formation and emission 

 Підвищення продуктивності та ККД водогрійних котлів типу ПТВМ  
Capacity and efficiency increasing of PTVM hot water boilers  

 Сміттєспалювальні модулі потужністю 2 т ТПВ/год  
Waste incineration units of 2 t per hour capacity  

 Допалення газових органічних викидів  
Burning up of organic gas pollutions 

 Проекти зі скорочення викидів парникових газів  
Projects for reduction of greenhouse gas emissions  

 Розрахунки базової лінії викидів парникових газів, підготовка планів  
та звітів з моніторингу викидів парникових газів  
Greenhouse gas emissions baseline setting, development of monitoring plans and 
reports on greenhouse gas emissions 

 
Україна, 03057, Київ,  
вул. Марії Капніст, 2а 
Тел.: (044) 453 2862,  

Тел./факс: (044) 456 9262  
e-mail: office@engecology.com 

2a Kapnist Marii (Zheliabova) str., Kyiv,  
03057 Ukraine 

Tel.: (+38 044) 453 2862,  
Tel./fax: (+38 044) 456 9262 

www.engecology.com 
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   ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 
 

Институт промышленной экологии, образованный в 1992 году, представляет 
собой независимую профессиональную организацию.  

Основные направления деятельности Института:  
 разработка, производство и внедрение различного природоохранного и 
энергосберегающего оборудования;  

 разработка и внедрение улучшенных технологий и оборудования для 
сжигания топлив;  

 расчет базовой линии выбросов парниковых газов предприятием и под-
готовка отчетов по мониторингу сокращения выбросов парниковых газов;  

 проведение экологических исследований и экспертиз, а также энергети-
ческого и экологического обследования (аудита) промышленных пред-
приятий с выдачей соответствующих рекомендаций. 

Институт промышленной экологии предлагает следующие разработки, на-
правленные на экономию топливно-энергетических ресурсов и улучшение эко-
логической ситуации:  
1. Комбинированная технология для снижения образования оксидов азота, га-

зоочистки и утилизации теплоты уходящих газов топливосжигающего обо-
рудования.  

2. Модернизированные подовые горелки с повышенным КПД и пониженным 
образованием оксидов азота для котлов производительностью до 10 Гкал/час. 

3. Горелочные устройства двустадийного сжигания с пониженным образова-
нием оксидов азота для котлов типов ПТВМ, КВГМ и др.  

4. Технология рециркуляции продуктов сгорания в воздух и топливо для сни-
жения образования оксидов азота.  

5. Технология повышения КПД котлов с одновременным снижением образова-
ния оксидов азота путем интенсификации топочного теплообмена с исполь-
зованием вторичных излучателей.  

6. Технология подогрева дутьевого воздуха для горелок котлов и печей с ис-
пользованием вторичных энергоресурсов.  

7. Технология подогрева топочных мазутов с использованием теплоты продук-
тов сгорания.  

8. Центробежные фильтры и циклофильтры для очистки от пыли в промыш-
ленности и энергетике.  

9. Системы золоулавливания для промышленных и отопительных котлов.  
10. Системы пылеочистки для технологических процессов с улавливанием и 

возвратом материала в цикл.  
11. Технология нейтрализации выбросов паров органических веществ, в том 

числе с использованием энергопотенциала нейтрализуемых веществ.  
12. Мусоросжигательные модули производительностью 2 т ТБО в час.  
13. Горелки для сжигания биогаза, в том числе двухтопливные комбинирован-

ные.  
14. Подогрев приточного вентиляционного воздуха за счет теплоты обратной 

теплосетевой воды.  
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 Ежегодно Институт проводит международную конференцию «Проблемы 
экологии и эксплуатации объектов энергетики».  

Институтом на базе энерго-экологического обследования промышленных 
предприятий разрабатывается, и для каждого конкретного случая в зависимости 
от возможностей и целесообразности вложений совместно с предприятием-заказ-
чиком индивидуально подбирается комплекс мероприятий, технологий и обору-
дования, способствующих снижению удельных энергозатрат и защите окружаю-
щей среды. Возможна комплектация, поставка «под ключ» и наладка установлен-
ного оборудования.  

Использование предлагаемых Институтом промышленной экологии энерго-
сберегающих технологий и оборудования дает конкретный экологический, энер-
гетический и экономический эффект.  

 
 

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ: 
 

Украина, 03057, г. Киев, ул. Марии Капнист, 2а 
Тел.: (+38 044) 453-28-62, тел./факс: (+38 044) 456-92-62 

e-mail: office@engecology.com   
www.engecology.com 
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КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ ВОДОТРУБНЫЙ, 
РАБОТАЮЩИЙ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ НИЗКОГО 

ДАВЛЕНИЯ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,0 МВт  
(КВВ-2,0 Гн) 

 
Котел типа КВВ-2,0 Гн предназначен для применения в системах отопления 

и горячего водоснабжения.  
 Котел имеет П-образную компоновку и состоит из топки, экраны которой 

набраны из труб диаметром 513,5 мм, сваренных между собой плавниками, и 
конвективной части, выполненной из U-образных труб диаметром 283 мм, кото-
рые, в свою очередь, вварены в стояки, а те – в коллектора. Изготавливается в ви-
де сварного газоплотного моноблока в легкой изоляции и декоративном кожухе, 
комплектуется блочной газовой горелкой низкого давления с системой автома-
тики. 

Основные технические характеристики 
Номинальная теплопроизводительность, МВт     2,0 
Диапазон регулирования, %        40–100  
Коэффициент полезного действия, %, не менее     92 
(фактически на номинальной нагрузке – 93%, на 50% – 95%)  
Удельный расход топлива, м3/МВт, не более     110 
Удельное потребление электроэнергии, кВт/МВт    2,0 
Содержание оксидов азота (в пересчете на NO2)  
в сухих продуктах сгорания (приведенное к  = 1), мг/м3   96–130  
Рабочее давление воды в котле, МПа      0,6 
Температура воды на выходе из котла, °С     95 
Расход воды, м3/час         70 
Температура уходящих газов, °С       90–180  
Габаритные размеры, мм, не более: 

длина с горелкой        4000 
ширина          1500 
высота           3000 

Масса котла, кг          3700 
Удельная металлоемкость, т/МВт       1,8 

 
 Внедрение котла позволит заменить устаревшие котлы типа «Минск-1», 

«НИИСТУ-5», «Универсал», «Энергия» и др., увеличить в 3–5 раз тепловую 
мощность котельных без изменения их строительных объемов, резко повысить 
экономичность и надежность источников теплоснабжения. 

