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Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ 

НОВА ЕНЕРГЕТИКА, ТА ЯК ДО НЕЇ ДОЖИТИ 
 

Ми живемо в часи енергетичного переходу і це цікаві для енер-
гетиків, але дуже не комфортні для життя часи. 

Що трапилося останнім часом? Ми бачимо паралельне існування 
традиційної вугільної та газової генерацій, намагання атомної енерге-
тики очолити енергоперехід, підвищення потужності вітрової та соняч-
ної генерацій у рази, які з «іграшки» перейшли до повноцінного гравця 
енергоринку та намагання гідроенергетики доповнити свої потужності 
гідроакумілюючими станціями. Біоенергетика, як і в попередні епохи, 
потужно тримає оборону та швидко заміщує провали, що утворюються 
при виходу з ринку старих теплоджерел та народженні нових. 

Одночасно змінюються споживачі енергії. Нові матеріали та тех-
нології будівництва дали змогу не тільки створити будинки «нуль 
енергії», а і зробити активні будівлі, які генерують енергію в мережу. 

Нові джерела енергії, використання яких прив’язано до часу доби 
та кліматичних характеристик місцевості потребують потужних засобів 
акумулювання. ГЕС та ГАЄС, зважаючи на посушливі роки, вже не да-
ють необхідних потужностей. На арену вийшли нові види акумулю-
вання енергії на базі літію, кадмію, а також водень та паливні комірки. 

Паростки нового: Єврокомісія затвердила макропроєкт з водневої 
енергетики на 5,4 млрд євро та прогнозують ще залучення біля 8,8 млрд 
євро приватних інвестицій, які в рамках 41 проєкту будуть освоювати 
35 світових компаній. Прорив у цій галузі здійснено Інститутом передо-
вих матеріалів Університету Дікіна. В рамках досліджень з механохімії їм 
вдалося «закачати» більше 50 літрів водню в 1 грам порошку, в якому йо-
го можливо безпечно зберігати. Іншим технологічним проривом можна 
вважати досягнення ефективності перетворення сонячної енергії в елект-
ричну понад 39%, тобто вище ніж на звичайній ТЕС з використанням ви-
копного палива. Так, у Національній лабораторії відновлювальних джерел 
енергії США (NREL) досягнуто 39,5% при нормальному освітлені.  

І на останок, в Ізраїлі вчені показали іграшкову залізницю, яка не 
підключена до жодного джерела енергії. Енергія передається бездрото-
во на приймач через повітря з відстані декількох метрів. Шлях розпоча-
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то, обсяг, параметри енергії, що передається, та відстань будуть з часом 
збільшуватися. 

Від так, на яке нове енергетичне майбутнє очікуємо? 
Фактично, нам все надане, потрібно лише навчитися цим користу-

ватися. Так, щоб скористатися надлишками сонячної енергії в нас є 
фотосинтез, що переводить цю енергію у запас – у біомасу, деревину, а 
згодом на довге зберігання у торф, вугілля, нафту. Ми вигадуємо тіль-
ки більш складний та доступніший, для нашої уяви рівня розвитку та 
використання, технічний механізм. Тому, коли людство переросте 
власну пиху і придивиться до перетворення енергії природою, ми 
зможемо перейти до нового енергетичного майбутнього. 

Що це дасть?  
По-перше, це доступ людства до значних обсягів практично неви-

черпної сонячної енергії з її концентрацією на поверхні океанів, морів, 
на стінах і дахах будівель, на поверхні доріг та бездротової і, з часом, 
практично безкоштовної передачі користувачам. Додаткова, не викори-
стана енергія буде переведена в іншу субстанцію, наприклад, водень і в 
закумульованому вигляді буде зберігатися як енергетичний резерв 
людства. До речі, саме така депонована енергія, скоріш за все, буде 
прийнята як еквівалент забезпечення грошових одиниць. 

По-друге, це життя людства не в слаботочних, як зараз, а в потуж-
них силових енергетичних полях, що безперечно вплинуть на екоси-
стему загалом і на людей, як її частину. Яким буде цей вплив ми не 
знаємо, але люди того (вже близького) часу будуть відрізнятися від нас, 
і в який бік – невідомо. 

Що маємо на цей час? 
Допоки що маємо чималу проблему з енергетичними балансами 

переходного періоду. Значно легше вбудуватися до енергобалансу від-
новлюваній енергетиці тих країн, де нема атомної енергетики. Розвиток 
її від 0 до 30–40%, тобто до базового навантаження не викликає про-
блем. Вони в них теж з’являться, але дещо пізніше за інші країни, коли 
нова генерація досягне вже значних потужностей. 

Що робити таким передовим країнам як наша? Наша біда у тому, 
що ми були досить розвинутими, щоб мати атомну енергетику і цей 
тягар нам заважає у розвитку ВДЕ. 

Так, ідеальним вважається співвідношення пікових та базових по-
тужностей 1:1, але прийняте і співвідношення 100% – база = пікові по-
тужності. На 2021 рік в Україні з 156,1 млрд кВтгод, 81,4 млрд кВтгод 
вироблено на АЕС, а це 52%; ВДЕ надали 7,7%, тобто загалом майже 
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59,7%. Те, що можна регулювати, ТЕС та ТЕЦ, надали 33,6% та ГЕС – 
4,7%, тобто загалом 38,3%. Співвідношення майже 65%. Це по вироб-
ництву енергії. Але, якщо поглянути на встановлену потужність, то си-
туація дещо зміниться. В нафтовому еквіваленті 89 462 кт н.е., з них 
вугілля – 25 757 кт н.е, чи 28,8%; газ – 24 554 кт н.е., чи 27,4%; атомна – 
22 449 кт н.е, чи 25,1%; гідро – 769 ктн, чи 0,86%; вітряна та сонячна –
149 кт н.е, чи 0,02%; біо – 2 989 кт н.е, чи 3,3%; нафтова – 12 636 кт н.е 
чи 14,1%. Якщо тепер віднести ту, що може регулюватися, тобто 
74,8%, до базової 25,1%, то ми бачимо співвідношення 3 частини до 1 в 
базі. Пікові потужності втричі перевищують базові. 

А як в світі розподіляються потужності всередині ВДЕ? Наприк-
лад, в розвинутих країнах Європи Сонце з усього ВДЕ становить 
33,9%; вітер – 20,7%; загалом 54,6%, а біогаз 11,7%; ТПВ – 5,2%; гео-
термальна 2,3%, тверда біомаса 2,4%, разом – 21,6%, тобто без гідро-
енергетики здатні балансувати себе майже наполовину, а з гідроенер-
гетикою, майже на 100%. 

Що до акумуляції та балансування. Людство з давних-давен регулю-
вало ресурс який споживало. Так, на острові Кріт ще більш, як 2000 років 
тому вітряки перекачували воду наверх, а коли потрібно, відкривали 
шлюз і мали гідроенергію. Відтоді, в здатності людини заощаджувати та 
накопичувати енергію мало, що змінилося. Але мова іде вже про інші 
обсяги, тобто того, що можна накопичити у піднятій механічним спосо-
бом воді, нам вже за мало, а втрутитися у природній процес накопи-
чування та збереження через фотосинтез, біомасу та викопне паливо нам 
ще бракує знань, можливостей та наснаги. Тут на арену виходять сучасні 
технологічні можливості, в тому числі водень. Розглянемо плюси та вади 
такого метода накопичення та збереження енергії. 

Якщо відкинути політико-економічну складову, що дуже непросто 
в наш час, очевидно, що вона полягає у так званому експорті водню з 
бідних країн у багаті і вочевидь, на тлі потепління та зневоднення річок 
є нічим іншим, окрім механізму продажу води під час посухи. Оче-
видно, що транспортування води до Європи і виробництво там водню з 
неї є більш доцільним. Трішечки більш вигідним є продаж двох скла-
дових, тобто продаж і транспортування до Європи ще і електричної 
енергії, що необхідна для виробництва водню з цієї води. Проблеми з 
воднем лежать у трьох площинах, виробництва та накопичення, транс-
портування та безпеки, використання та рециклінгу води. 

Що до виробництва, то це зараз дуже енерговитратний процес 
електролізу. Так, енерговтрати «зеленої енергетики» до трансформації 
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у водень сягають 30–40%. Накопичення та транспортування потребує 
нових матеріалів, технологій та поки що дуже небезпечно, хоча вище 
ми розглянули одну з проривних технологій, що дає надію подолати 
деякі проблеми у цьому напрямку. 

 Спалення водню теж небезпечний процес, який потребує розробки 
та встановлення спеціального обладнання, котлів та пальників. Так, 
адіабатна температура горіння водню на 260 вища, а теплотворна здат-
ність на одиницю об’єму становить лише 30% від аналогічної для при-
родного газу. Невирішені проблеми стабілізації факелу, променевої 
здатності, деструкції матеріалів у топці і пальнику, легітимізації нового 
палива та створення відповідного методу розрахунків у «нормативному 
методі розрахунку котельних агрегатів» чи його доповненні.  

Звісно, таке обладнання можна створити, але нагадаємо, що тільки 
Україна експлуатує понад 70 тис. котлів (крім побутових) різної потуж-
ності і розташована на 600 тис. км2 площі, тобто це забезпечує розта-
шування однієї вибухонебезпечної установки на кожні 10 км2. В містах 
ця густина підвищується в 10 разів і складає близько однієї установки 
на 1 км2. 

На останок слід відмітити, що водень це в першу чергу добове 
регулювання. Заощадження водню на довго шляхом його накопичення 
та зберігання це не дуже швидка перспектива.  

Також слід відмітити, що недостатність резерву накопиченої енер-
гії неминуче призводить до перекладання цієї регулюючої функції на 
теплогенераційні потужності. Робота цих потужностей у піковому (ре-
гулюючому) режимі призводить не тільки до енергетичних перевитрат 
на 20–30%, а і до значного збільшення викидів забруднюючих речовин 
у довкілля, що зводить нанівець основну мету зеленої енергетики. 

Спалення органічного пального забезпечує викиди в атмосферу 
біля 6 млрд т водяної пари на рік. Щорічно з поверхні Землі випарову-
ється 450 тис. км3 води, або 4501012 т. Таким чином, антропогенний 
викид енергетики складає біля 1/700 природного випаровування, чи 
біля 0,1%. З останніх наукових робіт з глобального потепління ми знає-
мо, що є так званий кліматичний зворотній зв’язок. Він полягає у тому, 
що він збільшує потепління від зміни атмосферного СО2, саме від 
цього клімат такий чутливий до змін концентрацій парникових газів.  

Оскільки утворення водяної пари прямо пов’язано з температурою, 
вона також є позитивним зворотним зв’язком – найбільшим позитив-
ним зворотним зв’язком у кліматичній системі (Soden 2005). У міру 
зростання температури збільшується випаровування і більше води на-
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копичується в атмосфері. Як парниковий газ, вода поглинає більше 
теплоти, ще більше нагріваючи атмосферу і призводячи до ще біль-
шого випаровування. Коли СО2 додається до атмосфери як парниковий 
газ, він дає ефект потепління. Це є причиною більшого випаровування 
та нагріває повітря до вищого, стабільнішого рівня. Так, потепління від 
СО2 має ефект збільшення. 

Тож, наскільки водяна пара збільшує потепління від СО2? Без зво-
ротного зв’язку подвоєння СО2 нагріло б планету приблизно на 1 °C. 
Водяна пара сама по собі приблизно подвоює потепління від СО2. 
Якщо врахувати інші зворотні зв’язки (наприклад, втрату альбедо через 
танення льоду), загальне потепління від подвоєння СО2 становитиме 
приблизно 3 °C (Held 2000). 

Наведемо деякі практичні спостереження зворотного зв’язку водя-
ної пари та чутливість клімату до нього. 

Підвищуючий ефект водяної пари спостерігався під час глобаль-
ного похолодання після виверження вулкану Пінатубо (Soden 2001). 
Похолодання призвело до більш сухої атмосфери, що посилило падіння 
температури. Чутливість клімату близько 3 °C підтверджується числен-
ними дослідженнями, присвяченими реакціям клімату на різні катакліз-
ми в минулому (Knutti & Hegerl 2008). 

Супутникові дані вказують збільшення кількості водяної пари в ат-
мосфері приблизно на 0,41 кг/м2 за десятиліття починаючи з 1988 року. 
Науковцями було здійснено дослідження причин такого зростання 
(«fingerprinting») (Santer 2007). Використовувалися ретельні статистич-
ні аналізи можливих причин зміни деяких властивостей кліматичної 
системи. Результати 22 кліматичних моделей (власне всіх основних мо-
делей) були узагальнені, вони показали, що недавнє зростання вмісту 
вологи над світовим океаном пояснюється не впливом сонця і по-
ступовим відновленням екосистеми після виверження вулкану Піна-
тубо. Основною причиною зволоження атмосфери вважають зростання 
рівня СО2 через спалювання викопного палива. 

Від так, до щасливого енергетичного майбутнього треба ще дійти. І 
ось на цьому шляху нас чекають битви з власниками викопного палива, 
які добровільно не позбудуться своєї монополії, битви з інвесторами за 
дуже довгі і не дуже повертаємі кошти (їм вигідніше вкладатися у пере-
хідні, теж дуже потрібні процеси та технології: нову хвилю будівницт-
ва атомних електростанцій у Європі, вітроенергетику і в першу чергу 
біоенергетику для виробництва біометану та заміщення викопного 
палива – природного газу та вугілля твердою біомасою).  
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В цей перехідний період велике значення набуває також централі-
зоване теплопостачання як механізм акумулювання енергії, передачі її 
від будинків активного типу до застарілих, системи доступу інфра-
структури попередніх часів до новітніх сучасних технологій генерації. 

Отож, якщо при використанні тільки викопних палив класична 
теплоенергетична наука вчить, що найбільш вигідним шляхом викори-
стання палива є когенерація, тобто сумісне вироблення теплової та 
електричної енергії, то в реаліях сучасності, при надлишку базової 
електроенергії з ресурсу не викопного походження, в більшості випадків 
виробництво додаткової «зеленої» електрики, тобто на тепловому вико-
ристанні, що не може бути використана як пікова, за потреби, не має 
сенсу. Але є вихід, це виробництво теплоти на піковому електроспожи-
ванні з подальшим його зберіганням шляхом теплоакумуляції. 

В Німеччині будують 45-метрову вежу для зберігання 56 млн л га-
рячої води, яка буде живити систему централізованого опалення та га-
рячого водопостачання (https://bit./y/3QH6r8K). 

В Україні протяжність тепломереж більш, як 22 тис. км, і це більше 
ніж в будь якій з країн Західної Європи. Тож маємо величезний, вже 
побудований теплоакумулятор, нажаль з вельми пошкодженою тепло-
ізоляцією. ІІ дійсно необхідно привести до ладу. 

Хотілось написати, що Держава вже вкотре не має Програми мо-
дернізації теплових мереж, але на щастя це не так. Під час написання 
статті з’явився документ під назвою «Концепція Державної цільової 
економічної програми енергетичної модернізації системи централізо-
ваного теплопостачання населених пунктів на період до 2030 року». 

Отже трошки про цей документ:  
https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-

konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-
ukrayiny-pro-shvalennya-konczepcziyi-derzhavnoyi-czilovoyi-
ekonomichnoyi-programy-energetychnoyi-modernizacziyi-system-
czentralizovanogo-teplopostachan/  
        Крім того, що документ корисний та своєчасний і дуже потрібний, 
бо надає можливість Державі підтримати місцеві бюджети задля мо-
дернізації комунальної системи теплопостачання. Така необхідність є 
вже декілька десятиліть. Але Документ містить всього декілька цифр. 
Скорочення витрат природного газу на теплопостачання в обсязі 
1 млрд м3, зниження викидів парникових газів 1 Мт СО2, використання 
30% альтернативних джерел. Вочевидь виконати це неможливо, бо ці 
цифри жорстко пов’язані.  
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Так, комунальна теплоенергетика в минулому опалювальному 
сезоні використала 6,5 млрд м3 газу, тобто, 30% – це понад 2 млрд м3 і 
це тільки заміщення. Якщо додати зниження втрат в мережах до 11%, 
то це ще 0,6 млрд м3. Таким чином, без роботи з теплоджерелами вже в 
2,5 рази більше, ніж заявлений показник.  

Якщо відштовхуватися від показника зменшення викидів СО2, то 
1 Мт – це зменшення використання газу на 0,5 млрд м3, бо спалення 
1000 м3 газу утворює близько 2 т СО2. Як бачимо, всі наведені цифри 
не можуть існувати спільно в одному документі, бо не коригують між 
собою.  

Ідемо далі і аналізуємо цільовий показник у 150 кг у. п. на 1 Гкал. 
Як відомо, умовне паливо має 7000 ккал/кг. Тобто, якщо перерахувати 
на ККД, це ефективність всіх джерел теплопостачання не нижче за 95% 
і це при тому, що 30% з них повинні працювати на біомасі. Це недо-
сяжно в жодній країні світу, бо необхідно мати всі котли на всіх видах 
палива конденсаційного типу.  

Отже, можна порадити розробникам документу, який є дуже ко-
рисний по суті, відкоригувати наведені цільові показники включно і 
відповідно з фінансами, необхідними для їх досягнення. 

Нажаль, публікація таких недолугих документів, які, вочевидь, не 
були на експертизі у професійних теплоенергетиків, веде до дискреди-
тації необхідних та своєчасних намірів та дій Уряду.  

І ще трошки про сьогодення, тобто роботу енергетичного комплек-
су під час війни в Україні. 

При формуванні всіх вимог останнього часу ми ставили різні прі-
оритети, та забували, що вони давно виписані у правильних підручни-
ках і починаються зі слів «забезпечення надійного та безперебійного 
тепло-, енерго- та газопостачання населення, об’єктів соціальної інфра-
структури…». 

Цією самою надійністю і нехтували останні 30 років, використову-
ючи спочатку основні, а потім і резервні теплоджерела, не здійснюючи 
(за відсутністю коштів) планової заміни теплоджерел, ліквідуючи не 
працюючі, резервні перетинки, арматуру та ін. 

Що ж робити у ситуації, в якій ми опинилися? 
Створити тимчасову управлінську вертикаль для вирішення на-

гальних питань в енергетичній сфері теплопостачання в особливий пе-
ріод, в тому числі розроблення єдиної технічної політики та визначення 
відповідних потреб у обладнанні тощо. Призупинити функціонування 
ринків природного газу та електроенергії в особливий період. Спрости-
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ти процедуру оформлення та погодження дозвільної документації на 
проєкти в теплоенергетиці, а також розроблення типових проєктів для 
їх прямого масового використання на місцях. Створити при Міністер-
стві розвитку громад та територій структуру, яка буде координувати 
роботи з надання допомоги об’єктам інфраструктури, зокрема з під-
тримки відновлення в сфері теплопостачання. 

У зв’язку з вимушеною міграцією переселенців, рекомендувати 
оцінити реальні потреби споживачів міст в теплопостачанні на наступ-
ний опалювальний сезон. 

Створити єдину базу доступних місцевих ресурсів для забезпечен-
ня діяльності теплопостачальних підприємств. Для оцінки наявного по-
тенціалу паливно-енергетичних ресурсів регіонів рекомендувати про-
вести актуалізацію вже розроблених регіональних програм, а за їх від-
сутності або значних відмінностей в розрізі зміни енергетичних балан-
сів, логістики тощо розробити нові регіональні програми. Розглянути 
можливість ширшого впровадження перспективних технологій викори-
стання енергоресурсів, в першу чергу місцевих: спалення вугілля з за-
стосуванням циркулюючого киплячого шару (ЦКШ), використання 
торфу, у тому числі з використанням технології отримання гуматів з 
торфу, впровадження водневих технологій тощо. Враховуючи наявний 
позитивний досвід широкого використання в системах централізовано-
го теплопостачання Європи та світу енергетичного потенціалу твердих 
побутових відходів (ТПВ), розглянути можливість будівництва сміт-
тєспалювальних заводів, зокрема з урахуванням домовленостей ТОВ 
«Котлотурбопром» щодо кооперації з провідними Європейськими ком-
паніями в реалізації таких проєктів. Створити на базі декількох круп-
них теплопостачальних підприємств, зокрема в західних та централь-
них містах України, резервних обсягів запасів основних (ключових) 
елементів для оперативної заміни і відновлення та продовження функ-
ціонування профільного обладнання. 

Створити склад стратегічного резерву, на якому зосередити зокрема 
пакети екранних труб та конвективні пакети для великих котлів по-
тужністю 30, 50, 100, 180 Гкал/год, які забезпечують близько 70% потреб 
споживачів країни в тепловій енергії. Рекомендувати виготовлення, за-
купівлю та впровадження типових мобільних (пересувних) контейнерних 
котелень на твердому паливі та на рідкому (резервному) паливі потуж-
ністю 0,3–1,0 МВт, для забезпечення потреб теплопостачання в екстре-
мальних ситуаціях, а також мігруючих споживачів (будинки для пере-
селенців). З огляду на вірогідні проблеми з постачанням природного газу, 
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та в умовах досягнутої інтеграції української та європейської енер-
госистем, в тому числі зняття балансових обмежень з виробництва елект-
роенергії на АЕС України, рекомендувати підвищення частки тепло- та 
холодозабезпечення міст України з використанням сучасних технологій, 
зокрема автономних електроопалювальних модулів у комплексі з тепло-
вими акумуляторами гарячої води, а також теплових насосів, у опера-
тивному управлінні міських теплопостачальних організацій, що дозво-
лить використовувати профіцитну нічну електричну енергію та сприя-
тиме вирівнюванню добового графіка електричних навантажень. 

У зв’язку із необхідністю зниження залежності від викопних імпорт-
них енергоносіїв, рекомендувати розглянути можливість впровадження у 
післявоєнний період малих модульних ядерних реакторів для цілей те-
пло, холодозабезпечення та енерготехнологічних цілей в промисловості. 

З огляду на вірогідні проблеми з постачанням природного газу, 
тимчасово заборонити видачу дозволів на індивідуальне поквартирне 
теплопостачання (встановлення котлів на природному газі).  

Рекомендувати Мінрегіону підтримати Програму «Відновлення 
працездатності об’єктів централізованого теплопостачання великих 
міст» та підвищення ефективності котлів, запропоновану ТОВ «Котло-
турбопром» та харківською філією ЦКБ «Енергопрогрес», спрямовану 
на виготовлення основних комплектуючих теплогенеруючого облад-
нання для їх резервування (т.з. «виробництво на склад») для оператив-
ної заміни у випадку необхідності. 

Рекомендувати створення запасу довгомірних відрізків полімерних 
труб типових діаметрів для розподільчих мереж теплопостачання та 
ГВП. Такі попередньоізольовані полімерні труби постачаються в бух-
тах довжиною до 300 метрів, що дозволяє оперативно перекладати 
зруйновані ділянки мереж та оперативно робити перетинки для пере-
підключення споживачів. 

Рекомендувати до місцевих адміністрацій з пропозицією організу-
вати проведення експертизи та аналізу існуючих ІТП щодо належної їх 
роботи та можливості встановлення резервно-аварійної системи тепло-
постачання. Посприяти видачі спрощених ТУ на підключення до за-
гальнобудинкового електричного щита (в межах існуючого наванта-
ження) для використання електроенергії на потреби резервно-аварій-
ного опалення виключно в нічний час і за нічним тарифом. Скоорди-
нувати НКРЕКП з метою заохочення використання електроенергії в 
нічний час шляхом затвердження пільгових тарифів на електроенергію, 
яка буде використовуватись для загальнобудинкового опалення. 
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Просити Мінрегіон та Уряд підтримати ініціативу ІТТФ НАНУ та 
Міненерго щодо використання електроенергії для заміщення природ-
ного газу в системах теплопостачання, в т. ч. шляхом обладнання бу-
динків індивідуальними тепловими пунктами з електричними установ-
ками нагріву води. 

Рекомендувати Мінрегіону скласти перелік/карту значно по-
шкоджених, зруйнованих будівель та мікрорайонів, які необхідно тим-
часово відключити від опалення та ГВП в цьому опалювальному сезоні 
для оптимізації використання обмежених енергетичних ресурсів. В 
зонах такого відключення передбачити роботу цілодобових загальнодо-
ступних локальних пунктів обігріву населення в холодний період. 

Отже сподіваюсь, що при виконанні вище переліченого та сприят-
ливих обставинах ми переживемо цей важкий опалювальний сезон та 
доживемо до щасливого енергетичного майбутнього. 
 
 
 
УДК 620.92 

Г. Г. Гелетуха 

Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ 

ЯК УКРАЇНІ ВІДМОВИТИСЬ ВІД РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ 
 
Війна росії проти України поставила нашу державу, ЄС і світ перед 

викликом щодо найскорішого ембарго на закупівлю нафти, газу і ву-
гілля з країни-агресора. Наприклад, Міжнародне енергетичне агент-
ство рекомендує для цього:  
 Не підписувати жодних нових контрактів на постачання газу з 

росії.  
 Замінити російські поставки природним газом з інших джерел. 
 Запровадити зобов’язання щодо накопичення газу у сховищах. 
 Прискорити будівництво нових вітрових та сонячних проєктів.  
 Максимізувати виробництво електроенергії з біомаси та ядерної 

енергії. 
 Прискорити впровадження теплових насосів. 
 Прискорити підвищення енергоефективності в будівлях і промис-

ловості.  

 
 Г. Г. Гелетуха, 2022 
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 Активізувати зусилля з диверсифікації та декарбонізації джерел 
гнучкості енергосистеми.  
На жаль, близько 40% енергії Україна змушена закуповувати за 

кордоном, у тому числі у росії. Фактичне споживання природного газу 
в 2021 р. становило 26,8 млрд м3, у т. ч. населенням – 8,6 млрд м3, ви-
робниками тепла – 6,3 млрд м3, промисловістю, бюджетними органі-
заціями та іншими непобутовими споживачами – 11,9 млрд м3. Необ-
хідний імпорт природного газу в Україну останніми роками складав 8–
10 млрд м3/рік.  

Спробуємо запропонувати необхідні кроки для відмови України 
від російського газу. Запропоновані кроки і прогнозовані обсяги скоро-
чення та заміщення споживання природного газу у відповідності до 
програмних документів України та експертних оцінок автора і пред-
ставлено у таблиці. 

Таблиця 
Запропоновані кроки і прогнозовані обсяги скорочення та заміщення 

споживання природного газу в Україні 

Найменування кроку 

Прогнозовані обсяги скорочення / 
заміщення природного газу,  

млрд м3/рік 

до 2030 р. до 2050 р. 

Заміщення природного газу біомасою і 
твердими біопаливами при виробницт-
ві теплової енергії 

3,0 10,3 

Подальше будівництво вітрових і 
сонячних електростанцій 

1,7 3,5 

Виробництво біометану 0,8 3,7 

Підвищення рівня гнучкості і декар-
бонізації енергосистеми України за 
рахунок біометану 

0,2 0,8 

Підвищення енергоефективності в 
системах централізованого теплопо-
стачання, будівлях і промисловості 

2,8 5,6 

Впровадження теплових насосів 0,8 1,2 

Заохочення споживачів до тимча-
сового зниження температури у 
приміщеннях на 1 °C 

0,7 0,7 

ВСЬОГО 10,0 25,8 
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Як видно з таблиці, при прогнозованих планах розвитку до 2030 р. 
Україна здатна повністю скоротити/замістити імпортований природний 
газ у обсягах до 10 млрд м3/рік і стати повністю енергонезалежною 
щодо природного газу. Проте, вважаємо термін досягнення цього ско-
рочення, закладений в програмних документах України, надто вели-
ким. У нинішній політичній і економічній ситуації ці програмні доку-
менти потребують корегування. Вважаємо, що ціль повної енергоне-
залежності щодо природного газу потрібно досягати значно раніше, 
максимум протягом кількох років.  

Вважаємо, що Україні потрібно якнайшвидше розробити дієву і 
амбітну програму відмови протягом кількох років від російського 
газу, вугілля, нафти та нафтопродуктів. Така програма знадобиться 
одразу після завершення воєнних дій і має стати основою відновлення 
енергетики України, в тому числі програми підтримки такого віднов-
лення зі сторони колективного Заходу.  
 
 
 
УДК 662.73 
 

Ю. Ф. Снєжкін, Ж. О. Петрова, Ю. П. Новікова, А. І. Петров 

Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ 

ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ ТОРФУ 
 

Кожна країна намагається бути незалежною у всьому, в першу 
чергу для цього потрібно мати високий рівень використання власних 
енергетичних ресурсів. В зв’язку з енергетичною кризою актуальним є 
перехід від традиційних джерел енергії до комплексного впровадження 
альтернативних. Досліджувалась комплексна переробка торфу на па-
ливо та екстрагування гумінових речовин на виробництво добрив. 

Гумінові кислоти є найважливішою складовою ґрунтового гумусу. 
Чим більше їх вміст, тим родючий ґрунт. Однак в природному стані гу-
мінові кислоти нерозчинні в воді і малодоступні рослинам. Доступ-
ними вони стають тільки після непрямої дії – мінералізації ґрунту, коли 
вони переродилися в прості мінеральні сполуки. Використання гуму-
сових речовин в аграрному секторі забезпечує зростання врожайності 
на 25–40%, втричі прискорює відновлення гумусового шару ґрунтів. 
 
 Ю. Ф. Снєжкін, Ж. О. Петрова, Ю. П. Новікова, А. І. Петров, 2022 
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Мета дослідження комплексна переробка торфу на паливо та екст-
рагування гумінових речовин на виробництво добрив. Дослідження 
екстрагування гумінових речовин проводили на лабораторному стенді 
ЕІ-10, що відтворює роботу пульсаційного диспергатора з активною 
діафрагмою. Перед визначенням гумінової складової проводили підго-
товку зразка торфу, з наважки екстрагували відповідною концентра-
цією лугу гумінові кислоти, з подальшою нейтралізацією кислотою 
розчину. Після нейтралізації гумінові кислоти випадали в осад, розчин 
фільтрували, сушили і визначали загальну кількість гумінових речовин. 
При проведенні досліджень за традиційною технологією із змінами 
температури, часу та концентрації лугу були визначені оптимальні па-
раметри екстрагування. Також було запропоновано використання, за-
мість традиційних гідромеханічних пристроїв, гомогенізацію. До-
слідження проводились на фрезерному та сухому торфі [1]. 

На основі проведених досліджень була розроблена технологія от-
римання гумінових добрив з торфу та розроблено брикетоване ком-
позиційне паливо. Розроблена технологія дозволяє інтегруватися в іс-
нуюче виробництво торфобрикетного заводу. Вона передбачає польове 
сушіння торфу, отримання фрезерного торфу з додатковим подріб-
ненням та просіюванням. Підготовлений та висушений фрезерний торф 
екстрагується за представленою схемою (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Технологія комплексної переробки торфу на гумінові добрива. 
 
Підготовлена сировина поступає на ділянку екстрагування де від-

бувається обробка лугом заданої концентрації. Після цього суміш по-
трапляє на ділянку термостатування. На ділянці очистки відділяється 
рідка та тверда фаза. Рідкі гумінові добрива дочищаються та фасують-

Ділянка екстрагування 

Ділянка термостатування 

Ділянка очищення 

Ділянка фасування  
готового добрива 

Ділянка  
підготовки сировини 
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ся. Твердий залишок після отримання добрив поступає на ділянку заго-
товки торфосуміші (торф + твердий залишок після екстракції) де з 
нього отримують композиційні брикети. 

 
Висновки 

Розроблена технологія дозволить максимально вилучити гумусові 
та гумінові речовини з торфу з суттєвим зменшенням температури та 
часу екстракції з подальшим застосуванням рідкої фракції як добрива, а 
твердого залишку – після екстракції для виробництва дешевого палива. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАМІЩЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 
БІОГАЗОМ В ІСНУЮЧИХ ПАРОВИХ  

ТА ВОДОГРІЙНИХ КОТЛАХ 
 

Зважаючи на різке зростання цін на викопні палива в 2021 році, 
зокрема, на природний газ в Європі та Україні, використання альтерна-
тивних палив, зокрема, відновлюваних місцевих, у тому числі шляхом 
отримання таких штучних палив як біогаз, набуває економічної акту-
альності. 

Джерелом для отримання біогазу в Україні є будь-яка не токсична 
речовина, що містить органіку, наприклад, стічні води на міських очис-
них станціях, органічні відходи на підприємствах харчової промисло-
вості, зокрема, спиртозаводах, сільськогосподарські відходи у тому 
числі коров’ячий, курячий, свинячий послід та ін. Зауважимо, що біо-
маса, яка придатна для прямого спалювання (наприклад, дрова, лузга 
соняшника, відходи деревообробної промисловості) може спалюватись 
в котлах напряму, а для отримання біогазу повинна використовуватись 
 
 І. Я. Сігал, А. В. Сміхула, О. В. Марасін, 2022 



 

 23

непридатна для прямого спалювання через велику вологість, а її про-
сушування є економічно-недоцільне. Тобто єдиним способом «вилу-
чення» з такої біомаси палива придатного для його ефективного вико-
ристання є її організована деструкція бактеріями в метантенках з отри-
манням штучного палива – біогазу, а також високоякісних добрив (у 
разі використання не забрудненої шкідливими хімічними сполуками 
органічної речовини), ринкова вартість яких може скласти більшу 
частину окупності проєкту, в порівнянні з вартістю отриманого об’єму 
біогазу. 

Складова природного газу в енергетичному балансі України за 
2020 р. складає 32,0% і є найвищою в порівнянні з подібними за струк-
турою економіки країнами ЄС, наприклад Німеччиною – 25,8%, Фран-
цією – 16,8% чи Польщею – 19,5% [1], а відсоток використання віднов-
лювальних джерел енергії (ВДЕ), наприклад, для генерації електро-
енергії, є менше 11%, що планувалось досягти у відповідності до Наці-
онального плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 ро-
ку [2]. Однак, на даний час, зважаючи на проблеми, що зв’язані з відпо-
відністю «зеленого» тарифу економічним реаліям та проблемами з його 
відшкодуванням, підприємствам стає все доцільніше використовувати 
біогаз для прямого заміщення природного газу в існуючих парових та 
водогрійних котлоагрегатах з метою генерації пари для технологічних 
потреб чи отримання теплової енергії (спиртозавод, станція аерації та 
ін.). Також на даний час активно розвивається ринок біометану, що 
отримується шляхом вилучення СО2 та інших газів з біогазу з подаль-
шим його закачуванням в існуючі газопроводи та використанням 
замість природного газу [3]. 

Зауважимо, що будь-які органічні відходи неодмінно піддаються 
деструкції бактеріями з виділенням біогазу. Якщо ці відходи знаходять-
ся всередині біореактору з оптимальним температурним режимом – 
цей процес проходить максимально швидко. Якщо це розкладання від-
бувається неорганізовано (гнійні купи, поля фільтрації, відвали та ін.), 
то процес більш розтягнутий у часі і біогаз просто потрапляє до атмо-
сфери, що завдає шкоди персоналу та населенню, котрі підпадають під 
дію такого впливу. Викиди біогазу в складі якого міститься СО2 також 
впливають на парниковий ефект і враховуються при розрахунку вики-
дів парникових газів [4]. 

На лабораторному стенді, рис. 1 проведено дослідження біогазових 
факелів та моделей пальникових пристроїв, які доцільно використати в 
котлоагрегатах типів ДЕ, ДКВР, КВГ, ТВГ та інших конструкцій щодо 
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спалювання біогазів різного походження. Імітація модельного біогазу 
здійснювалась шляхом змішування природного газу та діоксиду ву-
глецю. 

 
Рис. 1. Лабораторний стенд для дослідження горіння факелів біогазу 
різного походження та моделей пальникових пристроїв: 
1 – балон з діоксидом вуглецю; 2 – балон з природним газом; 3 – манометр;  
4 – вентиль; 5 – ротаметр; 6 – U-подібний манометр; 7 – пальниковий при-
стрій; 8 – дуттьовий вентилятор; 9 – анемометр; 10 – адіабатна топкова каме-
ра; 11 – електрозапальник; 12 – факел; 13 – масштабна шкала; 14 – фотовідео-
камера; 15 – газоаналізатор. 

 
В результаті досліджень встановлено, що геометричні розміри біо-

газового факелу такої ж потужності як і природного газу з збільшенням 
кількості в ньому діоксиду вуглецю зменшуються на величину до 10% 
його довжини. Це пояснюється тим, що баластний діоксид вуглецю в 
біогазовому струмені залучає за рахунок початкової енергії більше 
атмосферного повітря, але не вступає з ним в хімічну реакцію. Тобто, 
підмішування теоретично-необхідної кількості повітря для струменя 
біогазу настає тим раніше, чим більше СО2 міститься в його складі. На 
рис. 2 наведено отриману залежність утворення оксидів азоту від 
вмісту CO2 в газі імітаторі біогазу, а на рис. 3 монооксиду вуглецю. 
Зауважимо, що відповідно до гігієнічного регламенту, Наказ МОЗ від 
14.01.2020 № 52 [5], СО має середньодобову межову-допустиму кон-
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центрацію (МДК) в атмосферному повітрі населених міст 3 мг/м3, а 
NO2 – 0,04 мг/м3, тобто в 75 разів меншу. Також викидання біогазу до 
атмосфери без спалювання категорично заборонено. 

З рис. 2–3 можна зробити висновок, що при збільшенні концентра-
ції СО2 в біогазі утворення оксидів азоту при горінні зменшується, а 
монооксиду вуглецю збільшується. При цьому, рівень концентрації в 
димових газах СО при спалюванні метану (природного газу), наприк-
лад, при використанні щілинних подових пальників, складає до 
10 мг/нм3 (при 3% О2) [6]. Відповідно, при концентрації 50% СО2 в 
біогазі концентрація СО в димових газах зросте в 10 разів, але складе 
менше 100 мг/нм3, тобто буде нижче норми. 

 

  

Рис. 2. Залежність утворення NOх від 
концентрації СО2 в суміші з природ-
ним газом. 

Рис. 3. Залежність утворення СО від 
концентрації СО2 в суміші з природ-
ним газом. 

 
На основі проведених досліджень, зокрема, щодо стабілізації біо-

газового факелу для різних конструкцій пальників, що призначені для 
роботи на природному газі, розроблено необхідні технічні рішення 
щодо їх переобладнання на спалювання біогазу. Так, для конструкцій 
щілинних подових пальників при спалюванні біогазу додаткової стабі-
лізації факелу не потрібно, але необхідно замінити колектор та сопло-
вий апарат на корозійностійкі. А для вихрових, крім корозійностійкого 
виконання газової камери та сопел, необхідно ще додатково стабілізу-
вати факел. Це можна здійснити шляхом збільшення інтенсивності 
крутки повітряного потоку (n), а також застосувати оптимальний екс-
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периментально визначений кут розкриття амбразури, що складає близь-
ко 60. Розроблено нові щілинні подові та вихрові пальникові пристрої 
для спалювання біогазів різного походження котлів ДКВР-10-13, 
ДКВР-6,5-13, ДЕ-16-14, ТВГ-8 та ін. 

 
Висновки 

Для ряду парових та водогрійних котлоагрегатів розроблено як 
технології модернізації існуючих вихрових пальникових пристроїв 
типів ГМ, ГМГ, ГМГБ та існуючих подових, так і нові подові та вихро-
ві пальникові пристрої для спалювання біогазів різного походження, з 
різною концентрацією метану в складі біогазу та з врахуванням наяв-
ності шкідливих домішок, зокрема корозійно-активної H2S. 
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ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ  
НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ 

 
Енергетична система України складається з галузей господарства, 

які вивчають і використовують енергетичні ресурси, з подальшою 
генерацією, перетворенням, транспортуванням та розподіленням 
енергії [1]. Енергетичні ресурси України реєструються офіційним 
державним органом Державною службою геології та надр України [2] 
у «Державному балансі запасів корисних копалин України». До дер-
жавного балансу належать відомості про кількість, якість та ступінь 
вивчення запасів корисних копалин родовищ, які мають промислове 
значення, їх розміщення, рівень промислового освоєння, а також відо-
мості про видобуток, втрати і забезпеченість суспільного виробництва 
розвіданими запасами корисних копалин [3]. Однак власних джерел 
корисних копалин недостатньо для забезпечення потреб енергетики, 
тому до 40% надходить за рахунок експорту. Частина енергоресурсів у 
вигляді електроенергії надходила з бєларусі та росії, у спільній енер-
госистемі з якими Україна залишалася ще з радянських часів. Така 
ситуація була до початку бойових дій. Саме цього дня, опівночі 2 лю-
того, енергетичну систему України від’єднано від енергосистем росії 
та бєларусі.  

Внаслідок ворожого нападу на територію України знищено 
частково чи повністю значну частину енергетичної системи, що вкрай 
негативно позначилось на економічній ситуації. Якщо на мапу 
електрогенеруючих підприємств умовно нанести карту тимчасово 
окупованих територій та бойових дій на сьогоднішній день (3 серпня 
2022), то необхідно відзначити, що зруйновано та захоплено фактично 
до 80% зеленої енергетики сонця і вітру, до 30% ТЕС і ТЕЦ та 
найбільша в Європі Запорізька атомна станція, що генерує близько 
40 млрд кВтгод електроенергії, рис. 1. Також є значні негативні 
наслідки, що виникли внаслідок окупації Чорнобильської атомної 
станції. За попередніми оцінками, збитки, заподіяні зоні відчуження, 
перевищують 2,5 млрд грн. 
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Рис. 1. Мапа електрогенеруючих підприємств України потужністю понад 50 МВт 
[4]: 
       – Атомна електрична станція (АЕС), атомна теплова електрична централь (АТЕЦ); 
       – Теплова електрична станція (ТЕС), теплова електрична централь (ТЕЦ); 
       – Гідравлічна електрична станція (ГЕС), гідроакумулююча електрична станція       
          (ГАЕС); 
       – Вітрова електрична станція (ВЕС); 
       – Сонячна електрична станція (СЕС). 
 

Такі суттєві втрати по генерації енергії вимагають прийняття не-
гайних і рішучих дій з боку державного законодавчого апарату, ке-
рівників діючих підприємств, фахівців та наукової спільноти. Така 
ситуація стала вирішальним поштовхом до інтеграційних процесів 
господарської діяльності України у Європейський союз [5]. Так, з 
30 червня 2022 року Україна почала продавати електроенергію в Єв-
ропу. Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає 
до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 
70 млрд грн. на рік [6]. Передачу електроенергії можна відслідкувати 
в режимі реального часу на інтерактивній карті ПрАТ «НЕК 
Укренерго» [7], рис. 2. 
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Рис. 2. Інтерактивна карта приєднання ПрАТ «НЕК Укренерго», 3.07.22 [7]. 

 
Окремим нагальним питанням є теплозабезпечення споживачів у 

зимовий період 2022–2023, оскільки частина генеруючих потужностей 
і магістралей зруйновано чи пошкоджено або знаходиться на окупова-
ній території. Значно ускладнено логістику залізницею внаслідок об-
стрілів та значного перевантаження. Тому потрібно в короткий термін 
реалізувати енергозберігаючі інновації, що мають інвестиційну та еко-
логічну привабливість з огляду на вимоги і норми Європейського со-
юзу на кожному з етапів теплозабезпечення [8–10]: 
 Здійснити перехід до системи теплопостачання 4 покоління 

(4GDH), що підвищує живучість та надійність процесу, зменшує 
споживання традиційних паливно-енергетичних ресурсів і забез-
печує стабільну роботу в умовах надзвичайних ситуацій.  

 Перейти до мультипаливного балансу, що може замістити до 50% 
традиційних видів палив. У довгостроковій перспективі – повністю 
відмовитися від їх споживання за рахунок широкого використання 
альтернативних і відновлювальних джерел. 

 Провести заміну морально і технічно застарілого котельного облад-
нання при генерації теплоти на сучасні зразки вітчизняного вироб-
ництва машинобудівних підприємств України, що дозволить знизи-
ти споживання енергетичних ресурсів до 30% та скоротити питому 
енергоємність виробництва теплової енергії щонайменше на 5%. Це 
призведе до залучення державних і приватних інвестицій в тепло-
енергетичний сектор та технологічної модернізації виробництва. 

 При транспортуванні і розподілі необхідно запровадити адресну, 
дозовану доставку теплоти споживачу за допомогою мобільних 
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теплових акумуляторів [11]. А також максимально зменшити теп-
лові втрати, за допомогою створення багатоконтурної системи опа-
лення, використання тритрубної та коаксіальної системи транспор-
тування, що скорочує непродуктивні втрати теплоти до 10–15%. 
Необхідно в короткі строки впровадити Smart Grid технології 
керування процесом теплопостачання та теплоспоживання. 

 Здійснити термомодернізацію будівель, що має потенціал енерго-
збереження до 30%. Реалізувати перехід до переривчастого опален-
ня приміщень та зниження температури в приміщеннях до +16 °С, 
що в комплексі з кількісно-якісним регулюванням сприятиме еко-
номії первинного палива до 5%. 
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АЕС – атомна електростанція; 
ВДЕ – відновлювані джерела енергії; 
МАГАТЕ – міжнародне агентство з атомної енергії; 
НПДВЕ – Національний план дій з відновлюваної енергетики; 
ПГ – природний газ; 
ПСГ – підземні сховища газу; 
СЕС – сонячна електростанція; 
ТЕЦ – теплоелектроцентраль; 
ТЕС – теплова електростанція; 
ФЕС – фотоелектростанція; 
ЦТ – централізоване теплопостачання; 
н.е. – нафтовий еквівалент. 
 
Метою роботи є визначення та аналіз найбільш ефективних захо-

дів для України для досягнення повної відмови від російського природ-
ного газу. В статті запропоновано 10 кроків для досягнення Україною 
незалежності від російського природного газу.  