Котел разработан Институтом промышленной экологии совместно с ИТТФ 
НАНУ. 

Украина, 03057, Киев, ул. Марии Капнист, 2а 
Тел.: (+38 044) 453-28-62, тел./факс: (+38 044) 456-92-62 

e-mail: office@engecology.com 
www.engecology.com 
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КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ ВОДОТРУБНО-ДЫМОГАРНЫЙ 
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,63 МВт 

(КВВД-0,63 Гн) 
 

Комбинированный водотрубно-дымогарный котел КВВД-0,63Гн теплопро-
изводительностью 630 кВт с принудительной циркуляцией теплоносителя через 
котел рассчитан для работы на природном газе или легком жидком топливе и 
предназначен для выработки тепловой энергии в виде воды с температурой до 
95 °С и давлением до 0,6 МПа для отопления, технологических нужд и горячего 
водоснабжения.  

Котел состоит из следующих деталей и узлов: 
– корпуса котла овальной формы; 
– приваренных к корпусу передней и задней трубных досок; 
– дымогарных труб, вваренных в верхние части передней и задней трубных 
досок; 

– топочной камеры, включающей в себя жаровую трубу и экранную систему 
с кольцевыми трубными досками. В топочной камере между задней и 
передней водяными кольцевыми камерами вварены 36 экранных труб, 
разделенных на 12 трехходовых пучков. Вода подается в заднюю камеру, 
проходит в переднюю камеру, назад в заднюю и снова в переднюю (т.е. 
3 хода), где через 12 отверстий поступает в водяной объем корпуса котла; 

– дверцы котла, в которой находится поворотная камера дымовых газов с 
огнеупорной футеровкой; 

– теплоизоляции и декоративного кожуха; 
–  горелки, которая крепится к фланцу дверцы котла. 
Пламя горелки поступает в кольцевую экранную камеру, которая закрыта в 

донной части. Камера работает с избыточным давлением дымовых газов, которые 
поступают в 2 огневые трубы, затем в поворотную камеру и по дымогарным 
трубам в дымовую коробку, расположенную в задней части котла. Из дымовой 
коробки газы поступают в дымовую трубу и в атмосферу. 

Газовый тракт котла находится при работе горелки под избыточным давле-
нием по отношению к атмосфере. В дымогарные трубы котла вставляются плас-
тинчатые турбулизаторы (завихрители), которые придают потоку газов в трубах 
турбулентность и повышают коэффициент теплопередачи.  

Котел комплектуется блочной газовой вентиляторной горелкой RS-70 и 
электронной автоматикой RВ/т производства фирмы Riello S.p.A (Италия), серти-
фицированными в Украине. Автоматика выполняет полный цикл розжига, пуск 
на первой ступени, переход на вторую ступень, остановку котла при достижении 
установленной температуры воды на выходе котла с последующей продувкой ды-
моходного тракта и защитное отключение подачи газа при аварийных ситуациях.  

Пульт управления котлом обеспечивает возможность подключения элект-
ронного устройства для ведения режима котла с учетом температуры наружного 
воздуха, и позволяет эксплуатировать котел в автоматическом режиме без дежур-
ного персонала. 
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Основные технические характеристики 
Номинальная теплопроизводительность, МВт     0,63 
Диапазон регулирования, %        40–100  
Коэффициент полезного действия, %, не менее     92 
Номинальный расход топлива (природного газа  
при р

нQ  = 35600 кДж/нм3), м3/ч       70±5% 
Удельный расход топлива, м3/МВт, не более     115,5 
Удельное потребление электроэнергии, кВт/МВт, не более  2,22 
Содержание оксидов азота (в пересчете на NO2) в сухих  
продуктах сгорания (приведенное к  = 1), мг/м3, не более  200  
Рабочее давление воды в котле, МПа,      6 
Температура воды на выходе из котла, °С     95 
Расчетный перепад температур воды, °С      25 
Расчетный расход воды, м3/час       22 
Расчетная температура уходящих газов, °С     160  
Габаритные размеры, мм, не более: 

длина с горелкой        3260 
длина без горелки         2400 
ширина          900 
высота          1600 

Масса котла, кг, не более       1700 
 
Внедрение котла позволит заменить устаревшие котлы типа «Минск-1», 

«НИИСТУ-5», «Универсал», «Энергия» и др., резко повысить экономичность и 
надежность источников теплоснабжения. 

Котел разработан Институтом промышленной экологии совместно с ИТТФ 
НАНУ, производится ПАО «Киевэнерго». 

 
Украина, 03057, Киев, ул. Марии Капнист, 2а 

Тел. (+38 044) 453-28-62, тел./факс (+38 044) 456-92-62 
e-mail: office@engecology.com 

www.engecology.com 
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УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЫ И СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ 
ОКСИДОВ АЗОТА КОТЛАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОНТАКТНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

 
Комбинированная контактная теплоутилизационная установка предназна-

чена для снижения выбросов оксидов азота, понижения температуры и утили-
зации теплоты уходящих газов агрегатов, сжигающих газообразное топливо. 

Основу системы составляет комбинированный теплообменник, который 
включает в себя контактный экономайзер и контактный воздухоподогреватель, 
объединенные в общий водяной циркуляционный контур с циркуляционным на-
сосом и промежуточным теплообменником. 

Технология предусматривает снижение образования оксидов азота за счет 
подачи в топочную камеру увлажненного и подогретого в контактном воздухо-
подогревателе дутьевого воздуха. Дальнейшая очистка происходит за счет про-
мывания продуктов сгорания в контактном водяном экономайзере (абсорбере) и 
выведения из цикла СО2 в декарбонизационной колонне. В процессе утилизиру-
ется как явная теплота продуктов сгорания, так и скрытая теплота конденсации 
содержащегося в них водяного пара. 

Работает система следующим образом. Уходящие продукты сгорания пода-
ются в контактную камеру экономайзера, где при непосредственном контакте с 
нагреваемой водой охлаждаются и через каплеуловитель дымососом удаляются в 
дымовую трубу. Часть продуктов сгорания проходит по байпасному газоходу 
мимо экономайзера для поддержания «сухого» режима дымовой трубы. 