 
1. Заміщення природного газу твердими біопаливами  

при виробництві теплової енергії 
Річне споживання природного газу в Україні складає близько 

28 млрд м3, а обсяг власного видобування – порядку 20 млрд м3/рік [1]. 
Імпорт газу виконується зі Словаччини, Угорщини та Польщі. Юри-
дично імпортований газ не є російським, але фактично – так. Для пов-
ної відмови від цього імпорту вважаємо за необхідне реалізувати при-
скорену заміну газових котлів на котли на біомасі і запобігати вста-
новленню індивідуальних газових котлів в квартирах і домогосподар-
ствах. 
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Перехід на біомасу і тверді біопалива при виробництві теплової 
енергії – один з найрентабельніших шляхів заміщення ПГ, особливо 
враховуючи нинішні і прогнозовані високі ціни на природний газ в ЄС, 
звідки Україна наразі його закуповує. Проєктом Національного плану 
дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року передбачено 
виробництво 10 328 тис. т н.е. теплової енергії з біомаси у 2030 р., у тому 
числі 9328 тис. т н.е. – з твердої біомаси, 1000 тис. т н.е. – з біогазу [2]. 

Реальність розвитку даного напрямку демонструють вже досягнуті 
високі частки теплової енергії, що виробляється з ВДЕ, переважно з 
біомаси, у багатьох країнах ЄС: Швеція – 66%, Естонія та Фінляндія – 
58%, Латвія – 57%, Португалія – 42% [3]. В середньому по ЄС частка 
ВДЕ в системах опалення і охолодження становить 23%, що майже 
вдвічі вище цього показника у 2004 р. (12%). 

Сценарій впровадження біоенергетичного обладнання, розробле-
ний в Дорожній карті розвитку біоенергетики в Україні до 2050 року 
[4], дає можливість загального заміщення природного газу в обсязі 
9,2 млрд м3/рік в 2030 р. і 19 млрд м3/рік в 2050 р. Найбільший внесок у 
це заміщення вноситиме тверда біомаса; внесок від встановлення кот-
лів (побутових, промислових, в ЦТ і бюджетній сфері) полягає у додат-
ковому заміщенні 2,7 млрд м3/рік ПГ в 2030 р. і 9,3 млрд м3/рік в 2050 р. 
порівняно з показником 2020 р. Аналогічна оцінка для ТЕЦ на твердій 
біомасі – 0,8 млрд м3/рік ПГ в 2030 р. і 2,0 млрд м3/рік в 2050 р. 

 
2. Подальше будівництво вітрових і сонячних електростанцій 
Одна з ключових цілей проєкту НПДВЕ 2030 року – досягнення 

25% ВДЕ у валовому кінцевому споживанні електроенергії. Доку-
ментом передбачено значний ріст встановленої потужності сонячних 
ФЕС і ВЕС – до 9947 МВт і 5033 МВт у 2030 р., відповідно. Порівняно 
з показниками 2020 р. (6872 МВт СЕС і 1314 МВт ВЕС), це є зростан-
ням у 1,5 разів для сонячних ФЕС і у 3,8 разів для ВЕС. Особливістю 
розвитку вітроенергетики України у період з 2028 р. буде будівництво 
офшорних ВЕС – до 2030 р. планується досягти встановленої потуж-
ності 300 МВт [2]. 

Ріст обсягів виробництва електроенергії вітровими та сонячними 
електростанціями вимагає відповідного збільшення високоманеврових 
потужностей. Такі потужності, переважно, працюють на природному 
газі, що означає його додаткове споживання порівняно до вже існую-
чого. Для подальшого сталого розвитку «зеленої» електроенергетики в 
Україні необхідно впровадження [5]: 
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● Мінімум 1 ГВт високоманеврових потужностей зі швидким стар-
том (повна активація з зупиненого стану – не більше 15 хвилин, 
можливість здійснювати пуск та зупинку не менше чотирьох разів 
за добу з діапазоном регулювання не менше 80% від встановленої 
потужності). Водночас для максимізації виробництва електроенер-
гії з ВДЕ і, відповідно, максимального зменшення його обмежень 
доцільно побудувати не менш 2 ГВт високоманеврових потужно-
стей. 

● 0,5 ГВт систем акумулювання електроенергії за умови залучення 
ВДЕ до балансування енергосистеми та надання резервів. Без залу-
чення ВДЕ до балансування або вимушеного обмеження потужно-
стей АЕС, потреба в системах акумулювання електроенергії може 
зрости до 2 ГВт. 
Природний газ на високоманеврових потужністях з можливістю 

швидкого запуску доцільно замістити біометаном, виробленим в Ук-
раїні. Проєкт НПДВЕ 2030 передбачає збільшення застосування біоме-
тану на генеруючих установках, що використовують природний газ, з 
50 ГВтгод у 2025 р. до 500 ГВтгод у 2030 р. (по виробленій електро-
енергії). За оцінками авторів, застосування біометану на високомане-
врових потужностях має розвиватися навіть динамічніше: з 22 ГВтгод 
у 2022 р. (за обсягом виробленої електроенергії, що відповідає 20 МВт 
встановленої потужності) до 745 ГВтгод (360 МВт) у 2030 р. 

 
3. Виробництво біометану 

Потенційно, Україна може виробляти до 10 млрд м3 біометану/рік, 
переважно з аграрних відходів і залишків: гній, послід, солома злако-
вих, стебла кукурудзи, стебла соняшника, жом цукрових буряків, меля-
са, силос кукурудзи, а також побутові відходи та ін. [6]. За проведени-
ми оцінками, реально досягти виробництва біометану в Україні обся-
гом 1 млрд м3 у 2030 р. і 4,5 млрд м3 у 2050 р. З них для споживання на 
ТЕЦ можна запланувати 0,23 млрд м3 у 2030 р. і 0,79 млрд м3 у 2050 р. 

Біометан є абсолютно готовим для закачування в газову мережу 
вже сьогодні. Не потрібні інвестиції у модернізацію газових мереж і га-
зового обладнання (газові пальники та арматура, газопоршневі двигуни 
і газові турбіни). Україна має найбільшу в Європі площу сільськогос-
подарських угідь, і, відповідно, один із найкращих в світі потенціалів 
аграрної сировини для виробництва біометану. У даній сфері Україна 
може конкурувати з будь-якими країнами світу, пропонуючи найде-
шевшу сировину для отримання біометану. Біометанові заводи, окрім 
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самого біометану, генерують дигестат, який може стати основним ор-
ганічним добривом для відродження українських ґрунтів.  

 
4. Підвищення рівня гнучкості і декарбонізації  

енергосистеми України 
Наразі Україна має один з найнижчих в світі рівнів гнучкості енер-

госистеми, що є технічним бар’єром для подальшого розвитку вітрової 
і сонячної генерації. Для подолання цього бар’єру необхідне будів-
ництво нових накопичувачів енергії та маневрених потужностей на 
природному газі і біометані. Планується використання як газопорш-
невих, так і газотурбінних електрогенеруючих потужностей. Основною 
перешкодою для розвитку маневреної газової генерації вважається від-
сутність достатньої кількості природного газу власного видобутку. 
Тобто, для нової маневреної газової генерації знадобиться додатковий 
ресурс газу, якого в країні немає і доведеться імпортувати за високої 
ціною.  

Вважаємо, що необхідна для маневреної генерації додаткова кіль-
кість природного газу може буде скорочена та заміщена в секторі ви-
робництва теплової енергії та інших секторах, розглянутих в даній 
статті. При цьому, за рахунок використання біометану одночасно мож-
ливо підвищити гнучкість і рівень декарбонізації енергосистеми.  

 
5. Підвищення енергоефективності в системах ЦТ,  

будівлях і промисловості 
На сьогодні рівень енергоефективності України у 3–5 разів нижче 

країн ЄС. Якби Україна мала рівень енергоефективності, наприклад, як 
у сьогоднішньої Польщі, то могла б взагалі відмовитися від імпорту 
енергоносіїв і стати енергетично незалежною державою. 

Одним з наслідків війни в Україні є велика кількість повністю або 
у значній мірі зруйнованих будинків і підприємств. Спорудження но-
вих будинків у післявоєнний період має виконуватися із врахуванням 
сучасних вимог до енергетичної ефективності будівель. Будівництво 
нових промислових підприємств або реконструкція зруйнованих по-
винно реалізовуватися із впровадженням на них сучасних технологій 
(якщо старі вже не підлягають відновленню). Реалізація заходів з під-
вищення енергоефективності є одним із важливих шляхів до скоро-
чення споживання природного газу в Україні. 
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6. Заміщення російських поставок природним газом  
з інших джерел 

Протягом 2016–2020 рр. Україна імпортувала значні обсяги при-
родного газу (10–15 млрд м3/рік). У 2021 р. імпорт газу значно скоро-
тився – до 2,6 млрд м3, що у 6 разів менше порівняно з 2020 р. [7]. 
Основними причинами різкого скорочення імпорту у 2021 р. були сут-
тєве зростання вартості ПГ на світових ринках, певне падіння його 
споживання в Україні, а також наявні запаси у газових сховищах, пере-
хідні з попереднього опалювального сезону. Прогнозуємо, що потреби 
в імпорті природного газу повернуться на рівень до 8 млрд м3/рік при 
стабілізації ситуації в Україні щодо війни і епідемії ковіду. 

Через військову агресію Російської Федерації проти України, краї-
ни ЄС планують відмовитися від російського природного газу і вже ак-
тивно шукають альтернативні джерела постачання газу. Це, ймовірно, 
призведе до зростання конкуренції між споживачами на ринку ПГ і 
може вплинути на можливості або умови експорту газу до України. 
Таким чином, опція заміщення російського газу альтернативними дже-
релами постачання, яка в ЄС розглядається як пріоритетна, для України 
навряд чи є такою. Будівництво терміналів скрапленого газу в Чорному 
морі наразі є проблематичним як із-за воєнних дій, так і із-за незгоди 
Туреччини на проходження газовозів через Босфорський пролив. Крім 
того, в умовах дефіциту на світовому ринку природного газу, особливо 
в умовах потенційного ембарго Росії, Україні буде вкрай важко виграти 
конкуренцію з іншими країнами і знайти нові джерела постачання ПГ. 

 
7. Впровадження теплових насосів 

В результаті зупинки значної частини промисловості на терито-
ріях бойових дій в Україні виник профіцит виробленої електроенергії 
(переважно атомної і вугільної). В цих умовах часткова «електрифіка-
ція» сектору теплопостачання з використанням теплових насосів пред-
ставляється логічним і виправданим кроком. При цьому, мова йде про 
теплові насоси для окремих приватних будинків, для автономних си-
стем в окремих багатоповерхових будинках і у системах ЦТ. Врахо-
вуючи, що електроенергія, що використовуватиметься для приводу 
теплових насосів, ставатиме все більш «зеленою», теплова енергія, яку 
вони вироблятимуть, також ставатиме все більш відновлюваною і де-
карбонізованою. Вважаємо, що котли і ТЕЦ на біомасі разом з теп-
ловими насосами становитимуть основу майбутніх систем теплопоста-
чання України.  
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Проєктом НПДВЕ 2030 передбачено виробництво 700 тис. т н.е. 
теплової енергії тепловими насосами у 2030 році, у тому числі аеро-
термальними – 460 тис. т н.е., геотермальними – 160 тис. т н.е., гідро-
термальними – 80 тис. т н.е. Таким чином, до 2030 р. планується ріст 
виробництва теплової енергії тепловими насосами у 13,5 разів порів-
няно з 2020 р. (52 тис. т н.е.) [2]. 

 
8. Продовження термінів експлуатації існуючих  

атомних електростанцій 
Наразі атомні електростанції забезпечують більше половини потреби 

України в електричній енергії. За даними 2020 р., із загальних вироб-
лених 137 197 ГВтгод, 52% (71 249 ГВтгод) було генеровано на АЕС 
[8]. Проєктний термін експлуатації енергоблоків АЕС України становить 
30 років і до 2019 року вже був вичерпаний на всіх діючих енергоблоках, 
крім п’яти. За інформацією Міністерства енергетики України [9], екс-
пертні оцінки ситуації щодо виробництва електроенергії в Україні свід-
чать, що у разі прийняття рішення про виведення з експлуатації енерго-
блоків АЕС, які відпрацювали відведений проєктом термін, та за відсут-
ності на той час заміщуючих потужностей, у країні може статися енерге-
тична криза. Як показує світовий досвід, продовження термінів експлуа-
тації енергоблоків АЕС за умови виконання норм ядерної та радіаційної 
безпеки є одним із найбільш ефективних шляхів часткового вирішення 
проблеми заміщення генеруючих потужностей. 

В умовах дефіциту газу і вугілля, а також значних екологічних про-
блем, що створює вугільна генерація, максимально можливе подов-
ження термінів експлуатації існуючих АЕС (з відповідним дозволом 
МАГАТЕ) представляється логічним і економічно обґрунтованим. Це 
відповідає цілям чинної Енергетичної стратегії України і Комплексній 
програмі робіт з продовження терміну експлуатації діючих енерго-
блоків АЕС [10]. Проте, будівництво нових АЕС в Україні вважаємо 
недоцільним, оскільки існуючі і нові сонячні та вітрові електростанції, 
при їх балансуванні маневреною газовою генерацією і накопичувачами 
енергії, можуть забезпечити більш дешеве виробництво електроенергії, 
ніж новозбудовані АЕС. 

 
9. Заохочення споживачів до тимчасового  

зниження температури у приміщеннях на 1 C 
Середня температура у опалювальних приміщеннях у країнах ЄС 

становить сьогодні понад 22 °C [11], що дозволяє без суттєвого впливу 
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на комфорт зменшити її, щонайменше, на 1 °C. В Україні досить часто 
житлові приміщення також опалюють до температури вище 22 °C, про 
що свідчить відкриття вікон для охолодження помешкань. Згідно 
стандартів надання послуг з опалення в Україні, температура повітря в 
житлових приміщеннях має становити 18 °C, а у кутових кімнатах – 
20 °С [12]. Тому аналогічні заходи щодо заохочення споживачів до 
тимчасового зниження температури у приміщеннях на 1 °C можна за-
провадити і в Україні. 

Одним з найменш витратних і найбільш ефективних методів регу-
лювання тепла в квартирі є встановлення радіаторних терморегулято-
рів на кожен опалювальний прилад, що є у приміщеннях. Крім того цей 
захід дозволить домогосподарствам заощадити кошти на оплату енер-
гоносіїв. Аналогічні енергозберігаючі заходи доцільно реалізовувати 
також в офісних та інших приміщеннях, крім, приміщень де необхідно 
забезпечувати інші температурні параметрі (лікарні, школи, дитячі са-
дочки тощо). При цьому температуру опалення можна ще зменшувати 
у вихідні та періоди часу, коли у приміщеннях немає людей. 

Зменшення температури в приміщеннях на 1 градус дозволяє еко-
номити до 6% теплової енергії. Таким чином, враховуючи витрати при-
родного газу 2020 р. у теплоцентралях та побутовому секторі без ви-
трат газу на приготування їжі, орієнтовні обсяги скорочення спожи-
вання газу в Україні від реалізації описаного заходу складуть до 
0,7 млрд м3 ПГ на рік. 

 
10. Запровадження зобов’язань щодо зберігання природного газу 
Можна констатувати, що даний захід в значній мірі вже реалізовано 

в Україні і він є більш актуальним і нагальним для Європейського Союзу. 
Мережа підземних сховищ природного газу – важливий елемент енер-
гетичної системи України. Їх стала та безперебійна робота необхідна для 
успішного проходження опалювальних сезонів, функціонування промис-
лових підприємств та виконання зобов’язань перед іноземними партне-
рами. Загальна активна місткість українських ПСГ – понад 30 млрд м3. 
Це найбільші сховища в Європі (21% загального обсягу) та треті за 
обсягами у світі – після США та Росії. Такі потужності дають Україні 
значні можливості не тільки для забезпечення власних потреб, але і для 
залучення клієнтів зі зберігання газу, зокрема європейських.  

На початок опалювального сезону 2021/2022 рр. в ПСГ України 
було накопичено 18,7 млрд м3 природного газу, що є достатнім для 
повного забезпечення опалювального сезону. Середній рівень напов-



 

 38

нення ПСГ України на початок сезону відбору у період 2012–2021 рр. 
складав 18,8 млрд м3 [13]. 

 
Оцінка прогнозованих обсягів скорочення споживання  

та заміщення природного газу в Україні  
від реалізації запропонованих кроків 

Узагальнюючі оцінки ефекту від реалізації запропонованих вище 
заходів виконано на основні прогнозних показників розвитку ВДЕ, 
енергоефективності і енергетики у відповідності до програмних доку-
ментів України і експертних оцінок авторів. 

Як видно з результатів розрахунків (таблиця), при прогнозованих 
планах розвитку до 2030 р. Україна здатна повністю скоротити/замісти-
ти імпортований природний газ у обсягах до 10 млрд м3/рік і стати пов-
ністю енергонезалежною щодо нього. Проте, термін досягнення цього 
скорочення/заміщення, закладений в програмних документах України, 
видається надто великим. У нинішній політичній і економічній ситуа-
ції, на яку значно вплинули військові дії з боку Росії, ці програмні 
документи потребують корегування. Вважаємо, що ціль повної енерго-
незалежності щодо природного газу потрібно досягати значно раніше, 
максимум протягом кількох років. У довготривалій перспективі до 
2050 р., згідно оцінок авторів, Україна здатна скоротити споживання 
або замістити майже 26 млрд м3/рік природного газу.  

Таблиця 
 Прогнозовані обсяги скорочення та заміщення споживання 
природного газу в Україні від реалізації запропонованих заходів 

Найменування заходу 

Прогнозовані обсяги скорочення 
споживання/заміщення ПГ,  

млрд м3/рік 

до 2030 р. до 2050 р. 

Заміщення природного газу біомасою 
і твердими біопаливами при 
виробництві теплової енергії 

3,0 10,3 

Подальше будівництво вітрових і 
сонячних електростанцій 

1,7 3,5 

Виробництво біометану 0,8 3,7 

Підвищення рівня гнучкості і 
декарбонізації енергосистеми 
України за рахунок біометану 

0,2 0,8 
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Закінчення таблиці 

Найменування заходу 

Прогнозовані обсяги скорочення 
споживання/заміщення ПГ,  

млрд м3/рік 

до 2030 р. до 2050 р. 

Підвищення енергоефективності в 
системах ЦТ, будівлях і промисло-
вості 

2,8 5,6 

Впровадження теплових насосів 0,8 1,2 

Заохочення споживачів до тимчасо-
вого зниження температури у примі-
щеннях на 1 °C 

0,7 0,7 

Всього 10,0 25,8 

 
Висновки та рекомендації 

Вважаємо, що Україні потрібно якнайшвидше розробити дієву і 
амбітну програму відмови протягом кількох років від російського газу, 
вугілля, нафти та нафтопродуктів. За оцінками авторів, це реальним і 
економічно обґрунтованим. Така програма знадобиться одразу після за-
вершення воєнних дій і має стати основою відновлення енергетики Ук-
раїни, в тому числі програми підтримки такого відновлення зі сторони 
колективного Заходу.  
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Реалії сучасного світу такі, що світова та регіональна енергетика на 
шляху свого розвитку періодично проходить т.з. точки біфуркації, коли 
змінюються тренди сценарії та прогнози розвитку енергетики. У най-
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простішому випадку у точці біфуркації можуть бути дві гілки зі стій-
ким рішенням розвитку, у складніших ситуаціях – з віяловим розвит-
ком сценаріїв з «невизначеними очікуваннями», коли прогнозовані 
ключові параметри та показники не збігаються з їх реалізованими зна-
ченнями. Це визначається зміною структури балансу первинних енер-
горесурсів, прогресом технологій у перетворенні енергоресурсів, гео-
політичними турбулентностями, фінансово-світовими кризами, стриб-
коподібними змінами світових цін на нафту, соціально-політичними 
змінами в країнах, що загострилися екологічними проблемами. Все це 
породжує виклики та ризики в енергетиці. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття інструментально зафік-
сована зміна клімату – глобальне потепління (як наслідок емісії парни-
кових газів) – змусило світову та регіональну енергетику шукати шля-
хи низьковуглецевого розвитку (декарбонізації) економіки. Ця пробле-
ма стала актуальною і в Україні. Крім прийнятої в 2017 році Енерге-
тичної стратегії України на період до 2035 року, було розроблено низку 
науково-технологічних та соціально-економічних ініціатив та прийнято 
ряд регуляторних документів, що визначають стратегічні цілі, тренди 
розвитку економіки та її декарбонізацію [1]. 

Однак реалізація цих програмних документів наразі ускладнена. 
З’явилася нова точка біфуркації в економіці та в енергетиці, яка стала 
наслідком агресії Росії проти України, що змушує переглянути тренди 
розвитку вітчизняної енергетики у військовий та післявоєнний періоди 
соціально-економічного розвитку з одночасним узгодженням з програ-
мою розвитку європейської енергетики, зокрема з нещодавньою дирек-
тивою ЄС REPower EU [2], що спрямована на: 

– диверсифікацію зовнішніх поставок газу за рахунок скрапле-
ного та трубопровідного газу від неросійських постачальників, 
пришвидшення досягнення промислових обсягів використання 
біометану та водню; 

– прискорення темпів скорочення частини викопного палива в 
кінцевому споживанні (в промисловості, для побутових потреб 
тощо) шляхом підвищення енергоефективності, збільшення 
частки ВДЕ, розбудови відповідної інфраструктури. 

Наразі необхідно насамперед шукати відповіді на найбільш акту-
альні питання функціонування муніципальної енергетики України з 
урахуванням руйнування міст та селищ – забезпечення надійного енер-
гопостачання житлових та громадських будівель і споруд в умовах вій-
ськового та післявоєнного періодів: 
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1. Чи має Україна та її окремі регіони забезпечення достатніми пер-
винними енергоресурсами, розробка та використання яких еко-
номічно виправдані, і чи можуть ці енергоресурси підтримати сьо-
годнішнє енергопостачання та необхідні темпи розвитку муніци-
пальних структур у період післявоєнного відновлення? 

2. Чи забезпечують наукові дослідження та розробки, що проводять-
ся в даний час, перехід на нові методи та технології енер-
гопостачання та більш ефективне використання енергоресурсів та 
енергоносіїв (теплової, електричної енергій)? Коли і за яких умов 
результати цих досліджень і розробок можуть набути широкого 
поширення? 
Такі питання певною мірою було розглянуто та обговорено на 

засіданні Комітету підприємців у сфері енергоефективності при Тор-
гово-промисловій палаті України (14.07.2022 р.) за доповідями: 
1. Стан та перспективи функціонування комунальної теплоенерге-

тики України у воєнний та повоєнний періоди (Снєжкін Ю. Ф., ди-
ректор Інституту технічної теплофізики НАН України, академік 
НАН України). 

2. Можливі проблеми опалюваного періоду 2022–2023 рр. та шляхи їх 
розв’язання (Сігал О. І., директор Інституту промислової екології, 
канд. техн. наук). 
Було підкреслено, що політика тренду розвитку комунальної енер-

гетики в період воєнного та післявоєнного відновлення має бути спря-
мована на економічне зростання та покращення якості життя та по-
винна передбачати наступне: 
1. Технологічна реконструкція енергетичної галузі ЖКГ у період 

післявоєнного відновлення повинна бути спрямована на здійснення 
енергозабезпечення зруйнованих та пошкоджених житлових і гро-
мадських будівель на засадах підвищення енергоефективності, 
енергетичної безпеки, імпортозаміщення енергоресурсів, декарбо-
нізації та дотримання європейського законодавства у сфері будів-
ництва (будівлі 0-енергії, енергоактивні будівлі, пасивні будівлі, 
«розумні» будівлі, «зелені» будівлі); підвищення енергоефективно-
сті економіки – основний чинник скорочення викидів парникових 
газів. Найбільший потенціал тут зосереджений у ЖКГ, тому що 
понад 40% енергоресурсів використовують у цьому секторі енер-
гетики. Наприклад, у світі інвестиції у підвищення енергоефектив-
ності будівель у 2015–2021 рр. склали від 60 до 70% загального 
обсягу інвестицій у будівлі, транспорт та промисловість. 
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2. Реалізацію сучасних інноваційних систем енергозабезпечення кін-
цевого споживача на основі високоефективної когенерації, «зелених» 
теплових насосів, високоефективного теплохолодопостачання, 
використання ВДЕ, зокрема, геотермальної теплоти, місцевих видів 
палива, біометану, синтетичного газу. 

3. Оцінку ризиків, що можливо проявляться в соціально-економіч-
ному розвитку основних галузей економіки при реалізації заходів 
щодо зниження нетто-викидів парникових газів і їх впливу на еко-
номіку, рівень та якість життя населення з розробкою заходів щодо 
адаптації економіки та населення до зміни клімату. 
Наразі Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в 

цілому законопроєкт, який створює сприятливі умови в Україні для 
комплексної термомодернізації будівель. Основою для конкретних за-
ходів може стати інвестиційна політика, що відображена в «Нарис про 
відбудову України» [3], що створений в Centre for Economic Policy 
Research за участі іноземних фахівців, та план відновлення України, 
проєкт якого запропонований в липні 2022 р. новоствореною Націо-
нальною радою з відновлення України від наслідків війни [4]. Цілі цьо-
го плану відновлення України наступні: 
 СТІЙКІСТЬ. Забезпечити економічну, соціальну та екологічну 

стійкість на шляху до перемоги в війні. 
 ВІДНОВЛЕННЯ. Знайти ефективні рішення для якнайшвидшого 

відновлення найважливіших економічних та соціальних процесів і 
природних екосистем. 

 МОДЕРНІЗАЦІЯ. Розробити план модернізації країни, який забез-
печить стійкий економічний ріст та добробут населення. 
В енергетичному блоці цього плану [5] зростання енергоефектив-

ності економіки України представлено на високому рівні, включаючи 
завдання і заходи із термомодернізації існуючих будівель та будівницт-
во нових сучасних інноваційних споруд, однак суто комунальна тепло-
енергетика представлена вкрай стисло.  

В світових трендах сформульована останнім часом парадигма низь-
ковуглецевого розвитку та стратегія зниження ризику кліматичних 
змін, у т. ч. глобального потепління, передбачає підвищення енерго-
ефективності економіки, збільшення тренду використання ВДЕ, елект-
рифікації (у т. ч. електрифікації транспорту та прямого використання 
електроенергії для опалення та гарячого водопостачання), розвиток 
водневої енергетики [6]. При цьому роль ВДЕ у реалізації глобального 
сценарію Міжнародного енергетичного агентства щодо досягнення 



 

 44

нульових викидів парникових газів до 2050 року є суттєвою. [7]. У той 
же час частка такого виду енергоресурсів у світовому енергетичному 
балансі є досить скромною – до 8% до 2035 року [8]. Теза про порів-
няно незначну роль ВДЕ у світовій енергетиці аргументується принци-
повими фізичними обмеженнями, властивими таким видам енерго-
ресурсів, а саме їхньою низькою густиною потоку енергії («розсіяна 
енергія») та низькою первинною енергетичною ефективністю (ри-
сунок). 

 

 

Рисунок. Енергетична ефективність первинного енергоресурсу. 
 
У регіональних масштабах роль таких енергоресурсів, звичайно 

техніко-економічно обумовлена, може бути значною [8]. В Україні в 
умовах військового та післявоєнного відновлення роль ВДЕ в окремих 
регіонах може виявитися суттєвою чи навіть визначальною. 

Тому оптимальне рішення залучення до енергобалансу різних 
енергоресурсів полягає не в протиставленні їх один одному, а в розум-
ному техніко-економічно та екологічно обґрунтованому поєднанні, що 
звичайно, потребує поглиблення та розширення наукових основ з теорії 
та практики проведення техніко-економічного аналізу енергетичних 
технологій з урахуванням сучасних інтелектуальних та обчислюваль-
них можливостей. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 

 
 Геотермальна енергетика є самостійним різновидом відновлюва-

ної енергетики, що використовує у якості первинного ресурсу теплоту 
надр Землі для одержання електричної енергії та теплоти. 
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 Основною перевагою геотермальної енергії перед іншими ВДЕ є 
екологічна чистота, відновлюваність, можливість сталого прогнозуван-
ня запасів, незалежність від кліматичних і сезонних змін, стабільність і 
керованість. 

 Геотермальні ресурси можуть розглядатися як джерела енергії, які 
не тільки не потребують зовнішньої підтримки, але й самі можуть ви-
конувати функції регулювання навантажень, доповнюючи традиційні 
базові потужності і інші ВДЕ. Коефіцієнт використання встановленої 
потужності (КВВП) геотермальних електричних станцій світу стано-
вить, у середньому, 72% і в окремих випадках сягають 95%, що у 3–
7 разів вище, ніж у сонячних, вітряних і гідравлічних станцій [1]. 

 В останні роки з’явився великий інтерес до розвитку геотермаль-
ної енергетики, про що свідчить швидке зростання встановленої потуж-
ності. Це обумовлено прагненням країн до енергетичної незалежності 
від зовнішнього паливного ринку. Понад 80 країн світу використо-
вують геотермальну енергію для виробництва теплоти і електрики, з 
них 15% припадає на виробництво електроенергії, а 85% – на вироб-
ництво теплоти [1, 2]. 

У 24 країнах світу геотермальну енергію використовують для от-
римання електроенергії. Сумарна потужність всіх геотермальних елект-
ростанцій становить понад 13 ГВт. За останні роки встановлена потуж-
ність геотермальних електростанцій у світі збільшилася на 1,7 ГВт 
(близько 16%), в середньому приблизно 350 МВт на рік. За прогнозами 
Міжнародного Геотермального агентства (IGA) встановлені потужно-
сті геотермальних електростанцій у 2025 році повинні досягнути більш 
30 ГВт [2]. 

Для виробництва теплоти геотермальну енергію використовують 
82 країни світу. Встановлена потужність теплогенеруючих установок 
становить понад 75 ГВт. Приблизно 15% виробленої теплоти геотер-
мальними станціями використовується для теплопостачання, 55% – в 
геотермальних теплонасосних установках, 20,3% – в плавальних і баль-
неологічних басейнах. Економія енергії становить 25,57 млрд м3 при-
родного газу на рік, викиди СО2 скорочуються на 148 млн т [3]. 

У Європі понад 80 геотермальних електростанцій, які заміщають в 
газовому еквіваленті біля 20 млрд м3 газу, з них більшість знаходяться 
в Євросоюзі. На сьогоднішній день понад 85 проєктів геотермальних 
електростанцій знаходяться на стадії розробки і будівництва. Першість 
з виробництва електроенергії ГеоТЕС займають Італія, Ісландія, Ту-
реччина [4, 5]. 
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Понад 250 теплових геотермальних станцій встановленою потужні-
стю біля 5,0 ГВт виробляють понад 15 тис. ГВтгод на рік теплоти для 
опалення, в газовому еквіваленті – 1,5 млрд м3 природного газу. Біль-
шість геотермальних теплоцентралей знаходяться в країнах Європей-
ського Союзу. Розглядаються понад 200 нових проєктів зі збільшенням 
теплової потужності 6–8 ГВт в 2025 році. Найбільш інтенсивно систе-
ми геотермального теплопостачання розвиваються у Франції, Німеччи-
ні, Польщі, Ісландії, Угорщині. Це обумовлюється адекватною держав-
ною підтримкою даних проєктів у цих країнах [4, 5]. 

 Україна має значні ресурси геотермальної енергії, які за тепловим 
еквівалентом перевищують запаси традиційного енергетичного палива. 
За прогнозною оцінкою енергетичний потенціал гігротермальних ро-
довищ і обводнених газових і нафтових родовищ складає більше 
42 млн т н.е. на рік, що відповідає у газовому еквіваленті 49 млрд м3 
природного паливного газу. 

До перспективних, для використання в промислових масштабах, 
можна віднести ресурси нагрітих підземних вод, які виводяться з 
нафтою та газом діючими свердловинами нафтогазових родовищ. 

Річний технічно-досяжний енергетичний потенціал геотермальної 
енергії в Україні є еквівалентним 8,4 млн т н.е., а його використання 
дозволяє заощадити біля 10 млрд м3 природного газу [6]. 

Прогнозна загальна потужність геотермальних електричних стан-
цій складає біля 2 ГВт при використанні теплоносія з температурою від 
90 °С до 145 °С. 

На помірних глибинах, досяжних для сучасної техніки, на біль-
шості території України існують умови, які можна охарактеризувати, 
як перспективні для використання глибинної теплоти Землі. Перспек-
тивними районами першочергового використання в Україні є Закар-
паття, Львівська, Івано-Франківська, Чернігівська, Сумська, Чернівець-
ка, Полтавська, Харківська області. Сумарна технічно-досяжна еквіва-
лентна економія природного газу в цих областях 2,2 млрд м3 газу (21% 
від розвіданого геотермального потенціалу України) [7]. Сумно, але на 
сьогоднішній день в Україні значних робіт по використанню геотер-
мальної енергії не ведеться. 

Масштабне використання потенціалу джерел геотермальної енергії 
в Україні має не тільки внутрішнє, а і значне міжнародне значення як 
вагомий чинник протидії глобальним змінам клімату в цілому, по-
кращенні загального стану енергетичної безпеки Європи. 
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Спочатку геотермальна електроенергетика була прив’язана до пев-
них геологічних умов, але подальший розвиток технологій – створення 
ефективних теплообмінників та перетворювачів низькотемпературної 
енергії дозволило розширити географію геотермальної електроенерге-
тики. Говорячи про виробництво теплоти, досі людство використову-
вало лише незначну чистину потенціалу геотермальних джерел. Тепло-
ві насоси дозволяють отримувати і акумулювати теплоту за допомогою 
неглибокого буріння практично в будь-якому місці в будь-який час. 
Більшу частину собівартості геотермальної електроенергії становлять 
витрати на буріння. Очікується, що подальший розвиток технології бу-
ріння дозволить знизити собівартість геотермальної енергії. 

Підвищений інтерес до розвитку геотермальної енергетики обумов-
лений низькою собівартістю виробленої енергії. Собівартість виробле-
ної теплоти є найнижчою порівняно з іншими відновлюваними джере-
лами енергії (до 2,5–3,0 центів США за 1 кВтгод). Будівництво геотер-
мальних станцій, у порівнянні з традиційними електростанціями, вима-
гає менших капвитрат, а собівартість виробленої електроенергії нижча, 
ніж на традиційних станціях. 

Екологічною перевагою геотермальної енергетики є відносно низь-
кий викид вуглекислого газу і канцерогенних продуктів в атмосферу – 
48–91 г СО2 на 1 кВтгод, тоді як при спалюванні вугілля на ТЕС ця ве-
личина складає 955 г СО2 на 1 кВтгод. [3]. 

За обсягами використання геотермальної енергії в народному гос-
подарстві та її частки в загальному енергобалансі Україна відстає від 
більшості країн ЄС, США, Японії, Китаю та інших. 

Враховуючи кризову ситуацію традиційної енергетики України, 
пов’язану з воєнним станом країни, а також потенційну можливість 
створення екологічно чистої і безпечної енергетики на базі викори-
стання теплоти земних надр, доцільно почати широке впровадження 
геотермальних станцій. 
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Сушіння відіграє важливу роль в багатьох галузях промисловості, 

таких як деревообробна, текстильна, паперова, харчова та фармацевтич-
на. В той же час сушіння є одним з найбільш енергоємних техноло-
гічних процесів, на проведення якого витрачається в середньому 12% 
енергії, споживаної в промисловому секторі. Традиційні конвективні 
сушильні установки вирізняються низькою енергетичною ефективністю, 
що пов’язана з великими (до 30%) втратами теплоти. Основна частина 
(до 70%) теплоти втрачається з відпрацьованим сушильним агентом, що 
йде з сушарки. При цьому в оточуюче середовище викидається значна 
кількість водяної пари, що відноситься до парникових газів.  

В той же час традиційні конвективні сушарки за своїми конструк-
тивними особливостям є найбільш пристосованими для інтеграції в су-
шильний цикл теплового насоса [1]. А відпрацьований сушильний 
агент є тим видом вторинних енергетичних ресурсів, що слугує низько-
температурним джерелом енергії для теплового насоса.  

 
 Ю. Ф. Снєжкін, Н. О. Дабіжа, Н. С. Малащук, 2022 



 

 50

Інтеграція теплового насоса в цикл конвективної сушарки дозволяє 
за рахунок примусового осушення повітря незалежно від умов навколиш-
нього середовища підтримувати необхідні тепловологісні параметри 
сушильного агента та створювати керовані умови технологічного про-
цесу зневоднення, що гарантує високу якість готового продукту. Під час 
роботи сушарки за замкненим циклом з повним поверненням відпрацьо-
ваного сушильного агента не відбувається викиду водяної пари або 
інших розчинників в атмосферу, відсутнє забруднення оточуючого 
середовища частинками матеріалу, а також «забруднення» теплотою 
низького потенціалу. Крім того доцільно застосовувати теплові насоси 
при сушінні хімічно інертними до матеріалів газами в замкненому 
контурі.  

Застосування теплових насосів в процесах конвективного сушіння 
дозволяє значно знизити питоме споживання первинної енергії на вилу-
чення вологи з матеріалу. При використанні теплонасосного облад-
нання для сушіння різноманітних матеріалів волога або розчинник, що 
вилучається з матеріалу, конденсується на холодній поверхні випарни-
ка теплового насоса і вилучається в скрапленому вигляді. Таким чином 
теплота конденсації утилізується і повертається в процес сушіння на 
більш високому температурному рівні, що суттєво впливає на енер-
госпоживання сушарки [1]. 

Зневоднення (примусове осушення) теплоносія в теплонасосному 
агрегаті може бути здійснено такими шляхами [2]: 1) з осушенням усього 
теплоносія (рис. 1, а); 2) з осушенням частини теплоносія (рис. 1, б); 3) з 
осушенням частини теплоносія і рекуперацією холоду (рис. 1, в). 

 Розрахункові величини енерговитрат на видалення вологи з повіт-
ря різного температурно-вологісного стану надані на рис. 2. Як видно з 
графіків, найбільш економічним є процес зневоднення повітря в сушар-
ці шляхом глибокого охолодження частини потоку з подальшою реку-
перацією холоду (рис. 2, в). 

В ІТТФ НАНУ розроблена енергоефективна технологія сушіння з 
змінюваним вологовмістом сушильного агента та створена теплонасос-
на сушильна установка камерного типу з такими технічними характе-
ристиками: 

Температура сушильного агента  40–55 °С 
Кількість вологи, що видаляється з продукту до 2 л/год 
Установлена електрична потужність  1,0 кВт 
Питомі витрати електроенергії на  
випаровування вологи  0,3–0,7 кВтгод/л 
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Рис. 1. Схеми зневоднення теплоносія в теплонасосних сушарках і процес обробки 
повітря в H-d діаграмі з осушенням усього теплоносія (а), з осушенням частини 
теплоносія (б), з осушенням частини теплоносія і рекуперацією холоду (в):  
1 – випарник; 2 – компресор; 3 – конденсатор; 4 – дросель; 5 – рекуперативний тепло-
обмінник. 
 

 
а б в 

Рис. 2. Залежність енерговитрат на видалення вологи від режиму осушення теп-
лоносія:  
а – з осушенням усього теплоносія; б – з осушенням частини теплоносія; в – з осу-
шенням частини теплоносія і рекуперацією холоду. 
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Конвективна сушарка з теплонасосною системою підготовки теп-
лоносія та процес сушіння в H-d діаграмі показані на рис. 3. Сушарка 
являє собою шафу, в верхній частині якої знаходиться сушильна ка-
мера 2 з піддонами 4 для зневоднюваного матеріалу, а в нижній – аг-
регатний відсік 3, де розташований тепловий насос (ТН) 6.  

 

 
а б в 

Рис. 3. Експериментальна теплонасосна сушильна установка (а), рекуперативний 
теплообмінник (б) та процес теплонасосного сушіння в H-d діаграмі (в):  
1 – корпус сушарки; 2 – сушильна камера (технологічний відсік); 3 – агрегатний відсік; 
4 – піддон; 5 – пульт керування; 6 – теплонасосний агрегат; 7 – рекуператор; 8 – цирку-
ляційні вентилятори; 9, 10 – стартовий електронагрівач; a-b – насичення сушильного 
агента вологою в сушильній камері; b-c – попереднє охолодження в рекуператорі; c-c-d – 
охолодження у випарнику ТН; d-e – нагрівання в рекуператорі; e-f і b-f – змішування; f-a – 
нагрівання в конденсаторі ТН. 

 
Висновки. Оснащення конвективної сушильної установки тепло-

вим насосом дозволяє: створити контрольовані тепловологісні умови 
сушіння; за рахунок утилізації теплоти відпрацьованого теплоносія 
знизити в 1,5–2,5 рази величину питомих енерговитрат на видалення 
вологи з матеріалу; забезпечити екологічну чистоту технологічного 
процесу і обладнання та виключити викиди парникових газів у навко-
лишнє середовище. 
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ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ СИСТЕМ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО  

ТА П’ЯТОГО ПОКОЛІНЬ 
 

Необхідність у новій концепції системи централізованого теплопо-
стачання (СЦТ) 4-го та 5-го поколінь (4GDH та 5GDH) і відповідної си-
стеми централізованого опалення (СЦО) як головного компонента 
СЦТ, зумовлена рядом критичних явищ у світовій економіці, і в першу 
чергу, в її енергетичній сфері. Наразі відбувається інтенсивний пошук 
нових ідей і конфігурацій СЦТ. 

Під терміном «Системи централізованого теплопостачання» 
надалі маємо на увазі поняття, що закріплено у п. 12 частини першої 
статті 2 ЗУ1818-ІХ «Про енергетичну енергоефективність» (чинний з 
13.11.2021) – «Ефективним централізованим теплопостачанням вважа-
ється «система централізованого теплопостачання, що використовує 
мінімум 50 відсотків відновлюваної енергії або 50 відсотків скидної 
теплової енергії, або 75 відсотків теплової енергії, виробленої у процесі 
когенерації, або 50 відсотків сукупності такої енергії та тепла». Це ви-
значення відповідає духу вимог Директиви 2018/844/ЄС (також онов-
леній Директиві 2010/31/ЄС). 

1. Існуючі системи теплопостачання України. Детальна характе-
ристика обсягів та структури споживання СЦТ України наведена у мо-
нографії [1]. Додатково надамо деякі важливі відомості. Вважається, 
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що житлово-комунальний сектор є основним споживачем теплової 
енергії (44%), промисловість споживає 35%, інші галузі економіки – 
21% тепла. На теплопостачання житлових будинків витрачається 25% 
всього органічного палива. Близько 80% всього палива, яке використо-
вують ТЕЦ, становить природний газ. Основними видами палива для 
котелень є природний газ (~ 55%), вугілля та мазут.  

В Європі традиційним технологіям і системам опалення, а в Украї-
ні – в першу чергу СЦО, належить основна (40%) частка балансу за-
гального постачання первинної енергії (ЗППЕ). Як наслідок, опалення 
у цілому і СЦО зокрема, є домінуючим джерелом викидів СО2 в націо-
нальних бюджетах парникових газів. Двоокис карбону вважається го-
ловним геофізичним чинником сучасної зміни клімату, що відбуваєть-
ся у вигляді глобального потепління. При цьому в Україні ПЕР витра-
чаються в існуючих СЦТ з аномально низькою енергетичною довер-
шеністю (energy performance).  

Потреби споживачів у тепловій енергії в Україні задовольняються 
теплоелектроцентралями (ТЕЦ), опалювальними котельнями, що пра-
цюють на органічному паливі з середнім ККД 80–84%; електричними 
теплогенераторами, а також установками, які використовують вторинні 
теплові енергоресурси та відновлювані джерела енергії. Частка ВДЕ в 
енергобалансі систем теплопостачання в 2018–2019 рр. зросла приблиз-
но у два рази; у 2019–2020 рр. – також у два рази; у 2020–2021 рр. – 
тільки на 15% і в 2021 році – на 8%. Найбільш широка практика засто-
сування ВДЕ припадає на гаряче водопостачання (ГВП). За сукупністю 
ознак більшість вітчизняних СЦТ відноситься до СЦТ третього поко-
ління 3GDH і забезпечують клас енергоефективності не краще ніж С.  

За оцінками Держстату у 2018 році в країні нараховувалося 
≈16,7 млн домогосподарств, серед них 11 млн абонентів СЦТ (СЦО). 
Відповідно до [1] приблизно дві третини з них мешкає в 83,59 тис. ба-
гатоквартирних будинків (БКБ) з загальної кількості 163,041 тис. існу-
ючих. Тобто забезпеченість послугами СЦО не перевищує 51,3%. Інша 
частина населення користується індивідуальним опаленням. Забезпече-
ність приладами загальнобудинкового обліку споживаної енергії скла-
дає 80%. Послугами гарячого водопостачання забезпечено 41,2% жит-
лових будинка [1]. У більшості вузлів введення теплової енергії відсут-
ні засобі регулювання теплового навантаження. У БКБ домінує вер-
тикальна однотрубна схема подання теплоносія, яка не дозволяє органі-
зувати повноцінний прямий (не розрахунковий) поквартирний облік 
споживаної теплової енергії. Квартирні теплові пункти, за виклю-
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ченням одиничних випадків (наприклад, в квартирах з горизонтальною 
розводкою), відсутні.  

Технічними рисами СЦО, які характеризують функціональні озна-
ки, є: 1) вид первинного енергоносія або вид джерела теплоти; 2) вид 
теплоносія та його робочі параметри, зокрема температура да тиск у 
подавальному та зворотному магістральних трубах; 3) способи управ-
ління технологічним процесом опалення, режимами роботи, наприклад, 
якісний, кількісний, кількісно-якісний; 4) клас енергоефективності і па-
раметри енергетичної довершеності; 5) економічні, екологічні показни-
ки і т. д. 

Існуючі в більшості міст України СЦО, що належать до 3GDH, 
відносяться до класу морально застарілих і не відповідають вказаній 
вище законодавчій нормі (за п. 12) частини першої статті 2 ЗУ1818-ІХ). 
Факт порушення прав громадян на повноцінне теплопостачання оче-
видний. При цьому оскільки Україна є асоційованим членом ЄС, цей 
факт фіксується не тільки в вітчизняному законодавчому полі, а ще і в 
просторі Acquis communautaire.  