Нагретая в экономайзере вода собирается в поддоне и насосом подается 
частично на водораспределитель контактного воздухоподогревателя, откуда 
поступает на насадку контактной камеры, где при непосредственном контакте с 
холодным воздухом охлаждается и стекает в поддон. Остальная часть нагретой 
воды насосом подается через промежуточный теплообменник на систему защиты 
от обмерзания, а оттуда сливается в поддон. В теплообменнике происходит на-
грев воды, подаваемой на внешние потребители (химводоочистку, систему 
горячего водоснабжения и т.п.). Охлажденная вода из поддона воздухоподогрева-
теля через патрубки с гидрозатворами, соединенными с водораспределителем, 
подается для нагрева на насадку контактной камеры экономайзера. 

Нагретый и увлажненный в контактном воздухоподогревателе воздух пода-
ется через каплеуловитель на всос дутьевого вентилятора. Для подсушки насы-
щенного влагой нагретого воздуха может подмешиваться воздух из верхней зоны 
котельной. Увлажнение дутьевого воздуха позволяет в 2,0–2,5 раза снизить 
выбросы оксидов азота.  

 Применяемое как один из возможных вариантов конструктивное исполне-
ние контактных аппаратов (экономайзера и воздухоподогревателя) один над дру-
гим уменьшает площадь, требуемую для их установки. Монтаж аппаратов произ-
водится блоками квадратного сечения, что позволяет по условиям компоновки 
изменять расположение газовых и воздушных патрубков с шагом 90°. 



 

 242

Тепловая схема установки и конструктивное исполнение теплообменника 
разрабатываются конкретно для каждого объекта.  

Внедрение этой технологии позволяет снизить выбросы оксидов азота в 
атмосферу не менее чем на 50–60%, уменьшить на 8–10% расход топлива (при-
родного газа) и получить конденсат, пригодный для подпитки теплосети. 

В качестве примера приведены технические характеристики контактной 
комбинированной теплоутилизационной установки, смонтированной за котлоаг-
регатом ДКВР-10/13:  

паропроизводительность котлоагрегата, т/ч    9,8 
доля уходящих газов, проходящих через экономайзер, %  50 
коэффициент разбавления продуктов сгорания перед 
установкой          1,64 
температура уходящих газов, °С: 

– перед экономайзером       110 
– после экономайзера       38 

температура нагреваемого воздуха, °С: 
– перед воздухоподогревателем      –10 
– после воздухоподогревателя      +33 

температура нагретой циркуляционной воды, °С   46 
сопротивление экономайзера, Па      230 
сопротивление воздухоподогревателя, Па     320 
снижение выбросов оксидов азота, кг/сутки    15,4 
экономия природного газа       5,33 
 
Весь комплекс работ «под ключ» по проектированию, изготовлению, монта-

жу и наладке систем теплоутилизации с контактным комбинированным тепло-
обменником производит Институт промышленной экологии. 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 
 

Украина, 03057, г. Киев, ул. Марии Капнист, 2а 
Тел.: (+38 044) 453-28-62, тел./факс: (+38 044) 456-92-62 

e-mail: office@engecology.com 
www.engecology.com 
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ПОДОВЫЕ ГОРЕЛКИ ТИПА МПИГ  
ДЛЯ КОТЛОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 Гкал/час 

 
Модернизированные подовые (щелевые) горелки нового поколения с увели-

ченной лучистой составляющей типа МПИГ предназначены для котлов произво-
дительностью до 10 Гкал/час (типа НИИСТУ-5, ТВГ-1; 2,5; 4; 8; КВ-ГМ-4,65-150, 
КВ-Г-7,56-150 и др.) и могут применяться вместо форкамерных, подовых и дру-
гих горелок. 

Горелочные устройства МПИГ работают на вентиляторном дутье. В котлах 
НИИСТУ-5 разрешается их эксплуатация и без дутьевого вентилятора. 

Установка горелок МПИГ осуществляется с использованием рамы стандарт-
ных габаритов и посадочных размеров, что не требует специальной переделки 
котла. На раме монтируются элементы горелочного устройства – коллектора го-
релок, кирпичи щелевого смесителя, подгорелочный лист и шибера, регулирую-
щие подачу воздуха.  

Коллектор горелки изготавливается из цельнотянутой трубы и снабжается 
сменными соплами-форсунками, изготавливаемыми из латуни, что позволяет из-
бежать окисления стенок отверстия и сохранить требуемый расход при длитель-
ной эксплуатации горелок (в течение не менее 10 лет).  

Горелки МПИГ практически бесшумны, легко обеспечивают устойчивую 
работу на пониженных нагрузках (регулируемость в пределах 24–100%), а также 
форсировку котла. Наличие сменных калиброванных сопел обеспечивает возмож-
ность поддержания номинальной производительности котла и устойчивой работы 
при давлении природного газа в сети в диапазоне от 20 до 150 мм вод. ст. 

С целью дополнительного повышения эффективности использования топли-
ва и соответственно КПД котла, а также снижения выбросов токсичных веществ 
в атмосферу, горелки МПИГ могут быть оснащены промежуточными (вторич-
ными) излучателями в виде подвесных гирлянд из легковесного теплостойкого 
кремнеземистого материала или стержней из огнеупорного материала на основе 
карбида кремния.  

Установка промежуточных излучателей в топочной камере котла обеспе-
чивает интенсификацию лучистого теплообмена, за счет чего увеличивается теп-
лоотдача в топке и соответственно повышается КПД котлов и уменьшается 
расход топлива. Кроме того, введение в зону факела промежуточных излучателей 
позволяет снизить максимальные температуры в ядре зоны горения, за счет чего 
уменьшаются образование и соответственно выбросы токсичных веществ, в 
первую очередь оксидов азота. В результате снижения как максимальных темпе-
ратур в зоне горения, так и температур на выходе из топки и за котлом, облегча-
ются условия работы, повышается надежность и увеличивается срок эксплуа-
тации котла.  

Использование модернизированных подовых горелок с промежуточными 
излучателями позволяет: 

 увеличить теплоотдачу в топке котла на 10–30%; 
 повысить КПД котла и соответственно уменьшить расход топлива (при-

родного газа) на 3–5%, в результате достичь величин КПД не менее 90%; 
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 снизить образование оксидов азота на 30–50%; в результате достичь сред-
него уровня концентраций NОх в продуктах сгорания порядка 100 мг/м3; 

 снизить температуру уходящих газов на 40–80 °С;  
 повысить надежность эксплуатации и увеличить срок службы котлов (на 

10–20%, или на 3–5 лет) за счет снижения максимальных температур в 
зоне горения на 40–70 °С; 

 уменьшить расход огнеупорного кирпича на выкладку горелок и пода 
котла на 50% (по сравнению с форкамерными горелками). 

Описанные промежуточные (вторичные) излучатели могут также быть при-
менены и с установленными на котле горелками других типов.  
 
 

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 
 

Украина, 03057, г. Киев, ул. Марии Капнист, 2а 
Тел.: (+38 044) 453-28-62, тел./факс: (+38 044) 456-92-62 

e-mail: office@engecology.com 
www.engecology.com 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТОПОЧНОГО ТЕПЛООБМЕНА  
В КОТЛАХ ПУТЕМ УСТАНОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

(ВТОРИЧНЫХ) ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 
 
Технология предназначена для повышения эффективности сжигания газо-

образного топлива в котлах и снижения токсичных выбросов в атмосферу.  
Недостатком многих находящихся в эксплуатации водогрейных и паровых 

котлов является малоэффективная теплоотдача в топке и обусловленные этим вы-
сокая температура уходящих газов (до 200–250 °С) и низкий КПД (до 85–87%).  

Одним из возможных и реальных путей повышения эффективности исполь-
зования топлива в котлах, и соответственно повышения их КПД и уменьшения 
газовых выбросов в атмосферу (включая CO2, NOx и др.), является интенсифи-
кация теплообмена и соответственно теплоотдачи в топочной камере.  

При сжигании природного газа в относительно небольших топочных объе-
мах котлов с развитым экранированием стенок, с точки зрения интенсификации 
теплообмена и надежной стабилизации факела целесообразна установка проме-
жуточных (вторичных) излучателей – твердых нагретых до высоких температур 
тел, являющихся как бы «тепловыми зеркалами», передающими излучение к по-
верхностям нагрева. 

Действие промежуточных излучателей основано на том, что они восприни-
мают тепло селективным излучением и конвекцией от продуктов сгорания и пе-
редают его полным спектром излучения к водоохлаждаемым поверхностям, рас-
положенным в топке. Находясь в стационарном режиме при неизменной темпера-
туре, промежуточные излучатели весь падающий на них тепловой поток переиз-
лучают на поверхности экрана в виде отраженного тепла и собственного из-
лучения.  

Установка промежуточных излучателей в топочной камере котла обеспе-
чивает интенсификацию лучистого теплообмена, за счет чего увеличивается теп-
лоотдача в топке и соответственно повышается КПД котлов и уменьшается 
расход топлива. Кроме того, введение в зону факела промежуточных излучателей 
позволяет снизить максимальные температуры в ядре зоны горения, за счет чего 
уменьшаются образование и соответственно выбросы токсичных веществ, в пер-
вую очередь оксидов азота. В результате снижения как максимальных температур 
в зоне горения, так и температур на выходе из топки и за котлом, облегчаются 
условия работы, повышается надежность и увеличивается срок эксплуатации 
котла.  

Использование промежуточных излучателей позволяет: 
 увеличить теплоотдачу в топке котла на 10–30%; 
 уменьшить расход топлива (природного газа) в котлах:  

– производительностью до 1 Гкал – на 3–5%;  
– производительностью 1–6 Гкал – на 1–3%;  
– производительностью 6–30 Гкал – на 0,6–1%; 

 снизить образование оксидов азота на 20–30%; 
 снизить температуру уходящих газов на 60–90 °С; 
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 повысить надежность эксплуатации и увеличить срок службы котлов (на 
10–20%, или на 3–5 лет) за счет снижения максимальных температур в 
зоне горения на 30–70 °С.  

 
Технология не требует больших капитальных вложений и эксплуатационных 

расходов, срок окупаемости составляет 1–2 года в зависимости от типа котла.  
 
Для изготовления излучателей используются огнеупорные материалы на 

основе оксидов или тугоплавких соединений, обеспечивающие возможность 
длительной эксплуатации в условиях высоких температур в окислительно-
восстановительной среде при возможности реализации достаточно большого 
числа теплосмен.  

Разработаны технические решения по применению промежуточных излуча-
телей в котлах НИИСТУ различных модификаций, а также в котлах ТВГ, ДКВР, 
КВ-ГМ и других производительностью до 30 Гкал/час (до 50 т/час пара).  

 
 

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 
 

Украина, 03057, г. Киев, ул. Марии Капнист, 2а 
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РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 
 

Предназначена для снижения токсичных выбросов в атмосферу при сжига-
нии газообразного или жидкого топлива в котлах.  

Рециркуляция продуктов сгорания представляет собой наиболее эффектив-
ный метод подавления образования оксидов азота (NOх) при сжигании как газа, 
так и мазута, позволяющий снизить содержание NOх в уходящих газах на 60–70%. 
Метод основан на отборе части продуктов сгорания за котлом и подаче их в зону 
горения.  

Реализация предлагаемой технологии рециркуляции продуктов сгорания на 
котле не требует повышения производительности дымососов, необходимо только 
изготовление системы перепускных трубопроводов для продуктов сгорания.  

Практически только за счет данного метода при небольших затратах может 
достигаться значительный экологический эффект.  

Кроме этого, уменьшается вероятность перегрева экранных поверхностей 
топки, обеспечивается выравнивание полей температур в топочной камере, что 
позволяет увеличить межремонтные периоды.  

Предлагаемый метод целесообразно применять для следующих паровых и 
водогрейных котлов: 

КВ-ГМ-100; 50; 30; 20; 10; 
ДКВР-4; 10; 20;  
ДЕ-16; 25; 
ПТВМ-30; 50; 100;  
ТВГ-4; 8; ТВГМ-30; КВГ-6,5.  
 
Возможна разработка индивидуальных решений и для других котлов. 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 
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Інститут газу НАН України 
Інститут промислової екології 

 

 
МОДЕРНІЗАЦІЯ КОТЛІВ ПТВМ-50 

 
Стандартний котел  

ПТВМ-50 
Схема модернізації  

ІПЕ+ІГ 

  

Встановлення до-
даткового подового 
щілинного пальника 

 
 

Схема модернізації 
ВАТ «Дорогобужкотломаш» 

 

Схема модернізації  
фірми SAACKE (ФРГ) 

  

 
 

– Заміна пальників 

 
– Реконструкція каркаса 
котла зі зміною його форми 
та збільшенням висоти 
 
– Заміна пальників 
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Параметр 
Стандарт-
ний котел 

Модернізація за схемою 

ІПЕ+ІГ 
Дорогобужкотло-

маш 
SААСКЕ 

Теплопродуктив-
ність номінальна, 
МВт 

58,2 69,8 69,8 58,2 

Теплопродуктив-
ність мінімальна, % 

30 6 30 30 

ККД котла, % 91 ~93 91,6 ~93 

Термін окупності 
(кількість опалю-
вальних сезонів в 
цінах 2009 р.) 