До нових важливих функціональних вимог відносяться потреби 
цифровізації і створення мультиагентної системи споживання енергії.  

Процеси регулювання функцій СЦТ мають щонайменше відповідати 
вимогам ДСТУ EN 15232, ДСТУ EN 12098 розподіленим на три групи:  

 – функції автоматичного моніторингу та управління будівлею;  
 – функції систем домашньої автоматизації (домотики); 
 – функції технічного управління будівлею.  
До власників квартир також висуваються певні вимоги щодо їх 

економічної повноцінності, наприклад здатності, серед іншого, забезпе-
чення довгострокового функціонування житлової інфраструктури.  

Серед низки факторів щодо функціональних ознак СЦО четвертого 
і п’ятого покоління зупинимося коротко на двох з них, які мають інсти-
туційний характер. Перша з них стосується декарбонізації енергетики, 
друга – так званого coupling. 

2. Запобігання насиченню земної атмосфери парниковими га-
зами. Перші регулярні (у добовому циклі) виміри концентрації СО2 по-
чалися у 1958 р. зі значення 303 ppm. Середній глобальний рівень вуг-
лекислого газу у 2021 році склав 414,72 ppm з приростом у порівнянні з 
позаминулим показником 2,5 ppm (0,06%) [2]. Осереднений темп 
зростання за 63 роки регулярних спостережень NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration) склав 1,8 ppm/рік. Підвищення кон-
центрації СО2 в атмосфері відбувається з прискоренням. В листопаді 
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2018 року спостерігалося поточне зростання на 2,48 ± 0,26 ppm. Крім 
того в останні роки послідовно крок за кроком встановлюються чергові 
рекорди швидкості зростання концентрації, яка наразі наближається до 
підкритичних рівнів.  

У цілому швидкість зростання вмісту атмосферного СО2 (а-СО2) 
через антропогенний фактор у 100 разів перевищила будь-які попередні 
темпи зростання, які спостерігалася у плейстоцені-голоцені (впродовж 
останніх 20 тис. років). Паризька угода , яку серед інших майже двох 
сотень країн, підписала і ратифікувала Україна, потребує у «пожежно-
му» порядку переведення національної економіки до статусу кліматич-
ної нейтральності.  

Зростання із року в рік концентрації а-СО2 через його високу хіміч-
ну стійкість і обмеженість потенціалу оперативних природних поглина-
чів (океану, фітомаси) призводить до акумуляції в атмосфері великих 
фізичних об’ємів вільного СО2 і, як наслідок, практично пропорційного 
посилення парникового ефекту. Внаслідок післяковідного пожвавлення 
світової економіки викиди CO2 у 2021 році у світі рекордно збільши-
лися (на 5,4%) і досягли рівня 33 Гт CO2. Найбільшими емітентами СО2 
(ГтCO2/%) є КНР (10,4/31,5%), Північна Америка (5,2/15,7%) та країни 
Європи (3,9/11,8%) [3]. Хоча вони ставлять і виконують напружені 
завдання щодо уповільнення темпів глобального потепління шляхом 
повної декарбонізації своїх економік до 2050–2060 рр. Решта країн на 
національному рівні також прийняла й виконує жорсткі дії щодо декар-
бонізації своїх економік та енергетики. Слід відзначити, що у питанні 
стосовно позитивної, близької до одиниці, кореляції зростання вмісту 
а-СО2 та середньої температури земної поверхні, світовою експертною 
спільнотою досягнуто консенсусу.  

3. Функціональна ознака сполучення (coupling) або тісна між-
секторальна взаємодія та взаємопов’язаність двох основних енергосфер − 
системи теплопостачання та електропостачання – дозволяє забезпечити 
високий рівень електрифікації опалення в цілому та СЦО зокрема. 
Технологічно ідея coupling частіше за все реалізується шляхом пере-
творення електричної енергії (головним чином від ВДЕ або тимча-
сового її надлишку в електромережі) в теплову. Цей процес відбува-
ється за допомогою нагрівальних приладів на принципі Джоулевого 
ефекту, електродних чи індукційних котлів, теплових насосів тощо. 

Одним з найбільш привабливих джерел енергії для СЦО 4-го та 
5-го поколінь на сучасному технологічному рівні є теплонасосні 
станції. 
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4. Використання теплонасосних станцій (ТНС) як важливих 
джерел 4-, 5GDH. Не можна не погодитися з висновком С. В. Дубов-
ського [1], що ТН, ТНУ і ТНС в Україні «не розкіш», а вельми до-
ступний і привабливий засіб цілорічного кондиціювання/опалення. Для 
цього необхідно, щоб ТНУ з електричним (паливним) приводом відпо-
відали умові сезонних СОР  2,5 (1,15). У такому випадку, згідно 
Директиві 2009/28/ЄC (і закріпленим ЗУ «Про альтернативні джерела 
енергії» з поправками від 1.11.2016 № 1711-VIII відповідним положен-
ням), одержана за допомогою ТН теплова енергія може відноситися до 
категорії енергії, виробленої з ВДЕ, тобто «зеленої» енергії. До того ж 
в Україні потужним джерелом чистої (хоча і не «зеленої») дешевої 
електроенергії є власні АЕС. Свій висновок щодо масштабності вироб-
лення теплонасосної («зеленої») теплової енергії W зел

тн  в Україні 
С. В. Дубовський підтвердив кількісними даними. Якщо поточну W зел

тн  
(величину виробництва теплової енергії «зеленими» ТН) співвідносити 
із загальним обсягом постачання кінцевої енергії, то відповідна частка 
дорівнює 0,52%. Якщо W 

зел співвідносити із загальним обсягом поста-
чання енергії на потреби побутового сектору, то одержимо 1,4%. З вра-
хуванням можливості гібридизації з іншими системами електроопа-
лення (наприклад, низькотемпературним типу теплої підлоги), то зна-
чимими, а при певних обставинах, і вирішальними джерелами енергії 
для СЦО, можуть бути ТНС. Теплонасосно-когенераційну (тригенера-
ційну) систему (ТНТС) за схемою «вода–вода» в регіонах з дешевою 
електроенергією (у порівнянні з цінами на інші джерела енергії) і ве-
ликими водними ресурсами можна вважати однією з альтернатив ін-
новаційним технологіям накопичення енергії. 

Ще у 2009 році було оприлюднено аналітичний огляд щодо прак-
тики використання ТНС великої продуктивності, у тому числі надпо-
тужних, головним чином, класу «вода–вода» [4]. Такі ТНС є привабли-
вими для муніципального сектора з його потребами для умовно-
децентралізованих (потужністю 1,2–3,5 МВт, помірно-централізованих 
(3,5–23,3 МВт) і централізованих систем (23,3 МВт). На той час питома 
вартість потужних ТНУ складала («під ключ»)  240–600 $/кВт. Як прик-
лад наводилися продукція шведського концерну THERMOEKONOMI. 
Його ТНС були встановлені у Стокгольмі (Hammarby, теплопродуктів-
ність 200 МВт, Ropsten – 50 МВт, Nimrod – 36 МВт, Кista – 27 МВт, 
Arlanda Air Nimrod – 9 МВт). Усього у столиці Швеції було встанов-
лено ТНС загальною потужністю  320 МВт, які забезпечили 12% по-
треб міста у теплової енергії. Концерн THERMOEKONOMI одержав 
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замовлення на проєктування, нагляд за монтажем і введенням в експлу-
атацію трьох блоків ТНУ на морській воді і міських стоках у Даляні – 
третьому за величиною порті КНР. Потужність ТНС у Даляні у режимі 
охолодження 30 МВт, у режимі опалення – 24 МВт, загальна потуж-
ність – 60 МВт [4].  

Загалом, з початку виробництва потужних ТНС на 2016 рік у світі 
було встановлено 1,527 ГВт теплової потужності [5:1]. При цьому 
 80% цієї потужності все ще використовується. Серед цих ТН велика 
їх частина безперервно працює більше 30 років.  
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ЇХ РЕСУРСУ 
 
В Україні експлуатується близько 5 тис. котлів середньої потужно-

сті 1–30 МВт з техніко-економічними та екологічними показники, що 
нижче сучасного європейського рівня, причому, майже всі вони відпра-
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цювали свій заводський ресурс [1–2]. Основними моделями водогрій-
них та парових котлів є: ТВГ-8 (ТВГ-8М), ТВГ-4Р, КВГ-7,56, КВГ-4,65, 
КВГМ-10, КВГМ-20, ДКВР-20-13, ДКВР-10-13, ДКВР-6,5-13, ДКВР-4-13, 
ДКВР-2,5-13, ДЕ-25-14, ДЕ-16-14, ДЕ-10-14, ДЕ-6,5-14, ДЕ-4-14, жаро-
трубні типів КСВ (проєкти ВК-22, ВК-32) та ін., їх загальну кількість в 
Україні приведено на рис. 1, а. При цьому, котли типів ТВГ та КВГ 
свого часу були розроблені Інститутом газу НАН України [3].  

Зважаючи на те, що заміна котлоагрегатів за останні 30 років в Ук-
раїні практично не здійснюється, але при цьому, вони проходять капі-
тальні ремонти з відновленням їх заводських паспортних показників, 
доцільно замість капітального ремонту, збільшивши на лише 20–30% 
його вартість (при впровадженні проєктів, що пропонуються Інститу-
том газу НАН України) підвищити їх техніко-економічні та екологічні 
показники, а також продовжити ресурс на 15–20 років. Так, на сього-
дення середній ККД для котлів не конденсаційного типу, що доступні 
на європейському ринку потужністю більше 0,1 МВт, на номінальному 
навантаженні складає 94–96%. У той же час, ККД вищезгаданих типів 
котлів, що встановлені ще 30–50 років тому, знаходиться в діапазоні 
88–92% [2]. Підвищення ефективності їх роботи можливе за рахунок 
зменшення основних втрат, які здійснюються під час роботи [4]:  

q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6 = 100%, 

де q1 – корисно використана теплова енергія; втрати теплової енергії: q2 – 
з вихідними газами, q3 – від хімічної неповноти згорання; q4 – механіч-
ної неповноти згорання; q5 – через зовнішню поверхню; q6 – з теплом, 
яке містить шлак.  

Зважаючи, що майже всі означені вище котлоагрегати працюють 
на даний час на природному газі, втрати теплової енергії q4 та q6 при 
його спалюванні відсутні, а q3 жорстко регулюється екологічними нор-
мами і є менше 0,05%, хоча, при проєктуванні котлів допускається не 
більше 0,15%, тобто необхідно зменшувати такі втрати як q2 та q5. На 
рис. 1, б приведені реальні середні теплові втрати котлів деяких най-
більш розповсюджених в Україні конструкцій теплових потужностей 
1–30 МВт, при їх роботі на природному газі.  

Відповідно, як видно з рис. 1, б найбільший приріст ККД котлів 
може бути досягнуто при зменшенні температури вихідних газів, хоча, 
застосування сучасних обмурівельних матеріалів котлів також може 
підвищити ККД котлів на близько 0,5%. Економічно та технічно при-
вабливим способом зниження втрат q2, є перепроєктування поверхонь 
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нагріву конвективних шахт існуючих котлів (особливо, водогрійних), 
без збільшення їх габаритних розмірів (або при незначній їх зміні), а 
також заміна пальникових пристроїв на сучасні.  

 

  
а б 

Рис. 1. Типи котлоагрегатів вхідної потужності 1–30 МВт (визначення потуж-
ності котла по [5]), що експлуатуються в Україні (а) та теплові втрати q2 + q5, % 
деяких найбільш розповсюджених моделей на номінальній потужності (б).  

 
На рис. 2, а приведено залежність ККД (η) котла ТВГ-8М після мо-

дернізації на котельні РК «Сирець-1» м. Києва за проєктом роз-
робленим Інститутом газу НАН України із заміною конвективної ча-
стини при капітальному ремонті но нову більшої площі поверхні на-
гріву (на близько 30% з труби 323 мм замість заводської 283 мм) 
та установкою нових подових щілинних пальників з каліброваними 
соплами типу МПИГ-3 [3], а на рис. 2, б – залежність температури ди-
мових газів від навантаження. 

Як видно з рис. 2, б при навантаженні близько 45% від номінальної 
потужності температура димових газів складає близько 65 С, що є 
близько до точки конденсації водяних парів з димових газів, нижче 
якої почнеться випадіння вологи в конвективній частині, газоході, на 
лопатках димососу та димовій трубі, що може вивести їх з ладу. Таким 
чином, можемо констатувати, що ККД котла близько 94% на номіналь-
ному навантаженні і 96% нижче 50% навантаження є максимально-
можливими з точки зору надійності роботи існуючих котлів та іншого 
обладнання котельні.  

Відмітимо, що можливе також застосування виносних теплоутилі-
заторів, які можуть бути встановлені за котлами, зокрема, конденса-
ційного типу [6]. Незважаючи на певні вагомі переваги такого способу 
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підвищення ефективності використання теплової енергії, наприклад, не 
втручання в конструкцію котла та можливість відібрати більше тепло-
вої енергії від димових газів, є і суттєві недоліки. Так, в переважній 
більшості випадків, в приміщеннях котельних за котлами недостатньо 
вільного місця для розміщення теплоутилізаторів. Їх розміщення за ме-
жами котельні, може призвести до обмерзання та пошкодження (у тому 
числі тих, що призначені для підігріву повітря), а побудова спеціаль-
ного приміщення не завжди можлива і економічно доцільна. Можливі 
проблеми і щодо недостатності існуючої потужності тягодуттьового 
обладнання. При застосуванні конденсаційних теплоутилізаторів необ-
хідно додатково провести роботи по захисту димової труби, боровів та 
димососу (у разі його установки за теплоутилізатором) від кислого кон-
денсату та знайти економічно прийнятний спосіб його утилізації. 

 

  
а б 

Рис. 2. Залежність ККД (η) модернізованого котла ТВГ-8М в котельні РК 
«Сирець-1» м. Києва від навантаження (а) та зміна температури вихідних ди-
мових газів від навантаження (б).  

 
Висновки 

1. Показано, що для котлів середньої потужності 1–30 МВт, що екс-
плуатуються в Україні можливо підвищити їх техніко-економічні та 
екологічні показники до рівня нових сучасних котлів, а також по-
довжити ресурс на 15–20 років за рахунок проведення їх модернізації 
безпосередньо під час проведення чергових капітальних ремонтів. 

2. Розроблено проєкти модернізації деяких моделей котлів типів ТВГ 
та КВГ, що полягають в заміні конвективної частини котлів з ви-
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користанням труби 323 мм та існуючих пальникових пристроїв 
на дифузійні щілинні подові типу МПИГ-3. При цьому вдалося 
досягти ККД котлів 94–96% в робочому діапазоні їх навантаження. 
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Наиболее распространенным в отечественных системах теплоснаб-
жения является центральное качественное регулирование отпуска теп-
лоты [1]. Но у этого способа есть существенный недостаток – неэффек-
тивное регулирование в период так наз. «излома» (или «срезки») темпе-
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ратурного графика при совместной подаче теплоты на отопление и горя-
чее водоснабжение. С момента излома регулирование путем изменения 
температуры теплоносителя становиться невозможным. Работа в период 
излома температурного графика чревата «перетопами» в системах ото-
пления и значительными непроизводительными потерями теплоты [2, 
3]. При этом снижение температуры сетевого теплоносителя приводит к 
уменьшению температуры наружного воздуха, при которой происходит 
упомянутый излом, к увеличению периода работы системы в режиме 
перетопов и повышению непроизводительных потерь теплоты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изменение параметров точки излома температурного графика для расчет-
ной температуры наружного воздуха d

et = –23 С. 

 
Таким образом, годовые непроизводительные потери теплоты в ре-

жиме излома температурного графика уменьшаются по мере увеличения 
расчетной температуры греющей воды в тепловых сетях. При темпе-
ратурном графике 95/70 C эти потери будут составлять около 18–20%. 

Однако использование повышенных температур теплоносителя ав-
томатически означает более высокую температуру уходящих газов и 
рост этой статьи потерь теплоты в тепловом балансе котлоагрегата. 
Среднее значение температуры уходящих газов для традиционных (не 
конденсационных) водогрейных котлов ЦСТ составляет 160–180 C, а 
зачастую и выше. При такой температуре потери теплоты с уходящими 
газами (величина q2 в тепловом балансе котлоагрегата) могут состав-
лять до 9–11% от теплового потенциала топлива. Это естественным 
образом снижает эффективность функционирование системы в целом.  

 Для эффективной утилизации теплоты отходящих газов необхо-
дима достаточно низкая температура теплоносителя в обратном трубо-
проводе тепловых сетей. Например, интенсивная конденсация водяно-
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го пара, на поверхности теплообмена обеспечивается при температуре 
сетевой воды в обратном трубопроводе не выше 45–40 С. А это воз-
можно лишь в случае перехода на низкотемпературный процесс отпус-
ка теплоты. Радикальным решением с этой точки зрения был бы пере-
ход на комбинированное регулирование – качественное до точки изло-
ма температурного графика и переход на количественное – после точки 
излома при одновременном внедрении качественного местного регули-
рования систем отопления.  

При таком регулировании возникает возможность существенно 
снизить температуру в обрат-
ном трубопроводе тепловых 
сетей, что имеет ключевое 
значение для эффективности 
выработки теплоты и системы 
ЦТ в целом, особенно при 
использовании конденсацион-
ных утилизационных тепло-
обменников. 

В случае использования 
существующего качественно-
го регулирования температу-
ра в обратном трубопроводе 
не опускается ниже 55–56 C. 

А при переходе на пред-
лагаемый способ комбиниро-
ванного регулирования необ-
ходимая для эффективной ра-
боты конденсационных теп-
лообменников и ЦСТ темпе-
ратура теплоносителя в об-
ратном трубопроводе дости-
гается при тепловой нагрузке 
ниже 65–70% от расчетной 
(рис. 2). А при снижении на-
грузки до 30–40% температу-
ра уменьшается до значений 
30–35 С. 

Поэтому большую часть 
отопительного сезона темпе-

 
Рис. 2. Зависимость температуры теплоно-
сителя в обратном трубопроводе тепловой
сети (а) и относительной тепловой нагрузки
отопления (б) от температуры наружного
воздуха для различных температурных гра-
фиков отпуска теплоты: 90/70 C (1);
115/70 C (2); 135/70 C (3); и различной
расчетной температуры наружного воздуха:
–10 С (4); –20 С (5); –30 С (6). 
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ратура воды в обратной магистрали будет ниже точки росы, что гаран-
тирует устойчивую работу конденсационных теплообменников. 

Можно назвать и другие преимущества низкотемпературных гра-
фиков отпуска теплоты: 

– уменьшение потерь теплоты при транспортировке; 
– снижение теплового удлинения трубопроводов и, как следствие, 
упрощение конструкции тепловых сетей и ликвидация аварийно 
опасных компенсаторов; 

– увеличение выработки электрической энергии на источниках с 
комбинированным производством тепловой и электрической 
энергии (ТЭЦ) вследствие уменьшения давления на теплофика-
ционных отборах турбин; 

– возможность работы ЦСТ с альтернативными и возобновляемы-
ми источниками энергии. 

Помимо отмеченных выше преимуществ, количественное и комби-
нированное регулирование дает возможность получить дополнитель-
ную экономию в виде сокращения расходов электроэнергии на прокач-
ку теплоносителя [4]. Реализация предложенного регулирования потре-
бует обязательной установки на сетевых насосах автоматических ча-
стотных регуляторов привода, изменения тепломеханической схемы 
котельных. Нужна будет также оптимизация тепловой мощности ко-
тельных агрегатов в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой 
и годовым графиком расхода теплоты. Такая модернизация котельных 
должна исключить чрезмерное снижение расхода теплоносителя, цир-
кулирующего через котлы. С этой точки зрения, даже в случае водо-
грейных котлов, желательным является разделение котловых контуров 
и контура тепловых сетей по известным схемам.  
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ВПЛИВ КОНСТРУКЦІЇ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ 
СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ НА ВИБІР РЕЖИМІВ 
РЕГУЛЮВАННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 
 
Основне завдання будь-якої системи теплопостачання – подати 

кожному споживачеві необхідну кількість тепла для забезпечення його 
комфортних умов. 

Необхідно забезпечити комфортні умови як усереднено не тільки 
всій будівлі, а кожному приміщенню у цьому будинку, тобто кожній 
квартирі, житловій кімнаті, офісі, лікарняній палаті тощо.  

У централізованих системах теплопостачання найважливішим за-
вданням є передача тепла тепловими мережами з мінімальними втра-
тами від джерела нагріву до споживача. 

При цьому теплоносій, що подається споживачеві, повинен мати 
параметри, що відповідають даному моменту теплоспоживання. Інши-
ми словами, температура теплоносія в кожний момент повинна забез-
печити комфортні умови споживачеві. Для виконання такої умови си-
стема теплопостачання повинна мати відповідне постійне регулювання. 

Як відомо, кількість тепла, що подається в приміщення, визна-
чається формулою: 

Q = G(tпр – tвп), ккал/год, 

де   Q – кількість тепла, ккал/годину; 
G – кількість теплоносія, т/годину; 
tпр – температура нагрівального приладу; 
tвп – внутрішня температура приміщення. 
Як видно з формули, ми можемо впливати на кількість тепла, що 

передається змінюючи G – кількість теплоносія або tпр – температуру 
приладу. 

Можлива також одночасна зміна кількості теплоносія «G» та її 
температури «tпр». 

 
 О. М. Тарадай, В. С. Бугай, О. В. Гвоздецький, С. В. Дяченко, 2022 
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У першому випадку ми отримуємо «кількісне» регулювання, у дру-
гому «якісне регулювання». У третьому «кількісно-якісне» регулювання. 

Переважна більшість систем централізованого теплопостачання 
України спочатку проєктувалися, працювали та продовжують працю-
вати за принципом загальносистемного якісного регулювання. 

Загальносистемне якісне регулювання здійснюється на джерелі 
тепла шляхом завдання температури нагрівання теплоносія у прямій 
залежності від температури зовнішнього повітря. А також з урахуван-
ням інших метеорологічних та технологічних параметрів. 

До технологічних параметрів відносяться: 
 протяжність та розгалуженість системи теплопостачання міста; 
 характер навантаження: житлове, соціальне, промислове тощо; 
 теплова характеристика будівель-споживачів тепла з урахуван-
ням їхньої «інерційності», тобто здатності зберігати тепло протя-
гом певного терміну; 

 розташування будівель з боків світла та рози вітрів. 
Найважливішим чинником при розрахунку температурного графіка 

є наявність централізованої системи гарячого водопостачання. 
Джерело тепла ТЕЦ або 

котельня керуються при від-
пустці тепла температурним 
графіком. 

Розрахунок температурно-
го графіка для великого джере-
ла тепла ТЕЦ або районної ко-
тельні – це найскладніше інже-
нерне завдання. 

Ще складніше дотриму-
ватися цього розрахункового 
температурного графіка, ос-
кільки метеорологічні пара-
метри, особливо в останні ро-
ки змінюється дуже швидко і 
не завжди передбачувані. 