– 
0,5 

 
 

2 
 

 
Керівник робіт: 
д.т.н., проф. І. Я. Сігал 
Тел./факс: +380 44 456 6259 
 
 

ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЇ 
 

Україна, 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2а 
Тел.: (+38 044) 453-28-62, тел./факс: (+38 044) 456-92-62 

e-mail: office@engecology.com 
www.engecology.com 

 

Параметр 
Стандарт-
ний котел 

ІПЕ+ІГ 
Еконо-
мія 

Мінімальне навантаження, % 30 6 24 

Час роботи на мінімальному навантаженні, 
год/рік 

700 700 – 

Витрати палива на номінальному 
навантаженні, м3/год 

6700 6700 – 

Витрати палива на мінімальному 
навантаженні, м/год 

2010 402 1608 

Вартість витрат природного газу, тис. грн./год 
(при вартості газу 960 грн./1000 м3) 

1,930 0,386 1,544 

Вартість витрат природного газу, тис. грн./рік 
(при вартості газу 960 грн./1000 м3) 

1351,0 270,2 1125,6 
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Институт газа НАН Украины 
Институт промышленной экологии 

 

 
ЭКОНОМИЯ ГАЗА И ПРОДЛЕНИЕ РЕСУРСА КОТЛОВ 

ТВГ-8, ТВГ-8М, КВГ-7,56 
 

Опыт эксплуатации котлов ТВГ-8 и ТВГ-8М показал, что их фактический 
срок службы (при нормальных показателях эксплуатации) существенным обра-
зом превышает номинальный заводской срок (14 лет) и ограничивается состоя-
нием не топочной, а конвективной поверхности нагрева и горелок. 

Модернизация котлов с заменой горелок и конвективной поверхности нагре-
ва позволяет повысить КПД в среднем на 5% до уровня лучших мировых об-
разцов, и продлить срок эксплуатации на 15 лет. 

Для повышения эффективности использования газа и уменьшения энер-
гозатрат в котле устанавливаются подовые щелевые горелки 3-го поколения 
МПИГ-3 (модернизированная подовая излучающая горелка, разработанная Ин-
ститутами газа НАНУ и Промышленной экологии, г. Киев). Горелки снабжены 
специальными газовыми соплами и направляющими для воздуха, которые обес-
печивают улучшение процессов смешения газа с воздухом, работают с малыми 
избытками воздуха и интенсифицируют теплообмен в топках. 

Конвективная поверхность нагрева заменяется на новую из труб 323, 
(вместо заводской 283), которая имеет больший проходной диаметр для воды 
и более развитую поверхность теплообмена для котлов ТВГ-8 и ТВГ-8М и др. 
(Разработка Института газа НАНУ). 

На котле КП «Жилтеплоэнерго Киевэнерго» ТВГ-8М, после проведения мо-
дернизации (замена горелок и замена конвективной поверхности нагрева), 
температура уходящих газов снижена на 70–80 °С, КПД котла повышен на 4,3–
5,0% до 94–96% (испытания проведены службой наладки КП «Жилтеплоэнерго 
Киевэнерго»). Модернизация обеспечивает на одном котле экономию газа 
172 тыс. м3/год, или за 15 лет 2,6 млн м3. 

Окупаемость затрат на модернизацию котла ТВГ-8 (ТВГ-8М) составляет 
1,5 года. 

 

Руководитель работ:  
д.т.н., проф. И. Я. Сигал 
Тел./факс: +380 44 456 62 59  

 
ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 
Украина, 03057, г. Киев, ул. Марии Капнист, 2а 

Тел.: (+38 044) 453-28-62, тел./факс: (+38 044) 456-92-62 
e-mail: office@engecology.com 

www.engecology.com 
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Институт газа НАН Украины 
Институт промышленной экологии 

 
 

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГОРЕЛОК КОТЛОВ 
ТИПА ДЕ И ДКВР С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ПРИРОДНОГО 

ГАЗА (ОСОБЕННО В ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД) 
 

Котлы ДЕ оснащены одной мощной горелкой с ограниченным диапазоном ус-
тойчивого регулирования, имеют на некоторых режимах вибрации, для избегания 
которых увеличивают нагрузку котлов до стабильной работы и, как следствие, это 
приводит к перерасходам топлива на 10–15%, особенно в весенне-осенний период. 

Разработаны специальные двухколлекторные горелочные устройства, позво-
ляющие эксплуатировать котел в широком диапазоне нагрузок от 5 до 120% с высо-
кими технико-экономическими и экологическими показателями. Эти газовые горел-
ки могут быть установлены при ремонтах или модернизации существующих горелок 
котлов ДЕ. Замена горелок не требует переоборудования котла – горелки устанав-
ливаются в ту же амбразуру, которая имеется в котле. Основным преимуществом 
такой горелки является наличие 2-х газовых коллекторов (фактически двух газовых 
горелок, одна на 30%, а другая на 70% производительности), что позволяет экс-
плуатировать малую горелку на режимах до 30% производительности не подавая газ 
в основной газовый коллектор, а основную – на режимах от 30 до 100%. Горелочное 
устройство такого типа успешно прошло 2-годичную промышленную эксплуатацию 
в котле ДЕ-16 (г. Лужаны Черновицкой обл.), где обеспечило высокий КПД котла на 
различных режимах производительности и регулирование длины факела в широких 
пределах. Возможна реконструкция существующих горелочных устройств. 

По сравнению с существующими горелками котлов ДЕ, реконструированные 
на двухколлекторные горелки ГМ-7Р, ГМ-10Р, ГМП-16Р (котел ДЕ-25) дают 
возможность при эксплуатации котлов: 
 Обеспечить работу котлов без пульсаций и срыва пламени в широких пределах. 
 Обеспечить экономию природного газа до 6–10% в осенне-весенний период и 

1–3% на номинальной нагрузке. 
 Повысить надежность эксплуатации (регулирование длины факела и др. пара-
метров при постоянной нагрузке). 

 Снизить выбросы оксидов азота на 30%. 
Экономия газа в осенне-весенний период составит до 6–10%, а в зимний до 

2–3%. Срок окупаемости – в среднем 6 мес. 
 