Правильно розрахований температурний графік повинен показува-
ти залежність температури теплоносія від усіх перерахованих вище па-
раметрів. На рисунку наведено приклад температурного графіка для 
системи теплопостачання із централізованим гарячим водопостачан-
ням. 

 
Рисунок. Приклад температурного графіка: 
Tпод – температура подавального теплоносія;
tзл – точка зламу потреб; tвн – внутрішня
температура приміщення. 
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Розрахунок зроблений виходячи з  tвн для житлового будинку. 
Чим більша система централізованого теплопостачання за довжи-

ною, кількістю та різношерстістю споживачів, чим більш мінлива 
погода, тим складніше правильно розрахувати та задати температурний 
графік якісного регулювання. 

Постійні скарги споживачів на недогріви та перетопи – це певною 
мірою результат неправильного завдання температури теплоносія. Оче-
видно, чим частіше змінюється погода, тим частіше треба змінювати 
температуру теплоносія. 

Однак навіть у тих випадках, коли теплопостачальні організації на-
магаються максимально чітко дотримуватись температурного графіка 
залежно від примх погоди та інших параметрів, ми все одно повинні 
витримувати якусь розрахункову «усереднену» температуру. Насправді 
кожному абоненту зараз потрібно забезпечувати свої необхідні саме 
йому параметри теплоносія. 

Розглянемо звичайний мікрорайон міста, де розташовані житлові 
будинки, школи, дитячі садки, лікувальні заклади, магазини, госпо-
дарсько-побутові та інші об’єкти. 

Зрозуміло, що кожному з однорідних об’єктів цієї групи відповіда-
ють свої параметри та характер теплоспоживання. 

Житлові будинки загалом потребують цілодобової стабільної тем-
ператури. 

У школах температура повинна змінюватись в залежності від роз-
кладу занять та змінності. 

У дитячих садках – обов’язкова температура нормується лише у 
період перебування у яких дітей. 

Лікувальні заклади – також вимагають різної температури залежно 
від перебування їх хворих. 

У міській системі теплопостачання окрім навантаження житлових 
мікрорайонів є ще і навантаження адміністративних будівель, театрів, 
кінотеатрів, клубів, навчальних закладів, науково-дослідних інститутів 
та інших об’єктів теплоспоживання. 

У централізованих системах теплопостачання продовжує бути при-
сутнім і промислове навантаження. 

Природно, що температурний режим виробітку тепла та темпера-
турний графік розраховується, орієнтуючись на основного споживача – 
житлові будинки. 

В більшості міст України приблизно 70% багатоповерхових бу-
динків – будівлі XX століття. 
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Тому теплопостачальні організації будують свою роботу в частині 
централізованого відпуску тепла орієнтуючись, як і раніше, на основ-
ного споживача – старі багатоповерхові житлові будинки забудови 
XX століття. 

Таким чином, ми свідомо задаємо усереднену температуру тепло-
носія всім іншим споживачам. 

Принципи подачі тепла від джерела до споживача за єдиним для 
всіх розрахунковим температурним графіком базуються на наявності у 
кожного нежитлового споживача свого загальнобудинкового регулято-
ра температури. Цей регулятор грає роль «довідника» одержуваних від 
джерела тепла усереднених параметрів теплоносія до параметрів необ-
хідних даному об’єкту. 

Теоретично, згідно з початковими проєктами, регулятори темпера-
тури, що встановлюються на кожному об’єкті, повинні проводити не-
обхідне коригування температури теплоносія. 

Фактично цих регуляторів не було з самого моменту будівництва. 
Якщо ж ці регулятори десь у малій кількості і встановлені, то, як 
правило, вони недосконалі, давно застаріли і як правило ніколи і ні ким 
не налагоджувалися і не експлуатувалися. 

Другий, не менш важливий принцип подачі тепла методом «якіс-
ного» регулювання базувався на тому, що всередині будівлі, насампе-
ред у житловому будинку регулювання теплоспоживання здійснювати-
меться в кожному приміщенні самим споживачем запірно-регулюючою 
арматурою, встановленою у кожного нагрівального приладу. 

Фактично працездатної вимикаюче-регульованої арматури у кож-
ного нагрівального приладу не має в жодній громадській, а тим більше 
житловій будівлі. 

Тому наша діюча повсюдно система централізованого регулюван-
ня відпустки тепла за єдиною усередненою температурою вкрай недо-
сконала і свідомо призводить до значних перевитрат тепла в теплі пе-
ріоди року до недогріву та перегріву окремих приміщень в інші пе-
ріоди. 

Для практичного вирішення такого завдання ми повинні мати ре-
альну технічну можливість регулювати кількість тепла, що надходить у 
кожне приміщення через нагрівальні прилади, тобто збільшувати або 
зменшувати тепловіддачу опалювального приладу. 

Однак сама конструкція вертикальних однотрубних систем опален-
ня за своєю природою виключає можливість кожного споживача впли-
вати на своє споживання тепла. Саме такі системи опалення ми маємо 
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практично у всіх багатоповерхових житлових будинках періоду масо-
вої забудови другої половини XX століття. 

Така ж конструктивна недосконалість систем опалення й у пере-
важній більшості навчальних, лікувальних, адміністративних та інших 
будівель будівництва цього періоду. 

Як ми бачимо, у будинках без запірно-регулюючої арматури у кож-
ного нагрівального приладу, споживач змушений отримувати від тепло-
постачальної організації не ту кількість тепла, яку йому потрібно, а ту 
кількість, яку теплопостачальна організація подає йому відповідно до 
єдиної температури, закладеної у графіку центрального регулювання. 

Замість необхідного регулювання відпустки тепла, потрібного кож-
ному приміщенню, ми маємо повсюдно колективну («колгоспну») си-
стему відпуску тепла на цілу будівлю, а не на окремі приміщення в 
ньому. 

Своєю чергою, теплопостачальна організація не має технічної мож-
ливості подати споживачеві необхідну йому кількість тепла, вибравши 
найбільш економічний спосіб центрального регулювання. 

Неможливість вибору оптимального способу регулювання від-
пустки тепла погіршується ще й тим, що у XX столітті практично всі 
житлові будинки підключалися до системи централізованого теплопо-
стачання через вузли елеваторні. 

Елеватор  гідравлічний безмоторний насос, побудований на прин-
ципі інжекції-підмішування зворотної води в подавальну шляхом під-
смоктування в камері змішування. Він повинен подавати в систему 
опалення постійну кількість теплоносія, оскільки зміна витрати тепло-
носія призводить до розбалансування всієї і без того нерегульованої 
внутрішньобудинкової системи опалення і самого елеватора. 

До початку XXI століття для підмішування зворотного теплоносія 
в подавальний практично всі системи централізованого теплопоста-
чання колишнього СРСР проєктувалися і будувалися з елеваторними 
вузлами на вводі в будівлю. 

Таке технічне рішення обґрунтовувалося відсутністю безшумних 
насосів та прагненням економії електроенергії. Слід зазначити, що у 
світовій практиці елеватори не знайшли такого поширення як у нас. 

Тому сьогодні, маючи у переважній більшості будівель нерегульо-
вані однотрубні системи опалення з елеваторними вузлами, реально 
технічно можливе лише якісне регулювання відпустки тепла. 

Порівнюючи системи вітчизняного та закордонного теплопо-
стачання минулого століття, слід особливо підкреслити їхню головну 
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відмінність. Ніде і ніколи за кордоном у країнах з розвиненим централі-
зованим теплопостачанням масово не впроваджувалися внутрішньо-
будинкові системи опалення без вимикаюче-регульованої арматури у 
нагрівальних приладів. 

У нас же переважна більшість житлових і цивільних будівель забудо-
ви другої половини XX століття спочатку проєктувалися і будувалися 
відповідно з однотрубними вертикальними системами опалення. Мета та-
кого технічного рішення, що явно не створює неписьменних умов для за-
безпечення нормальної експлуатації була одна – значна економія металу. 

Економії справді досягли, але прирекли споживачів тепла та теп-
лопостачальні організації на неможливість створення комфортних умов 
споживання тепла. Півстолітня практика експлуатації підтвердила пра-
воту супротивників однотрубних вертикальних систем, які стверджу-
вали про практичну неможливість обладнання та експлуатації в таких 
системах реально працюючих вимикаюче-регульованих пристроїв, що 
відключають. 

Фактично будь-яка однотрубна вертикальна система опалення є 
єдиною обігрівальною конструкцією, в якій неможливе регулювання 
кожного нагрівального приладу. У такій конструкції є лише один регу-
лювальний орган – це засувка на вводі у систему опалення. Забезпе-
чивши цей засув електроприводом з регулятором, ми отримуємо мож-
ливість регулювання. Але це залишається регулюванням всієї обігрі-
вальної конструкції в цілому, а не кожного нагрівального приладу. 

Як і раніше, сам споживач (мешканець, хворий у лікарні, персонал 
школи чи дитячого садка) практично не може вплинути на своє тепло-
споживання. 

Споживач тепла змушений буде вигадувати такі способи «регулю-
вання», як відкриття кватирок або самовільне збільшення поверхні 
нагріву опалювальних приладів. 

Потрібно розуміти, що широко розрекламовані нині ІТП (індиві-
дуальні теплові пункти з підмішуючими насосами) замість елеваторних 
вузлів вирішують лише незначну частину питання раціонального еко-
номного відпуску та споживання тепла. Справжній споживач тепла – 
сам мешканець, як і раніше, на споживання не впливає. 

Без заміни внутрішньобудинкових вертикальних однотрубних сис-
тем опалення на горизонтальні двотрубні системи опалення проблема 
регулювання кожного нагрівального приладу залишиться невирішеною. 

Принципово відрізняються від будівель забудови ХХ століття нові 
житлові та цивільні будівлі ХХІ століття. Ці будівлі відповідно до 
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нових нормативів України проєктуються оснащеними двотрубними 
горизонтальними системами опалення. У містах та населених пунктах 
України зростає частка сучасної забудови, але вона ще мала порівняно 
з обсягом забудови ХХ століття. 

У цих житлових будинках, школах, дитячих садках, лікарнях ми 
вже маємо принципово відмінні від однотрубних двотрубні системи 
опалення. Головна їхня відмінність від старих однотрубних – можли-
вість регулювання кількості та якості споживаного тепла кожним меш-
канцем або іншим споживачем. 

Це досягнуто завдяки влаштуванню горизонтальних поквартирних 
систем опалення та терморегуляторами на кожному нагрівальному 
приладі та лічильниками тепла у кожній квартирі. У цих системах 
опалення кожен споживач має можливість встановити необхідну йому 
комфортну температуру свого приміщення. 

Відмова від однотрубної вертикальної системи опалення та перехід 
на двотрубну горизонтальну створить реальну технічну можливість 
вирішення життєво необхідної проблеми: встановлення теплових лічиль-
ників у кожній квартирі чи офісі. Завдяки наявності власного лічильника 
власник квартири чітко бачить, скільки коштують його комфортні умови 
та діє в напрямку економії своїх коштів. Водночас своїми діями кожен 
мешканець бере участь у державній програмі економії енергоресурсів. 

Регулюючи своє теплоспоживання, кожен мешканець впливає на 
всю систему теплопостачання змінюючи її гідравліку, отже й впливає і 
на розподіл тепла між абонентами загалом. 

Можливість регулювання теплоспоживання кожною квартирою і 
навіть кімнатою – це, безумовно, дуже позитивний фактор. Водночас, 
регулюючи тепловіддачу своєї квартири, кожен абонемент побічно 
впливає на теплоспоживання інших абонементів, які можуть викону-
вати відповідне регулювання для створення власних комфортних умов. 

Таким чином, у системах теплопостачання, де всі споживачі мають 
терморегулятори, ми створюємо можливість кількісного регулювання 
поряд із наявним загальноприйнятим якісним. 

Іншими словами, користуючись наявністю терморегуляторів в кож-
ного нагрівального приладу система теплопостачання в цілому, крім 
загального якісного регулювання, отримує ще й кількісне регулювання. 

Зміна кількості теплоносія, що циркулює в системі централізова-
ного теплопостачання, відстежується відповідними приладами на дже-
релі тепла. Ці прилади автоматично подають команди на регулятори 
витрати та насоси. Таким чином, ми отримуємо систему централізова-
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ного теплопостачання з кількісно-якісним регулюванням замість за-
гальноприйнятої системи лише з якісним. 

Відпуск тепла за кількісно-якісним графіком – це значно прогре-
сивніше та економніше рішення. 

Найважливішим фактором, що отримується при переході з «якіс-
ного» регулювання на «кількісне» регулювання – відсутність необхід-
ності штучно «перегрівати» систему опалення в теплий період року 
через потреби гарячого водопостачання. 

Головне, що тут знаходить себе оптимальне вирішення задачі взає-
модії джерела тепла та справжнього споживача – кожної квартири чи 
кімнати. Це найкраще з можливих рішень, оскільки перетопи абонента 
виключаються повністю. За дотримання температурного графіка дже-
рела недотопу також повністю виключаються. 

Зіставлення питомих теплотехнічних характеристик житлових ба-
гатоповерхових будівель забудови XX і XXI століть свідчить про оче-
видні переваги нової забудови. 

 
Висновки 

1. Треба переходити вже сьогодні на кількісно-якісне регулювання, 
оскільки ряд споживачів вже мають терморегулятори на радіато-
рах, а деякі споживачі мають загальнобудинкові або загальномай-
данчикові терморегулятори. 

2. Принципові зміни централізованого теплопостачання при рекон-
струкції внутрішньобудинкових систем опалення із встановленням 
лічильників у кожній квартирі. 

3. Кількісно-якісне саморегулювання. 
4. Підвищення надійності за рахунок можливості автономного від-

ключення кожної квартири замість будинку. 
5. Економія електроенергії, підживлювальної води, хімічних реакти-

вів за рахунок усіх цих змін-переваг. 
6. Облік тепла, витоків з розподілом втрат за їх джерелами, справед-

ливі розрахунки щодо фактичного споживання енергії. 
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КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК 
 

Скорочення витрат теплової та електричної енергії при утилізації 
теплоти димових газів газоспоживальних котлоагрегатів забезпечуєть-
ся застосуванням ефективних комбінованих теплоутилізаційних систем 
котельних установок. 

Інститутом технічної теплофізики НАН України (ІТТФ) розроблені 
варіанти таких систем з розміщенням у відвідному газоході котельної 
установки водогрійних і повітрогрійних теплоутилізаторів та поверхне-
вого теплообмінника-газопідігрівача [1]. При ефективній роботі тепло-
утилізаційної системи забезпечується відсутність випадіння водяного 
конденсату з димових газів у відвідному газоході, димососі та димовій 
трубі. 

В ІТТФ також розроблені комплексні теплоутилізаційні системи, в 
яких дуттьове повітря котлоагрегату підігрівається та додатково зво-
ложується з послідовною конденсацією водяної пари з димових газів і 
забезпеченням їхнього осушування [2]. 

В ІТТФ розроблено комбіновану теплоутилізаційну систему газо-
споживальної котельної установки для котлоагрегатів комунальної теп-
лоенергетики – водогрійних або парових [3]. В цій системі застосову-
ються такі засоби теплоутилізаційних технологій: 

– підігрівання теплотою димових газів у відвідному газоході охо-
лодженої води, що циркулює у замкненому циркуляційному кон-
турі, хімічно очищеної води та сирої води у розімкненому водо-
підготувальному контурі; 

– роздроблення загального потоку повітря, що подається в котель-
ну установку, на два потоки – дуттьове та осушувальне повітря; 

– підігрівання, зволоження та догрівання дуттьового повітря; 
– підігрівання та догрівання осушувального повітря; 
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– підмішування догрітого осушувального повітря до димових газів 
перед їхнім надходженням до димососа; 

– підігрівання теплотою води, підігрітої у замкненому циркуля-
ційному контурі, димових газів у газопідігрівачі. 

Принципова теплова схема теплоутилізаційної системи котельної 
установки представлена на рисунку. Робота відповідної котельної уста-
новки здійснюється таким чином. 

 

 

Рисунок. Принципова теплова схема теплоутилізаційної системи котельної 
установки: 
1 – газохід; 2 – поверхневий теплоутилізатор; 3 – підігрівач хімічно очищеної води; 4 – 
підігрівач сирої води; 5 – газопідігрівач; 6 – димосос; 7 – загальний повітровід; 8 – 
вентилятор; 9 – повітрогрійний теплообмінник; 10 – дуттьовий повітровід; 11 – кон-
тактний водоповітряний тепломасообмінник; 12 – повітродогрівач; 13 – осушувальний 
повітровід; 14 – регулювальна заслінка; 15 – водоповітряний теплообмінник; 16 – ро-
боча насадка; 17 – водорозподільник; 18 – краплевловна насадка; 19 – піддон; 20 – 
регулювальний клапан; 21 – насос; 22, 23, 24, 25 – регулювальні клапани; 26 і 27 – 
вхідна і вихідна лінія розімкненого водопідготувального контуру; 28 – система хім-
водоочищення; 29 – регулювальний клапан.  
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Димові гази від котлоагрегату, що споживає природний газ, надхо-
дять 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 водяного конденсату, котрий через відпо-
відні гідрозатвори та трубопроводи надходить у піддон 19 контактного 
водоповітряного тепломасообмінника 11. Далі охолоджені димові гази 
проходять через газопідігрівач 5, де підігріваються, що має запобігати 
конденсатоутворенню при подальшому їх проходженні через вихідну 
частину газоходу 1 з димососом 6 і через димову трубу котельної уста-
новки.  

У загальному повітроводі 7 загальний потік повітря проходить 
через вентилятор 8 і повітрогрійний теплообмінник 9, де повітря піді-
грівається, та далі розділяється на два потоки – дуттьовий та осушу-
вальний. Дуттьове повітря дуттьовим повітроводом 10 надходить у 
контактний водоповітряний тепломасообмінник 11, в якому проходить 
через робочу насадку 16, де підігрівається і зволожується. 

При проходженні через краплевловну насадку 18 у повітрі змен-
шується вміст крапель і бризок, після чого дуттьове повітря проходить 
повітродогрівач 12, де догрівається, і далі спрямовується через повітря-
ну систему котлоагрегату в його газопальниковий пристрій. Необхідна 
кількість осушувального повітря осушувальним повітроводом 13 про-
ходить через регулювальну заслінку 14 і водоповітряний теплообмін-
ник 15, де догрівається, надходить у вихідну частину газоходу 1 і змі-
шується з потоком димових газів, що забезпечує відсутність конден-
сатоутворення у вихідній частині газового тракту котельної установки. 

Охолоджена у замкненому циркуляційному контурі до температу-
ри 40–45 °С вода з піддона 19 контактного водоповітряного тепломасо-
обмінника 11 надходить у насос 21. Далі вода, що циркулює, через 
регулювальний клапан 22 подається у повітрогрійний теплообмінник 9, 
де доохолоджується, і поступає на змішування з хімічно очищеною 
водою до вхідної лінії 26 розімкненого водопідготувального контура. 

Сира вода від джерела водопостачання – водойми надходить у 
нагрівану порожнину підігрівача 4 сирої води, де підігрівається, і далі 
проходить систему 28 хімводоочищення, в якій показники якості води 
досягають відповідних стандартних величин. Хімічно очищена вода 
підмішується до води охолодженої у замкненому циркуляційному кон-
турі, і загальна кількість води надходить у поверхневий теплоутиліза-
тор 2, де підігрівається до температури 65–70 °С, і основна кількість 
підігрітої води через регулювальний клапан 20 подається у водороз-
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подільник 17 контактного водоповітряного тепломасообмінника 11 і 
далі проходить робочу насадку 16, де охолоджується і декарбонізу-
ється, та стікає у піддон 19. Інша кількість підігрітої води розподі-
ляється з відповідними витратами і відповідним охолодженням таким 
чином: частина проходить через регулювальний клапан 25 і газопіді-
грівач 5, частина проходить через регулювальний клапан 23 і водопо-
вітряний теплообмінник 15 та частина проходить через регулювальний 
клапан 24 і повітродогрівач 12. Охолоджена у газопідігрівачі 5, водо-
повітряному теплообміннику 15 і повітродогрівачі 12 вода надходить у 
піддон 19 контактного водоповітряного тепломасообмінника 11. У під-
дон 19 надходить утворений при охолодженні димових газів у поверх-
невому теплоутилізаторі 2, підігрівачі 3 хімічно очищеної води і піді-
грівачі 4 сирої води конденсат.  

Частина охолодженої води з піддона 19 через насос 21 і регулю-
вальний клапан 29 вихідною лінією 27 водопідготувального контуру 
надходить у підігрівач 3 хімічно очищеної води, де підігрівається, і 
далі – до деаератора котельної установки, після чого цикл повто-
рюється. 

В залежності від навантаження котлоагрегату та зовнішніх атмо-
сферних чинників регулювання роботи теплоутилізаційної установки 
здійснюється за допомогою регулювальних клапанів 20, 22, 23, 24, 25 і 
29 та регулювальної заслінки 14. 

Застосування розробленої схеми теплоутилізаційної системи забез-
печить підвищення теплової ефективності теплоутилізаційної установ-
ки, зменшення капітальних витрат на теплообмінну поверхню газопіді-
грівача і зменшення витрат електричної енергії на його експлуатацію 
при роботі установки з низьким навантаженням деаератора. 
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ВИСОКОЕФЕКТИВНА МОДЕРНІЗАЦІЯ  
ВОДОГРІЙНИХ ТА ПАРОВИХ КОТЕЛЬНИХ АГРЕГАТІВ 

НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СНТ LOW NOx 
 
Як відомо, з поміж негативних факторів впливу енергетичних 

об’єктів на навколишнє середовище одними з найбільш небезпечних є 
викиди окислу азоту, відносна токсичність якого набагато перевищує 
токсичність оксидів вуглецю та сірки. Слід зауважити їх досить високе 
значення валових викидах продуктів згоряння, а також багатоваріант-
ність їх негативного прояву [0]. Крім того треба відзначити, що на сьо-
годнішній день обов’язковим фактором фінансування проєктів з модер-
нізації вогнетехнічного обладнання (ВО) вимагає виконання жорстких 
міжнародних екологічних норм, які значно обмежують рівень емісії 
оксидів азоту.  

При розробці та реалізації ефективних методів зниження емісії 
NOx виникають певні технічні труднощі, пов’язані з такими особли-
востями: 

– наявність різних механізмів утворення окисидів азоту (термічні, 
паливні, швидкі й каталітичні);  

– недостатній рівень дослідженості механізмів, за виключенням 
термічного механізму утворення NO; 

– можливістю часткової трансформації моноокислу (NO) в діоксид 
(NO2) та інші викиди; 

– наявність факторів, вплив яких на емісію оксиду азоту є неодно-
значним [2, 3]. 