Руководитель работ:  
д.т.н., проф. И. Я. Сигал 
Тел./факс: +380 44 456 62 59  
 

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 
Украина, 03057, г. Киев, ул. Марии Капнист, 2а 

Тел.: (+38 044) 453-28-62, тел./факс: (+38 044) 456-92-62 
e-mail: office@engecology.com http://www.engecology.com 
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МНТК Інститут технічної теплофізики 
НАН України 

Інститут помислової екології  
 

КОНДЕНСАЦІЙНИЙ 
ТЕПЛОУТИЛІЗАТОР УТКП-0,7 

КОНТАКТНА КОМБІНОВАНА 
ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНА 

УСТАНОВКА 

 

Технічні характеристики 
контактної комбінованої 

теплоутилізаційної установки, 
змонтованої  

за котлоагрегатом  
ДКВР-10/13 

Паропродуктивність 
котлоагрегату, т/г 

9,8 

Частка димових газів, що 
проходять через еконо-
майзер, %  

50 

Коефіцієнт розбавлення 
продуктів згоряння перед 
установкою 

1,64 

Температура димових газів, 
°С: 

 

– перед економайзером 110 

– після економайзера 38 

Температура повітря, що 
нагрівається, °С: 

 

– перед повітряпідігрівачем –10 

– після повітряпідігрівача 33 

– температура нагрітої 
циркуляційної води, °С 46 

– опір економайзера, Па  230 

– опір повітря підігрівача, 
Па  320 

– зниження викидів оксидів 
азоту, кг/доба 15,4 

– економія природного газу, 
% 5,33 

 
 
 
 

Технічні характеристики  
теплоутилізатора УТКП- 0,7 

Теплова продуктивність номінальна, МВт 0,7 

Підвищення коефіцієнту використання 
палива, % 8 

Температура димових газів на вході ТУ, 
°С 183 

Температура димових газів на виході ТУ, 
°С 90 

Максимальні витрати відхідних газів, 
кг/сек 3,15 

Температура води на вході ТУ, °С 10 

Температура води на виході, °С 22,5 

Максимальні витрати води, т/год° 50 

Максимальний об’єм виникаючого 
конденсату, кг/сек 0,13 

рН конденсату  5,0 

Аеродинамічний опір, Па 250 

Гідравлічний опір, кПа 30 

Габаритні розміри, мм 2250/ 
1100/ 
1700 

Маса ТУ, кг 750 
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Теплоутилізатор УТПК-0,7  

м. Чернігів 

 
 

 
Контактна комбінована 

теплоутилізаційна установка 
  

АР Крим, м. Сімферополь 
Впровадження цієї технології 
дозволяє знизити викиди оксидів 
азоту в атмосферу не менше ніж 
на 50–60%, зменшити на 8–10% 
витрату палива (природного га-
зу) і одержати конденсат, при-
датний для підживлення тепло-
мережі. 
 

Україна, 03057, Київ 
вул. Марії Капніст, 2а 
www.engecology.com 

Тел.: (044) 453-2862 
Тел./факс: (044) 456-9262 

E-mail: office@engecology.com 
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ЖИДКОГО ТОПЛИВА  
НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ КОТЕЛЬНОЙ  

ЗА СЧЕТ ПОДОГРЕВА ТОПЛИВА УХОДЯЩИМИ ГАЗАМИ 
 

В котельных, работающих на жидком топливе (как основном, так и ре-
зервном), на разогрев этого топлива (мазут М100, М40) используется более 15% 
теплоты его сгорания. Для мазута марки М200 и «Компонент» эта величина еще 
больше. Положение ухудшается тем, что большинство котелен с водогрейными 
котлами не имеют пара, необходимого для обычной схемы разогрева мазута. Ус-
тановка специальных небольших паровых котлов требует больших затрат и неце-
лесообразна. 

Институтом промышленной экологии разработана система подогрева мазута 
уходящими дымовыми газами с использованием части штатного котлового эко-
номайзера. Проводятся перерасчеты фактически требуемой поверхности тепло-
обмена котлового экономайзера с учетом фактической максимальной нагрузки 
котла. Учитывая, что котлы, как правило, не новые, фактически допустимая на-
грузка обычно на 15–20% ниже, чем расчетная. Таким образом, возможно (уточ-
няется расчетами) использование 15–20% поверхности штатного экономайзера 
для подогрева в них мазута. Такая реконструкция котла не требует больших 
затрат средств, но предусматривает установку дренажной системы для очистки 
трубных пучков от мазута при остановке работы системы и перед ее загрузкой. 

Использование такой системы подогрева позволяет обеспечить экономию не 
менее 15% мазута за счет уменьшения затрат на собственные нужды. 

Срок окупаемости необходимого переоборудования составляет не более 
одного года. 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 
 

Украина, 03057, г. Киев, ул. Марии Капнист, 2а 
Тел.: (+38 044) 453-28-62, тел./факс: (+38 044) 456-92-62 

e-mail: office@engecology.com 
www.engecology.com 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ФИЛЬТР 
 
Значительного увеличения эффективности очистки запыленных газовых по-

токов в аппаратах центробежного типа можно достичь путем совмещения в 
одном аппарате двух методов очистки – центробежной сепарации и фильтрации.  

Центробежный фильтр предназначен для 
очистки промышленных выбросов в атмосферу 
от пыли.  

Аппарат состоит из сепарационной каме-
ры, выполненной в виде соединенных с крыш-
кой (7) и днищем (6) полуцилиндров (5) и кор-
пуса (2), входного (1) и выходного (8) патруб-
ков, бункера – пылесборника (3). 

В основу пылеулавливающего аппарата 
нового поколения – Центробежного фильтра 
положена система последовательно соединен-
ных криволинейных каналов с замкнутыми 
контурами. 

Количество сепарационных камер и кана-
лов в них может изменяться в зависимости от 
условий конкретных производств (расхода га-
зового потока, дисперсного состава пыли, тре-
буемой степени очистки и др.). 
 

   
 

Модули центробежных фильтров могут компоноваться как в блоки заданной 
производительности, так и в виде многоступенчатых систем очистки. 

Эффективность улавливания в зависимости от количества каналов в центро-
бежном фильтре при улавливании пыли, начиная с медианного диаметра 5 мкм, 
приведена в таблице:  

 

Число каналов в центробежном фильтре, n 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коэффициент улавливания, % 

50 67 80 89 94 97 98 99 
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Адекватность приведенных данных многократно подтверждена промышлен-
ными испытаниями центробежных фильтров в различных отраслях промышлен-
ности. 

Наряду с высокой эффективностью улавливания и небольшими энергозатра-
тами, центробежный фильтр обладает также возможностью позиционного регу-
лирования объема очищаемого газа на 50% и 100% расчетного расхода без поте-
ри эффективности очистки. 

 

 

Типоряд аппаратов единичной производительностью от 0,1 до 50 тыс. м3/ч  
 

 
Адрес для запроса дополнительной информации: 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 
 

Украина, 03057, г. Киев, ул. Марии Капнист, 2а 
Тел.: (+38 044) 453-28-62, тел./факс: (+38 044) 456-92-62 

e-mail: office@engecology.com 
www.engecology.com 

 



 

 257

ЦИКЛОФИЛЬТР 
 

Циклофильтр – высокоэффективный пылеуловитель, сочетающий в себе 
преимущества циклона и рукавного фильтра. 

Работа циклофильтра основана на принципе трехступенчатой очистки: 
Первая ступень – центробежная в сепарационном канале, из которого улов-

ленная пыль сразу отводится в отдельный бункер-пылесборник. Такая предвари-
тельная очистка позволяет уменьшить начальную запыленность газового потока, 
поступающего на фильтровальные рукава. Далее поток поступает на вторую сту-
пень очистки. 

Вторая ступень – центробежная в цилиндрической камере, в которой распо-
ложены фильтровальные рукава. Далее поток поступает на третью ступень 
очистки. 

Третья ступень – в фильтровальных рукавах, позволяющих улавливать мел-
кодисперсные частицы пыли. Фильтровальные рукава оборудованы системой им-
пульсной регенерации. 

Циклофильтр предназначен для высокоэффективной очистки запыленного 
воздуха (газа) от твердых частиц пыли в вытяжных, напорных и аспирационных 
системах до требований санитарных норм. 

 
Циклофильтр применяется в различных отраслях промышленности: 

 металлургической, энергетической, химической, строительной, деревообраба-
тывающей и др.;  

 системах аспирации узлов пересыпки сыпучих материалов; 
 системах газоочистки сушильных барабанов, дробилок, зачистных станков и 
др.; 

 системах аспирации литейных дворов, цементных мельниц, холодильников 
клинкера; 

 системах золоочистки твердотопливных котлов. 
 
Основные преимущества циклофильтра: 

 высокая эффективность очистки, отвечающая европейским стандартам, в том 
числе от мелкодисперсных и абразивных частиц; 

 трехступенчатая очистка газового потока, реализованная в одном аппарате; 
 срок службы циклофильтра благодаря особенностям конструкции аппарата 
выше, чем у аналогичного оборудования, что приводит к значительному 
уменьшению абразивного износа; 

 экономия энергоресурсов благодаря уменьшению пылевой нагрузки на фильт-
ровальные рукава за счет предварительной очистки в сепарационном канале 
аппарата; 

 удобный доступ к отдельным элементам циклофильтра, облегчающий сервис-
ное обслуживание; 

 снижение эксплуатационных расходов благодаря автоматизации процесса 
регенерации; 

 минимальная занимаемая площадь. 
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Марка 
фильтра 

Диа-
метр 
аппа-
рата, 

D, 
мм 

Кол-во 
рука-
вов, 
шт. 

Патрубок 
входа газа, мм 

Выход 
пыли, 
d, мм 

Высота 
конуса, 
мм 

Высота 
цилиндри-
ческой ча-
сти аппа-
рата, мм 

Ширина 
аппарата, 

мм 

Высота 
камеры 
чистого 
газа, 
мм 

Длина 
рукава, 
мм 

Площадь 
рукавов, 

м2 

Расход 
очищае-
мого газа,
тыс. м3/ч 

ab Z H L K S K min...max min...max 

ЦкФ-1 600 4 min 3060 
max 70100 

150 1,5...2D 2000–
6000 

min 720 
max 880 1500 2000–

6000 3...11 0,2...1 

ЦкФ-2 800 1 min 50100 
max 110120 

150 1,5...2D 2000–
6000 

min 1000 
max 1240 1500 2000–

6000 10...30 0,6...3 

ЦкФ-3 1050 21 min 60120 
max 150300 

200 1,5...2D 3000–
6000 

min 1290 
max 1650 1500 3000–

6000 27...54 0,8...5 

ЦкФ-4 1250 25 min 90180 
max 160320 

200 1,5...2D 3000–
6000 

min 1610 
max 1890 2000 3000–

6000 32...64 2...6 

ЦкФ-5 1450 37 min 110230 
max 200400 

300 1,5...2D 3000–
6000 

min 1890 
max 2250 2000 3000–

6000 48...95 3...9 

ЦкФ-6 1650 45 min 120250 
max 220440 

300 1,5...2D 3000–
6000 

min 2130 
max 2530 2000 3000–

6000 58...116 4...10 

ЦкФ-7 1850 61 min 140280 
max 250500 

300 1,5...2D 3000–
6000 

min 2410 
max 2850 3000 3000–

6000 79...158 5...14 

ЦкФ-8 2050 69 min 150300 
max 270540 

300 1,5...2D 3000–
6000 

min 2650 
max 3130 3000 3000–

6000 89...178 5...16 

ЦкФ-9 2250 89 min 170340 
max 310620 

300 1,5...2D 3000–
6000 

min 2930 
max 3490 3000 3000–

6000 115...230 7...21 

ЦкФ-10 2450 109 min 200400 
max 340680 

300 1,5...2D 3000–
6000 

min 3250 
max 3810 3000 3000–

6000 141...281 9...25 

ЦкФ-11 2650 137 min 220440 
max 380760 

300 1,5...2D 3000–
6000 

min 3530 
max 4170 3000 3000–

6000 177...354 11...31 

ЦкФ-12 2850 145 min 220440 
max 390780 

300 1,5...2D 3000–
6000 

min 3730 
max 4410 3000 3000–

6000 187...374 11...34 

ЦкФ-13 3050 177 min 250500 
max 440880 

300 1,5...2D 3000–
7000 

min 4050 
max 4810 3000 3000–

7000 228...457 14...41 

ЦкФ-14 3250 185 min 260520 
max 480960 

300 1,5...2D 3000–
7000 

min 4290 
max 5170 3000 3000–

7000 239...555 14...50 

ЦкФ-15 3450 221 min 280560 
max 5201040 

300 1,5...2D 3000–
7000 

min 4570 
max 5530 3000 3000–

7000 285...663 17...60 

ЦкФ-16 3650 249 min 300600 
max 5501110 

300 1,5...2D 3000–
7000 

min 4850 
max 5850 3000 3000–

7000 321...747 19...67 

ЦкФ-17 3850 277 min 310620 
max 5801180 

300 1,5...2D 3000–
7000 

min 5090 
max 6170 3000 3000–

7000 357...831 21...75 

ЦкФ-18 4050 313 min 330660 
max 6201240 

300 1,5...2D 3000–
7000 

min 5370 
max 6530 3000 3000–

7000 403...939 24...84 

 