До основних технологічних факторів, які впливають на рівень емі-
сії азоту відносяться наступні: коефіцієнт надлишку повітря в пальни-
ковому пристрої, рівень навантаження ВО, доля рециркуляції димових 
газів, подача води або пари в зону горіння, перерозподіл палива і по-
вітря по каналам пальників, перерозподіл коефіцієнта надлишку повіт-
ря по ярусах пальників, відключення частини пальників, зміна інтен-
сивності крутки (для регістрових пальникових пристроїв – ПП), вико-
 
 М. З. Абдулін, О. А. Сірий, 2022 



 

 79

ристання каталітичних технологій спалювання, застосування мікрофа-
кельного механізму горіння (багато пальникові топки енергетичних 
котлів та камери згоряння ГТУ). Також для придушення утворення 
окислів азоту використовують гомогенні «бідні паливні суміші». У разі 
організації стадійного горіння (для топок енергетичних котлів та камер 
згоряння ГТУ) використовують перерозподіл палива і окисника таким 
чином, щоб нижні яруси пальників працювали на збагачених сумішах 
( → 0,6), а верхні – на збіднених з врахуванням загально необхідної 
кількості повітря. 

За останні 10 років накопичено значний досвід зниження рівня 
емісії оксидів азоту при модернізації котельного обладнання на основі 
струменево-нишової технології спалювання (СНТ).  

З урахуванням особливостей робочого процесу пальників СНТ 
можна зазначити, що з наведених вище засобів придушення емісії 
окислів азоту реалізуються принципи гомогенізації та мікродифузійно-
го спалювання палива. Сучасний етап розвитку технологій спалювання 
вимагає реалізацію додаткових заходів щодо зниження концентрації 
оксидів азоту, так модифікація пальників «low NOx» включає систему 
рециркуляції частини продуктів спалювання в зону горіння. Додатко-
вим технологічним заходом щодо зниження викидів NOx розглядається 
можливість зволоження палива та 
повітря водяною парою. 

Технічна реалізація системи ре-
циркуляції продуктів спалювання за-
стосована на декількох типах котель-
ного устаткування, у тому числі водо-
грійні й парові котлоагрегати. Регу-
лювання відсотку продуктів спалю-
вання на рециркуляцію виконується 
за допомогою шиберної заслінки та 
контролюється газоаналізаторами. 
Технологічна схема (рис. 1) забезпе-
чує спосіб саморециркуляції продук-
тів спалювання на всас повітря у 
вентилятор. 

Концентрація кисню у повітрі 
при додаванні газів рециркуляції 
може бути оцінена за допомогою на-
ступної залежності: 

 
Рис. 1. Схема організації рецирку-
ляції димових газів у дутєвому по-
вітрі за допомогою саморецирку-
ляції: 
1 – повітря; 2 – суміш повітря і ди-
мових газів; 3 – пальниковий пристрій;
4 – димосос; 5 – вентилятор; 6 – димові
гази; 7 – шибер. 
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де т – коефіцієнт надлишку повітря в топці котла [4]. При застосу-
ванні запропонованого виразу для досліджуваного об’єкту оцінка кон-
центрації кисню в розбавленому повітрі може бути оцінена з відносною 
похибкою не більше 2,0%.  

На рис. 2 приведені ре-
зультати впливу впро-
вадження газів рециркуляції у 
дуттьове повітря водогрій-
ного котельного агрегату КВ-
Г-6,5 при зміні теплового на-
вантаження. Результати пере-
рахованів до значень т = 1. 
При аналізі отриманих ре-
зультатів звертає увагу майже 
незалежність емісійних показ-
ників від теплового наванта-
ження котлоагрегату, особ-
ливо це проявляється при по-
дачі газів рециркуляції на 

пальник. На максимальному навантаженні під час випробувань (87,5% 
від номінального) викиди були на 18,5% більші ніж на частковому 
(37% від номінального навантаження). При підмішуванні димових газів 
ця різниця мінімізується і вже при 12% об’ємної подачі рециркуляціі не 
залежить від навантаження котельного агрегату. При цьому рівень 
емісії СО не виходив за межі нормативних значень. 

На рис. 3 наведені емісійні характеристики парового котла ТС-35, 
модернізованого на базі пальників СНТ «Low NOx». Котел має паропро-
дуктивність 35 т/год, тиск 39,2 бар, температура 440 °С. Технічно являє 
собою однобарабанний вертикально водотрубний котел радіаційного 
типу, що виконаний за П-подібною схемою і складається з двох основних 
вертикальних газоходів з’єднаних у верхній частині у горизонтальний га-
зохід. Екранні труби повністю закривають фронтову, задню і бокові стіни 
топкової камери. Реалізація системи рециркуляції продуктів спалювання 
дозволила окрім забезпечення високої теплової ефективності агрегату 
також реалізувати концепцію мінімізації шкідливих викидів. Так, за ре-
зультатами теплотехнічних випробувань модернізованого агрегату кон-

Рис. 2. Залежність викидів NOx від теплово-
го навантаження котлоагрегату КВ-Г-6,5, а
також об’ємного вмісту рециркуляції. 
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центрації монооксиду вуглецю та оксиду азоту (приведені до вмісту кис-
ню у продуктах спалювання СO2 = 3%) не перевищують 85 мг/м3. При 
цьому видно, що економічність котельного агрегату в усьому діапазоні 
навантаження знаходиться на рівні, який перевищує паспортні вимоги 
даного котлоагрегату. Треба зазначити, що в усьому діапазоні досліджень 
рециркуляція продуктів спалювання не перевищувала 8–9% та непозна-
чилося негативно на експлуатаційних характеристиках котлоагрегатів. 
Такий низький рівень відсотка рециркуляції можливий завдяки високої 
якості сумішоутворення, яку забезпечує струменево-нишова технологія 
спалювання. Наші дослідження показали, що рівень рециркуляції більше 
10–12% є критичним і при його перебільшення значно погіршує експлуа-
таційні характеристики вогнетехнічних об’єктів.  

 

 

Рис. 3. Залежність концентрацій СО, NOx та ККД від тепло-
вого навантаження котлоагрегату ТС-35. 

 

Досвід впровадження високоефективної технології спалювання СНТ 
із застосуванням рециркуляції димових газів у топковий простір водо-
грійних та парових котлів типу КВГ, ДКВР, ТС, ПТВМ з потоком основ-
ного повітря, дозволив визначити основні можливості щодо впроваджен-
ня даного технологічного методу придушення окислів азоту на енерге-
тичних об’єктах. Показана перспективність застосування даної технології 
при проведенні ефективної маловитратної енергоекологічної модернізації 
паливовикористовуючого обладнання зі збереженням нормативного рів-
ня викидів шкідливих речовин та експлуатаційних характеристик ВО. 
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ВПЛИВ ВОДНЮ НА ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ 
ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ПРИ СУМІСНОМУ 

СПАЛЮВАННІ З ПРИРОДНИМ ГАЗОМ 
 
Використання водню в енергетичних цілях на опалювальних уста-

новках включає ряд невирішених задач [1–4], що зумовлені іншими ха-
рактеристиками палива, а отже і режимами його спалювання, необхідні-
стю зміни конструктивних елементів топок тощо. Зважаючи на проблеми 
використання водню у якості палива для опалювальних котлів, актуаль-
ними слід вважати дослідження направлені на удосконалення і розвиток 
технологій використання водню та водневих сумішей у спалювальних 
установках. 

Сьогодні використання водню у водогрійних котлах систем тепло-
забезпечення, а також енергетичних котлоагрегатах характеризується 
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наступними проблемами, які потрібно вирішити перш ніж використо-
вувати водень, як монопаливо, або частину паливної суміші на наяв-
ному котельному обладнанні: 

– адіабатна температура горіння водню у повітрі на 260 вища, 
аніж адіабатна температура горіння природного газу;  

– низька теплотворна здатність Н2 на одиницю об’єму (становить 
лише 30% від значень для природного газу); 

– не вирішені проблеми стабілізації факелу (відрив полум’я газо-
водневої суміші від форсунки) [5]; 

– підвищене утворення оксидів азоту при спалюванні водню та 
водневих сумішей в атмосферному повітрі; 

– швидка деструкція матеріалу пальника, а саме завихрювача, 
через властивість водню підвищувати крихкість металу; 

– організація відводу води з димової труби (захист від корозії); 
– існують проблеми з т.з. «водневим» забрудненням атмосфери; 
негативний вплив обсягів викидів водню, як парникового газу, 
значно зросте після досягнення запланованих обсягів водневої 
енергетики; 

– інституційні бар’єри, а саме процедури отримання дозвільних до-
кументів на експлуатацію, котлів, що працюють на паливах, що 
містять водень; на сьогодні у нормативному методі розрахунку 
котельних агрегатів [6] відсутнє таке паливо, як водень.  

Аналіз впливу водню на процес горіння доцільно починати з ши-
роко відомих процесів, які є складовими загального процесу спаленню 
водню. Це в першу чергу введення вологи у процеси горіння.  

Вприск вологи в зону горіння відносять до технологічних методів 
зниження оксидів азоту і тому цей процес є досить поширений. У роботах 
МЕІ [6, рис. 4.16] зі збільшенням обсягу уприскування пари відбувається 
деяке розтягування зони горіння, зниження максимальної локальної тем-
ператури факела на 80–100 К, при введенні незначної кількості Н2О вміст 
СО може зменшуватись а при великій кількості – навпаки збільшуватись. 
Концентрація паливних NО зменшувалася приблизно на 7%, що вказує на 
слабкий вплив добавок вологи на утворення паливних оксидів азоту. 

На розробленому авторами експериментальному стенді раніше ви-
вчався вплив вологи у процесі горіння палив [7]. В цих дослідженнях в 
зону горіння метану (ламінарний факел) вносились каплі дистильованої 
води різного об’єму.  

Розрахункові і експериментальні дослідження дали можливість 
визначити об’єм впливу вмісту вологи в початкових компонентах на 
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процес горіння вуглеводних палив, за якими початкова волога паливо-
повітряної суміші складає близько 8–9% вологовмісту продуктів зго-
рання. Цей факт лежить в основі уявлення про незначний вплив воло-
говмісту початкових продуктів на процес горіння. 

Одержані в роботі експериментальні дані при коефіцієнті надлиш-
ку повітря  = 1,1, ілюструють, що збільшення вмісту монооксиду 
азоту починається перед фронтом полум’я, а зменшення за фронтом 
полум’я при зниженні температури продуктів згорання за рахунок роз-
бавлення і реакції рекомбінації.  

Концентрація монооксиду азоту знижується залежно від темпера-
тури і приблизно повторює зміни останньої з деяким «запізненням». Ці 
дані добре узгоджуються з результатами досліджень [8] за формою 
кривих абсолютних значень температур і концентрацій, а також під-
тверджують припущення, зроблене за результатом аналітичних до-
сліджень в роботі [9], про неспівпадіння зони максимальних темпе-
ратур і зони максимуму концентрацій. 

Значною мірою саме такою подвійною роллю вологи пояснюється 
різноманітність і неспівпадіння даних про вплив вологи на процес го-
ріння, приведених в різних літературних джерелах [7–10].  

Експериментальні дослідження очікувано показали, що зі збільшення 
вмісту водню розвиваюся більш високі температури, та що не можна 
враховувати ефективність впливу введення додаткових середовищ (ба-
ластів) в процес горіння тільки шляхом розрахунку їх термодинамічної 
складової, необхідно враховувати кінетику процесу. Хоча якщо в цьому 
плані порівняти, наприклад, баласти, що часто вводяться при стадійному 
спаленні, такі, як надмірне повітря і пара [7, 8], авторами показано, що з 
підвищенням максимальних локальних температур процесу ефективність 
введення термодинамічно різних баластів зближується, що можна 
пояснити припущенням домінування кінетики над термодинамікою. 

При написанні радикальних ланцюгових реакцій для воднево-кис-
невої суміші при Т > 1000 К механізми розгалуження ланцюга відносно 
незалежні від природи палива. Проте, вже при температурі нижче 
1000 К (традиційна для роботи більшості котельних агрегатів) вони 
стають значно складнішими і залежать від природи палива [11]. 

Як результат вищеописаного можна вважати, що недостатня визначе-
ність впливу домішок водню (кінетичної складової процесу спалювання) 
обумовлюють необхідність проведення досліджень в цьому напрямку.  

У Інституті технічної теплофізики НАН України було спроєкто-
вано та виготовлено експериментальний стенд для дослідження впливу 



 

 85

вологи на утворення токсичних речовин при горінні палив та докладно 
описано у роботі [9] і проведено кілька серій експериментів.  

В експериментальних дослідженнях основна увага була надана 
вимірюванню максимальної локальної температури і, концентрацій ок-
сидів азоту в «сліді» краплі, що містила різну концентрацію перекису 
водню від 0 до 30%.  

Розчин перекису водню різної концентрації (до 30%) подавався у 
вигляді краплі рідини у фронт полум’я ламінарного факелу метану. От-
римані результати свідчили про еквідестантність характеру залежно-
стей розподілу концентрацій при введенні дистильованої води .  

З рис. 1 видно наступну залежність концентрації оксидів азоту до 
вмісту водню у водному розчині перекису водню: зі зменшення вмісту 
водню у розчині (а отже, відповідного зростання вмісту кисню) оксиди 
азоту зростають. Це можна пояснити припущенням, що ріст термодина-
мічної складової для даних співвідношень домінує в порівнянні з кіне-
тичною. 

 

Рис. 1. Вміст NOх у продуктах спалення в залежності від 
вмісту водню в розчині перекису водню. 

 
На рис. 1 пунктирною лінією (початок з т. А) показано ймовірне 

очікуване значення концентрації оксидів азоту для перетину фронту 
полум’я при δ = 0,511 мм. Проте, серія експериментів проведених в да-
ному перерізі показало точку А, що відхиляється. Автори припускають, 
що дана область (орієнтовно середина фронту полум’я) являє собою 
актуальну зону для подальшого дослідження з ціллю більш точного 
пояснення відхилень, різниця між отриманим і очікуваним значеннями 
оксидів азоту становить 10,5% і рівна 6–8 мг/м3.  
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В отриманих результатах дослідження [12] авторів даної роботи, 
встановлено, що при температурах менших 1000 °К концентрація окси-
дів азоту близька до 1011 см/мольс. При температурах більших 
1000 °К різко зростає, інтенсифікується догорання СО і зростає тепло-
вий ефект реакції. Тобто, збільшення концентрації розчину Н2О2 до 
30% (і відповідно зменшення вмісту водню у розчині до 9,44%) призво-
дило до збільшення сумарного виходу монооксиду азоту на 35–45% 
для даних умов експерименту за рахунок інтенсивнішого утворення ра-
дикалів ОН, ОН2 і збільшення рівня температур при догоранні СО. 

Відокремлені вимірювання NO і NO2 показали, що залежність част-
ки NO2 від вмісту Н2 у розчині, що подається до ламінарного факелу 
метану є неоднозначною і істотно залежить від місця відбору проби в 
перетині фронту полум’я. 

В початковому перетині фронту (рис. 2, графік 1) частка NO2 сягає 
вже 78% від максимальної при вмісту водню у розчині 9,85% (що відпо-
відає 22% концентрації розчину Н2О2) і виходячи на граничні значення, 
залишається незмінною при подальшому зменшенні частки водню у 
розчині (відповідного збільшення концентрації розчину перекису вод-
ню). В середньому перетині фронту полум’я (рис. 4) графік 2 має свій 
екстремум, який рівний частці 0,63 по ординаті, тобто зменшення кон-
центрації водню у розчині (збільшення концентрації Н2О2 до 15%) для 
даного перетину фронту полум’я також приводить до істотного, збіль-
шення частки NO2, проте подальше збільшення відсоткового вмісту 
перекису водню призводить до зменшення співвідношення до рівня 0,3, 
що приблизно відповідає впливу 9,44% вмісту водню у розчині (3% 
розчину Н2О2). Графік 3, відповідає перетину з координатою 2,0, екві-
дестантно повторює графік 2, проте з менш яскраво вираженим мак-
симумом в точці з координатою вміст водню у розчині близько 10,4%.  

 

 

Рис. 2. Вплив вмісту водню у роз-
чині на утворення NO2 у фронті 
полум’я ламінарного факелу ме-
тану, де: 
1 – передня межа фронту, координата  
δ = 0,0 мм; 
2 – середній перетин фронту, коор-
дината δ = 1,0 мм; 
3 – задня межа фронту, координата  
δ = 2,0 мм. 
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Таким чином, температура вище 800 К істотно впливає на швид-
кості реакції і змінює кінетику процесів, що відбуваються з участю 
водню у розчині перекису водню, причому у різних перетинах фронту 
ці зміни різні за характером, що можна пояснити зменшенням часу іс-
нування Н2О2 у полум’ї до 20 мс і менше.  

Важливим також є факт, що ступінь дії водню у розчині перекису 
водню на процес доокислення NO в NO2 для різних температур має свій 
екстремум по концентрації речовини, що вводиться. З рис. 2 видно, що 
для цей максимум NO2 для вмісту Н2 у розчині близько 10,4%. 

Із цього можна зробити висновок, що найсприятливішими умовами 
доооксилення NO в NO2 є введення водню з вмістом 10,3% у розчин пе-
рекису водню у температурному інтервалі 800–1000 °К. Цим умовам 
найбільш відповідає заполум’яна область (а не фронт полум’я). Проте 
ці припущення потребують додаткового вивчення. Тому при спаленні 
водню у топці котла буде відповідно зростати концентрація NO, доля 
відповідно NO2 зменшиться. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПІДМІШУВАННЯ ДИМОВИХ 
ГАЗІВ У ПОВІТРЯНИЙ ТРАКТ ПАЛЬНИКА  
НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ СПАЛЮВАННЯ 
 

Індустріалізація людського життя призводить до збільшення за-
бруднення атмосфери в основному продуктами згоряння органічного 
палива. За виключенням водяної пари, всі інші складові продуктів зго-
ряння активно впливають на навколишнє середовище. Оксиди азоту є 
найбільш шкідливими з усіх продуктів, що забруднюють атмосферу, 
тому для зменшення негативного впливу треба докладати зусиль по 
зменшенню оксидів азоту в процесі горіння. Це досягається удоско-
наленням процесу згоряння, яке досягається так званими «первинними» 
та «вторинними» методами. Первинні методи направлені на зменшення 
викидів оксидів азоту безпосередньо під час горіння в топці чи камері 
згоряння, а вторинні методи направлені на видалення шкідливих ре-
човин з продуктів згоряння після виходу їх з топки чи камери згоряння. 

Економічні витрати та ефективність зменшення викидів оксидів 
азоту різними методами показані на рис. 1 [1]. З рис. 1 видно, що одним 
з ефективних методів зі зниження викидів оксидів азоту при менших 
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економічних витратах є метод 
рециркуляції димових газів. 
Цей метод полягає в подачі 
інертного середовища (димо-
вих газів) в зону горіння при 
температурі нижчий за темпе-
ратуру полум’я. Міра рецир-
куляції визначається відно-
шенням маси димових газів, 
що йдуть на рециркуляцію до 
сумарної маси димових газів 
що виходять з топки.  

Рециркуляційні системи 
можна поділити на два види: 
зовнішні та внутрішні в залеж-
ності від способу організації 
рециркуляції димових газів. 
Температура димових газів, що подаються на рециркуляцію, впливає на 
ефективність зменшення оксидів азоту. Ефективність зростає зі змен-
шенням температури. Вид палива також є важливим. Найкращі резуль-
тати по зменшенню викидів оксидів азоту можна отримати на газо-
подібному паливі, менше для рідких палив, а для кам’яного та бурого 
вугілля це зменшення досягає 15% та 10% відповідно. 

Мета роботи полягала у дослідженні впливу підмішування димо-
вих газів у повітряний тракт пальника на експлуатаційні та екологічні 
характеристики процесу спалювання метану у сильно завихреному по-
тоці дуттьового повітря. 

Для дослідження вибрано інтегрований в циліндричну камеру зго-
ряння газомазутний пальник ГМП-16. Пальниками даного типу облад-
нані водогрійні газомазутні котли марки КВГМ, які призначені для 
опалення і гарячого водопостачання виробничих, громадських і жит-
лових будівель. Побудована геометрія модельної камери згоряння (діа-
метр 1,5 м; довжина 6 м) з інтегрованою моделлю пальника ГМП-16 
показана на рис. 2. Пальник ГМП-16 має у повітряному тракті аксіаль-
но-лопатковий завихрювач з кутом встановлення лопаток у 45 градусів, 
що було враховано при моделюванні шляхом завдання відповідною 
тангенційної складової швидкості. Природний газ, у вигляді чистого 
метану подавався через 16 радіально розташованих отворів на боковій 
поверхні пальника.  

 
Рис. 1. Економічні витрати та ефективність 
зменшення викидів оксидів різними ме-
тодами: РГД – рециркуляція димових газів; 
НЕП – низько емісійні пальники; СКВ –
селективне каталітичне відновлення. 
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Для моделювання процесу горіння природного газу використову-
вався тристадійний механізм горіння метану:  

CH4 + ½ O2 = CO + 2H2 
CO + ½ O2 = CO2 
H2+½ O2 = H2O. 

 

 
Р
Рис. 2. Модельна камера згоряння з пальником 
ГМП-16. 

 
Швидкість реакції визначалася за допомогою моделі дисипації 

вихорів Магнусена [2]. В моделі дисипації вихорів використовувалися 
наступні значення констант АEDC = 4 та ВEDC = 0. 

Всі розрахунки було проведено для теплової потужності пальника 
18,6 МВт. Надлишок повітря для базового варіанту становив  = 1,05; 
температура природного газу та повітря – 20 С; температура стінок ка-
мери згоряння – 300 С. При теплоті згоряння метану 50,1 МДж/кг витра-
та газу становить 0,371 кг/с, витрата повітря при надлишку повітря 1,05–
6,72 кг/с. Після проведення базового розрахунку, був визначений склад 
димових газів, який використовувався для завдання граничних умов на 
вході у повітряний тракт пальника (таблиця). При розрахунках темпера-
тури на вході в повітряний тракт було прийнято, що температура димо-
вих газів до змішування з дуттьовим повітрям складає 100 С.  

Таблиця  
Вхідні параметри повітряного тракту пальника 
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Масова частка компоненти 

СО NO CO2 H2O O2 N2 

0 6,7200 293 0 0 0 0 0,232 0,768 

5 7,0746 298 1,0510–8 2,0510–7 7,1910–3 5,9010–3 0,221 0,766 

10 7,4291 303 1,9910–8 3,9010–7 1,3710–2 1,1210–2 0,211 0,764 

15 7,7837 307 2,8610–8 5,5910–7 1,9610–2 1,6110–2 2,020 0,762 

20 8,1382 311 3,6410–8 7,1310–7 2,5010–2 2,0510–2 0,194 0,761 
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На рис. 3 показано вплив рециркуляції димових газів у повітряний 
тракт пальника на температурне поле та концентрацію оксиду азоту на 
осі камери згоряння, а на рис. 4 показано як при цьому змінюються екс-
плуатаційні та екологічні характеристики процесу спалювання.  

 

  

  
а б 

Рис. 3. Вплив рециркуляції димових газів на температурне поле (а) та кон-
центрацію оксиду азоту (б): верхні рисунки рециркуляція – 0%, нижні – 15%. 