  
 

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 
 

Украина, 03057, г. Киев, ул. Марии Капнист, 2а 
Тел.: (+38 044) 453-28-62, тел./факс: (+38 044) 456-92-62 

e-mail: office@engecology.com 
www.engecology.com 
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ЦИКЛОННЫЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ 
 

Работа циклонного пылеуловителя ос-
нована на принципе двухступенчатой очист-
ки. 

Первая ступень – центробежная очист-
ка высококонцентрированного потока в при-
стенной области аппарата с отводом твер-
дых частиц в отдельный бункер – пылесбор-
ник. 

Вторая ступень – центробежная очист-
ка в цилиндрической и конической частях 
циклонного пылеуловителя. 

 
Циклонный пылеуловитель предназ-
начен для: 

 очистки запыленного воздуха (газа) от 
твердых частиц пыли и жидких аэрозолей 
в вытяжных, напорных и аспирационных 
системах; 

 в мокрых системах газоочистки в качестве 
каплеуловителей. 

 
Циклонный пылеуловитель применяется в различных отраслях 
промышленности: 

 металлургической, химической, энергетической, деревообрабатывающей, стро-
ительной индустрии и т.д.; 

 системах аспирации узлов пересыпок сыпучих материалов; 
 системах газоочистки сушильных барабанов, дробилок, зачистных станков и 
др.; 

 аспирации литейных дворов, цементных мельниц, холодильников клинкера; 
 золоочистки твердотопливных котлов. 

 
Основные преимущества циклонного пылеуловителя: 

 унос частиц пыли из циклонного пылеуловителя в 2–4 раза меньше чем у стан-
дартного циклона; 

 двухступенчатая очистка газового потока; 
 увеличение срока службы циклонного пылеуловителя достигается отводом 
концентрированного твердыми частицами пристенного потока в отдельный 
бункер-пылесборник, в результате чего достигается уменьшение абразивного 
износа корпуса аппарата; 

 удобный доступ к отдельным элементам циклонного пылеуловителя, облегча-
ющий сервисное обслуживание; 

 минимальная занимаемая площадь. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНДАРТНОГО ЦИКЛОНА  
В НОВЫЙ АППАРАТ ЦИКЛОННЫЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ 

 
Разработанный метод модернизации стандартных циклонов различных ти-

пов (ЦН, СИОТ, ЛИОТ, РИСИ, СКЦН и др.), основанный на принципе конструк-
ции циклонного пылеуловителя (новой конструкции), позволяет модернизировать 
стандартный (типовой) циклон без существенных капитальных затрат, при этом 
выбросы твердых частиц пыли из циклона уменьшаются в 2–4 раза без возраста-
ния энергозатрат на очистку. 
 
ДВА ЦИКЛОНА В ОДНОМ КОРПУСЕ = ЦИКЛОННЫЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ 

 

 
 
 

Адрес для запроса дополнительной информации: 
 
 

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 
Украина, 03057, г. Киев, ул. Марии Капнист, 2а 

Тел.: (+38 044) 453-28-62, тел./факс: (+38 044) 456-92-62 
e-mail: office@engecology.com 

www.engecology.com 
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ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ІТТФ НАН УКРАЇНИ 
 

В Інституті технічної теплофізики НАН України працює випробувальна лабо-
раторія. Лабораторія була атестована у 2010 році на підставі закону України «про 
метрологію та метрологічну діяльність», укомплектована устаткуванням, розробле-
ним в ІТТФ НАН України. Лабораторія може проводити наступні роботи:  

 Контактне та безконтактне обстеження ого-
роджувальних будівельних конструкцій, визначення 
опору теплопередачі в лабораторних та натурних умо-
вах, а також виявлення дефектів теплоізоляції будівель 
з метою визначення енергоефективності будівель. 

 Ефективну термомодернізацію існуючого жит-
лового фонду за рахунок використання якісних су-
часних теплоізоляційних матеріалів. 

 Визначати теплоту гідратації бетонів, що використовуються при будів-
ництві фундаментів багатоповерхових споруд, та проводити моніторинг розпо-
ділу температурних полів при заливці бетонних фундаментів. 

 Визначати інтегральні тепловтрати на ділянках теплотрас та тепловий опір 
ізоляції попередньо ізольованих труб. 

 Визначати об’ємну кількість неагресивних газів в установках комунальних 
та промислових підприємств (теплообмінні установки, генератори вологого газу).  

 Проводити вимірювання реальних параметрів вживаного палива. 
 Визначати ефективність обладнання енергетичних об’єктів ЖКГ (коте-

лень, теплопунктів та тепломереж). 
 Вимірювати енерговитрати у тепломережах та будівлях. 
 Визначати теплозахисні властивості матеріалів для нового будівництва та 

термомодернізації вже існуючих споруд. 
 
Спеціалістами ІТТФ НАНУ розроблені та виробляються прилади для конт-

ролю параметрів енергогенеруючих об’єктів та тепломереж комунальної енерге-
тики: 
1. Портативні цифрові вимірювачі, прилади та інформаційно-вимірювальні ком-
плекси для контролю теплових потоків і температур обмурівки котлоагрегатів і 
теплоізоляції трубопроводів. Впроваджено 14 приладів. 

2. Термоелектричні приймачі теплового випромінювання для забезпечення на-
дійності та ефективності роботи радіаційних екранних поверхонь нагріву в 
топковому просторі котла. Впроваджено 11 приладів. 

3. Прилади вимірювального та індикаторного позначення для забезпечення 
мінімальних втрат при передачі виробленої теплоти споживачеві. Впроваджено 
9 приладів. 

 
ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ 

 

Украина, 03057, Киев, ул. Марії Капніст, 2а 
Тел.: (+38 044) 456-60-91 
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