 
Отримані результати показали, що при рециркуляції димових газів 

(до 10%) у сильно завихрений потік дуттьового повітря, спостеріга-
ється значне (до 70%) зниження оксидів азоту при помірному збіль-
шенні витрат на нагнітання 
повітря та збільшення хіміч-
ного недопалу. Подальше 
збільшення проценту рецир-
куляції димових газів призво-
дить до незначного збільшен-
ня відновлення оксидів азоту 
при значному збільшенні тис-
ку нагнітання. Існує також 
граничне значення проценту 
рециркуляції, при якому ще 
можна застосовувати рецир-
куляцію, воно становить 35–
40 відсотків [3]. Після 40 від-
сотків масова частка кисню в 

 
Рис. 4. Вплив рециркуляції димових газів на
експлуатаційні та екологічні характерис-
тики процесу спалювання. 
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потоці, що йде на горіння зменшується нижче 17%, що призводить до 
погіршення умов згоряння палива. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УТВОРЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ 
ПРИ СПАЛЮВАННІ ОРГАНІЧНИХ ПАЛИВ 

 
Одним з важливих чинни-

ків, що визначають параметри 
процесу горіння і конструк-
цію котлів є теплова напруга 
топкової поверхні, зростання 
якої призводить до підвищен-
ня пікової температури у ядрі 
факела, таким чином збіль-
шується емісія оксидів азоту. 
На рис. 1 показано як теплова 
потужність топкового об’єму 
залежить від навантаження 

 
 О. І. Сігал, Є. Й. Бикоріз, С. В. Плашихін, Н. А. Ніжник, І. В. Пузанов, 2022 

 
Рис. 1. Залежність теплової напруги котла
від потужності 1 MBtu/год = 0,293 МВт;
1 Btu/год.фут3103 = 0,01 МВт/м3. 
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котла. Найбільша залежність відзначається в діапазоні 25–150 MBtu/год 
(7,32–43,95 МВт), що вказує на значний вплив теплової напруги на ут-
ворення оксидів азоту саме в котлах середньої потужності у відносних 
величинах.  

Із зростанням теплової потужності збільшується топкова пікова 
температура збільшується утворення оксидів азоту, що показано на 
рис. 2. 

 

Рис. 2. Вплив одиничної потужності пальника на концентра-
цію оксидів азоту при спалюванні твердого палива і при-
родного газу [1]: 1 MBtu/год = 0,293 МВт. 

 
Пікова температура в топках котлів потужністю до 43,95 МВт 

значно зростає, що позначається на значному збільшенні утворення ок-
сидів азоту (рис. 2).  

При спалюванні твердого палива концентрація оксидів азоту у се-
редньому значно вища ніж при спалюванні природного газу без піді-
гріву дуттьового повітря навіть при малих потужностях котлів, так при 
N = 7,32 МВт – у три рази. При збільшення потужності до 58,62 МВт і 
далі різниця зросте у 6–7 разів. Цей факт пояснюється не тільки утво-
ренням паливних оксидів азоту у продуктах спалювання, а й збіль-
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шенням пікових температур у нерівномірному температурному полі 
топки з твердим паливом. 

З рис. 2 видно що підігрів дуттьового повітря при спалюванні 
природного газу інтенсифікує утворення термічних оксидів азоту, при 
чому значно більше при збільшенні потужності котлів. Так, при 
N = 58,62 МВт різниця по загальній концентрації оксидів азоту складає 
в середньому СNOx =300 ppm. При N = 2÷5 МВт ця різниця складе 
СNOx

 = 50 ppm. Більш того при цих потужностях і відповідному піді-
гріві дуттьового повітря концентрації оксидів азоту при спалюванні 
твердого палива і природного газу в продуктах спалювання відрізня-
ються в середньому на СNOx =75 ppm.  

Унаслідок того, що газові і рідкопаливні блокові водотрубні котли 
працюють при більшому значенні теплової потужності і теплонаван-
таження, більшим аніж жаротрубні, то водотрубним котлам відповідає 
і більше значення базових викидів NOx (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Вплив підігріву і надлишку дуттьового по-
вітря на формування оксидів азоту [1].  
1 фунт/MMBtu = 1,55 кг/МВт. 

Динаміка емісії оксидів азоту в водотрубних котлах при підвищен-
ні коефіцієнта надлишкового повітря значно відрізняється від емісії ок-
сидів азоту в жаротрубних котлах і складає NOx = 0,1317 кг/МВт при 
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збільшенні надлишкового кисню з 1,1% до 9,5%, для водотрубних кот-
лів по максимуму; при збільшенні надлишку кисню з 1,1% до 9,5%, для 
жаротрубних котлів NOx = 0,31 кг/МВт по максимуму, тобто в 2,8 рази. 
В той же час по мінімімуму ця різниця зменшується в 1,25 рази (рис. 3).  

Проте, немає ніякої очевидної залежності рівня викидів NOx від 
того, чи є котел жаротрубним або водотрубним. 

Конструкція котла, вид споживаного палива та режими роботи ус-
таткування впливають на базовий рівень викидів NOx. 

Основними з параметрів роботи є кількість надмірного кисню і 
температура дуттьового повітря. Надмірний кисень впливає на кон-
центрацію кисню в димових газах і залежить від кількості надмірного 
повітря, що подається в топку для горіння. 

Температура дуттьового повітря визначається ступенем його піді-
гріву перед подачею в топку. Підігрів повітря використовується для 
збільшення теплової ефективності топці. 

У численних джерелах розглянута типова залежність надлишку по-
вітря і концентрації оксидів азоту. У них відзначається збільшення кон-
центрації оксидів азоту при збільшенні надлишку повітря [2–4]. Ця за-
лежність показана на рис. 3, де наводяться дані по спалюванню природ-
ного газу у водотрубних і жаротрубних котлах. 

З рис. 3 видно що підігрів дуттьового повітря не впливає на кон-
центрацію оксидів азоту в димових газах при надлишку кисню у 5% не-
залежно від типу котлів: водотрубних чи жаротрубних і складає в се-
редньому 0,124 кг/МВт. 

Зниження чи збільшення кількості кисню у підігрітому повітрі при-
зводить до значного збільшення концентрації оксидів азоту у про-
дуктах спалювання природного газу у водотрубних котлах. Наприклад, 
при надлишку кисню 1% NOх = 0,341 кг/МВт, тобто у 2,8 рази більше, а 
при надлишку кисню 12% NOх = 0,527 кг/МВт, тобто у 4,3 рази більше 
ніж при надлишку кисню 5%.  

Переваги роботи котла на малих надлишках повітря відомі. Котел 
завжди працює з деяким надлишком повітря, що потрібно для запо-
бігання недопалювання і формування викидів СО. 

Робота на низьких надлишках повітря є одним з фундаментальних 
понять про ефективну організацію горіння в котлах. 

Проте, велика кількість ICI-котлів (промислові, комерційні і відом-
чі котли) зазвичай працюють на надлишках повітря, які забезпечують 
надійну роботу, але перевищують кількість, необхідну для досконалого 
згорання палива. Таким чином, котельні установки працюють з над-
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лишком повітря. Це сприяє утворенню додаткових викидів NOx і 
зростання теплових втрат. 

Енергетичні ж котли зазвичай експлуатуються при малих надлиш-
ках повітря. Проте ці установки, порівняно з ICI-котлами, працюють 
при менших коливаннях навантаження і при ретельному контролі з 
боку оперативного персоналу. 

На рис. 3 показано ефект, що створюється підігрівом дуттьового 
повітря. 

Як видно, підігрів повітря інтенсифікує утворення оксидів азоту. 
Рівень підігріву дуттьового повітря прямо впливає на температуру 

в зоні горіння, яка, у свою чергу, впливає на кількість «термічних» ок-
сидів азоту, що утворилися. 

Конкретніше, чим більший ступінь підігріву повітря, тим вище піко-
ва температура горіння і поява більшої кількості оксидів азоту [6]. Піді-
грів повітря виявляється помітніше при спалюванні рідкого і газоподіб-
ного палива і викликає зростання утворення «термічних» оксидів азоту 
[5–7]. Підігрівом повітря, як правило, оснащуються котли потужністю 
більше 15 МВт. Температура підігрітого повітря складає 120–340 °C [7]. 

В процесі спалювання палива утворюються оксиди азоту. Реакція 
утворення оксидів азоту має ланцюговий механізм і протікає з погли-
нанням теплоти, наприклад: N2 + O2 = 2NO – 90 кДж/моль. Зменшення 
температури горіння різко знижує рівноважну концентрацію оксиду 
азоту і одночасно збільшує час, необхідний для досягнення цієї кон-
центрації. У котлах при температурах в топці 1400–1500 °С часу пере-
бування газів у факелі в 100 разів менше за необхідне для досягнення 
рівноважної концентрації, і концентрація оксиду азоту, що утворюєть-
ся, складає NO = (0,05÷0,15)РNO, де РNO – парціальний тиск оксиду 
азоту. Надлишок азоту прискорює реакцію, але одночасно його збіль-
шення знижує температуру горіння, що уповільнює реакцію. При ма-
лих надлишках повітря істотніше вплив першого чинника, при великих – 
другого. Також на збереження оксиду азоту впливає швидкість охо-
лоджування газів (швидкість гартування). Унаслідок оборотності реак-
ції оксиди азоту в газах зберігаються при швидкому їх охолоджуванні. 
Охолоджений оксид азоту вступає в реакцію з атмосферним киснем, 
внаслідок чого утворюється NO2. Реакція залежить від концентрації ре-
агентів і із зменшенням NO сповільнюється, при цьому в атмосфер-
ному повітрі зберігається NO. При подальшому охолоджуванні (нижче 
за 140 °С) частина NO2 переходить в N2O4, частка якої збільшується по 
мірі охолоджування. За деяких умов утворюється N2O2. Таким чином, в 
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атмосферному повітрі можуть утворюватися і існувати одночасно різні 
оксиди азоту при переважаючому вмісті NO2 і N2O4. Вміст оксидів 
азоту в продуктах згорання, що йдуть з котлів, змінюється в широких 
межах (у перерахунку на NO від 0,015 до 0,15%) і залежить від потуж-
ності котла, характеристик палива і організації процесу горіння. У ко-
тельних установках очищення продуктів згорання від оксидів азоту 
поки практично не застосовується. Найбільш реальним шляхом зни-
ження вмісту оксидів азоту і бенз(а)пирену в продуктах згорання, що 
видаляються в атмосферу, є зниження температури горіння і коефіцієн-
та надлишку повітря в області ядра факела в топці.  

 
Висновки 

Із зростанням теплової потужності збільшується пікова топкова 
температура, що призводить до збільшення утворення оксидів азоту. 

Зі збільшенням потужності котлів теплова напруга в топці зростає 
в межах 30–80 МВт/м3 (при N = 7,3243,95 МВт) на 62,2%. В той же 
час з подальшим збільшенням потужності котлів від 43,95 МВт теплова 
напруга в топках практично не збільшується.  

Зниження чи збільшення кількості кисню у підігрітому повітрі при-
зводить до значного збільшення концентрації оксидів азоту у продук-
тах спалювання природного газу у водотрубних котлах. Наприклад, 
при надлишку кисню 1% NOх = 0,341 кг/МВт, тобто у 2,8 рази більше, а 
при надлишку кисню 12% NOх = 0,527 кг/МВт, тобто у 4,3 рази більше 
ніж при надлишку кисню 5%.  
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NOX, SO2 AND H2S EMISSIONS REDUCTION BY PRIMARY 
MEASURE OF AIR STAGING 

 
Nowadays the sustainable energy is a major ambition for energy 

producers, therefore the agriculture or logging waste is becoming the 
priority for the transformation of fuel to heat or electricity during 
combustion. On the other hand, the use of these fuels containing more 
emissions to the atmosphere due to the higher content of emission-forming 
elements in the fuel such as nitrogen or sulphur, which is higher in waste 
fuel than in main biomass for combustion – wood chips or pellets. 
Consequently, after introduction of the EU Directive 2015/2193, the 
combustion products should be even cleaner to satisfy new rates. The 
reduction of NOx, SO2 and H2S emissions could be studied by burning 
biomass in gasification mode. It could be done by introducing air staging to 
the combustion of biomass. The emissions in biomass combustion products 
that are limited by the new EU legislations for the rates of medium 
combustion plants are nitrogen oxides, sulfur dioxides and particulate 
matter. Carbon monoxide emissions are no longer limited. It is worth noting 
that H2S emissions are not restricted by the standards, but it is not wanted in 
the combustion products because of its possible oxidation to the SO2, further 
reaction with H2O and formation of acid rain.  
 
 G. Jomantas, K. Buinevicius, 2022 
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A lot of studies propose that biomass combustion by burning it by 
gasification mode with air staging is an appropriate way to reduce the NOx 
emissions, while studies on the reduction of SOx and H2S are more 
conservative with little information [1, 2]. Most experiments in reviewed 
studies were carried out by adapting air staging. The aim of this publication 
is to investigate these emissions reduction possibilities by using gasification 
mode with flue gas recirculation introduction. 

The experiments were made by using biomass grate firing boiler stand 
(fig. 1), which is the scale down copy of the industrial one. The thermal 
capacity of the equipment was 25 kW and it was able to be carried out by 
combusting different species of fuel – pellets or loose shredded biomass. 
The boiler stand was made of 4 main parts: fuel supplying system, moving 
grate furnace, experimental reactor and the shell type heat exchanger – 
boiler.  

 
Fig. 1. 25 kW experimental 
biomass grate firing boiler 
stand: 
1 – furnace; 2 – experimental 

reactor; 3 – shell type boiler. 

 
 
Flue gas emissions were measured with the analysers MRU Vario Luxx 

and Multilyser Ste. First mentioned measuring analyzer has heated tube and 
probe, therefore it has ability to determine SO2 emissions more accurately by 
avoiding their condensation. Measured concentration of emissions are 
defined at normal conditions. 

Experiments were carried out by burning different fuel species: 
sunflower husk pellets, shredded pine bark and wood pellets with different 
amount of emission forming N and S in its composition. The physical and 
chemical properties were determined in accredited laboratories. The major 
fuel characteristics are presented in the table as the dry fuel matter. 

Research of NOx, SO2 and H2S emissions while burning different types 
of fuel by mixing primary air and recirculated flue gas lead to the results 

2 

3 

1 



 

 100

shown in figure 2. The graphs are sorted by different type of the fuel 
combusted.  

Table 
Chemical and physical characteristics of fuels, % 

Fuel Moisture Nitrogen (N) Sulphur (S) 

Sunflower husk 
pellets 

08,6 0,73 0,087 

Shredded pine bark 47,2 0,39 0,021 

Wood pellets 05,9 0,15 0,010 

 
During the tests, the primary air and the recirculated flue gas were 

mixed by downgrading O2 content in its mixture gradually from 21% to 13% 
by 2%. The secondary air was supplied above the arc. The proportion of the 
primary air/recirculated flue gas mix and the secondary air was maintained 
1:1,3. The highest O2 rate in the flue gas to stack was by supplying primary 
air without flue gas recirculation, and the lowest O2 rate was by the highest 
recirculated flue gas. O2 in the flue gas to stack was in the range of 6–11%. 

The results of the experiments showed quite similar tendencies of NOx, 
SO2 and H2S change while it was carried out by burning shredded pine barks 
and sunflower husk pellets. NOx emissions were reduced by 34% and 22% 
respectively for shredded pine bark and sunflower husk pellets (from 
313 mg/nm³ to 205 mg/nm³ and 441 mg/nm³ to 346 mg/nm³). The H2S 
emissions were reduced by 35% burning shredded one bark (from 63 mg/nm³ 
to 41 mg/nm³) and 24% burning sunflower husk pellets (from 211 mg/nm³ to 
160 mg/nm³). A difference occurred in the comparison of SO2 emissions 
reduction: 63% and 23% (from 8 mg/nm³ to 3 mg/nm³ and 39 g/nm³ to 
30 mg/nm³). Experiments burning low fuel-N and fuel-S wood pellets did 
not contribute to the results. The NOx was reduced by 10%, the SO2 and H2S 
emissions did not change independently of the flue gas recirculation ratio 
while experiment was carried out. 

The CO emissions in this section of experiments were in the range of 0–
50 mg/nm³. However, the distance between the combustion chamber and 
measuring point was quite long, thus the CO could have oxidised along the 
flue gas duct and the NO emissions followed the identical change as the 
NOx. 
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Fig. 2. NOx, SO2 and H2S emissions from the combustion of sunflower  

husk pellets, shredded pine bar and wood pellets respectively. 
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Conclusions 
1. The NOx emissions could be reduced by 22–34% with relatively higher 

N content fuel (burning sunflower husk pellets and shredded pine bark). 
However, applying the same methods for relatively low fuel-N fuel, the 
emissions was reduced only by 10%. 

2. The SO2 emissions reduction by burning biomass in staged mode 
noticed, when higher fuel-S fuel was combusted, however it does not 
work for low sulphur fuel. 

3. The H2S emissions reduction could be reached by 24–35% when 
burning higher fuel-S fuel, otherwise no significant reduction is noticed 
the same as SO2 case.  

References 

1. Jančauskas A., Buinevičius K. Combination of Primary Measures on Flue Gas 
Emissions in Grate-Firing Biofuel Boiler // Energies. – 2021. – Vol. 14. – 793. 
https://doi.org/10.3390/en14040793 

2. Li J., Zhang X., Yang W. & Blasiak W. (2013). Effects of flue gas internal 
recirculation on NOx and SOx emissions in a co-firing boiler // International Journal of 
Clean Coal and Energy. – 02(02). – P. 13–21. 

 
 
 

УДК 621.182 
 

О. І. Сігал1, Є. Й. Бикоріз1, С. В. Плашихін1,2, І. В. Пузанов1 

1Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ 
2Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ  

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛООБМІНУ В ТОПЦІ  
КОТЛА ТВГ-4Р 

 
 Теплообмін в топці котла описується рівнянням 
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де  m – параметр, залежний від физико-хімічних властивостей палива і 
може вважатися автомодельним і не враховуватися при збереженні 
типу палива; 
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г  – критерій Больцмана; 

kS = Bu – число Бугера; 
am – ступінь чорноти топки; 

тRe

 dw

 – топкове число Рейнольдса. 

Критерій Reт не слід розглядати, оскільки в топках з товщиною ви-
промінюючого шару 0,5 променистий теплообмін відбувається до-
статньо інтенсивно і частка конвективного теплообміну незначна. До 
таких пристроїв відносяться котли ТВГ-4р. 

Розглянемо решту критеріїв, інваріантність яких необхідно збе-
регти при переході до моделі топки котла в двомірному просторі.  

Число Больцмана. При переході до двохмірної моделі відсутнє 
поняття «Ширина топки». Модернізація матиме місце для одного з 
просторів розділених двосвітними екранами котла. При цьому кількість 
сопел, що встановлюються на поді котла, рівна кількості сопел, що 
встановлюються в просторі розділеному двосвітними екранами, тобто 
кількість сопел – 14 шт. Зовнішній вигляд топкі в двомірному просторі 
нагадує вертикальний подовжній розріз котла. Розглядаючи теплообмін 
у вказаному просторі витрата палива змінюється в 4 рази в порівнянні 
із загальними витратами на котел (простір котла розбитий на 4 секції 
двосвітними екранами). Відповідно, променесприймаюча поверхня 
також зменшується в 4 рази. Таким чином співвідношення Вр/Нл в рів-
нянні Больцмана зберігається. Для забезпечення інваріантності в двох-
мірному просторі відрізки, що імітують поверхні введення палива, 
приймаються рівними гідравлічним діаметрам отворів, через які пода-
ється паливоповітряна суміш в соплах пальника. Швидкості подачі су-
міші в топковий простір залишаються незмінними. Решта членів рів-
няння не залежить від геометричних характеристик.  

Число Бугера (kS). При переході до двомірної моделі необхідно 
зберегти існуючу довжину променя S. Розрахуємо довжину променя 
для котла ТВГ-4Р. Використовуючи заводські креслення отримуємо: 

– об’єм топки Vт = 13м3; 
– площа стін топки Fст = 95,34 м2. 
Таким чином, товщина випромінюючого шару складе: 

75,0
34,95

13
6,3 S  м. 
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Співвідношення .2,0
ст

т 
F

V
  

Розрахуємо геометричні характеристики еквівалентної двомірної 
топки. На підставі наявної документації на пальник і заводських крес-
лень котла ТВГ-4Р визначаємо довжину поду топки, необхідну для роз-
міщення подового пальника, оснащеного 14 соплами. Необхідна дов-
жина складає 1,122 м. Складаємо рівняння, необхідні для визначення 
висоти еквівалентної топки, що забезпечує співвідношення  

,2,0
e
m

e
m

l

F
 

де   lm – периметр топкового простору. 
Площа еквівалентної топки 

e
mF  = 1,122  Не, 

де    Не – висота еквівалентної топки; 
e
ml  = 2 1,122 + 2  Не = 2(1,122 + Не). 
Вирішуючи рівняння знаходимо висоту еквівалентної топки. 

Не = 1,67 м. 

Таким чином довжина променя в еквівалентній двомірній топці 
зберігається рівній довжині променя в топці котла.  

Показник С в числі Бугера не залежить від геометричних розмірів і 
є величиною фізичною, а тому зберігає свою еквівалентність. 

Ступінь чорноти топки аm. Ступінь чорноти топки визначається 
виразом  

,
)1( срфф

ф




aa

a
am  

де   aф = 1 – l–kps – ступінь чорноти факела; 
cр – коефіцієнт ефективності екранів. 
Як видно, ступінь чорноти факела при переході до двомірної 

моделі зберігає свою інваріантність. У такому разі необхідно зберегти 
інваріантність коефіцієнта аm ефективності екранів. 

У свою чергу коефіцієнт теплової ефективності екранів дорівнює 
множині кутового коефіцієнта екрану на коефіцієнт, що враховує 
забруднення: 

 = . 
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Якщо стінки топки закриті екранами з різними кутовими коефіці-
єнтами (що має місце в топці котла ТВГ-4Р) або екрани закривають 
частину поверхні стінок, то середнє значення коефіцієнта ефективності 
складає: 

.
ст

ст
ср

F

F ii
  

Таким чином, з сказаного виходить, що стінки топкі в моделі 
повинні бути закриті екранами, що мають еквівалентну ефективність. 
Розрахуємо ступінь екранування для топки котла ТВГ-4Р і отримаємо: 

.7,0
ст

л 
H

H
 

Враховуючи значення коефіцієнта забруднення екрану  = 0,65 
(для природного газу) і значення кутового коефіцієнта для настінних 
екранів  = 0,99 для двосвітних екранів  = 0,88, знайдемо значення по-
глинаючої здатності екранів bср.е = 0,6.  

Периметр двомірної моделі топки рівний 5,84 м, розраховуємо дов-
жину екранних поверхонь: 5,840,7 = 4,1 м. 

Розташування і довжину екранов двомірній моделі визначаємо в 
наступному порядку: 

– фронтальний екран – 1,67 м; 
– стельовий екран – 1,25 м; 
– теплові екрани – 1,17 м. 
Разом 4,1 м. 
Таким чином екрани розташовуються по всіх стінках еквівалентної 

топки, за винятком поду і частини периметра для виходу продуктів 
згорання. Довжина ділянки виходу продуктів згорання складає 0,5 м, як 
і в топці котла ТВГ-4Р. Таким чином автомодельность двомірної екві-
валентної топки забезпечена. 

 
Опис розрахункової сітки двомірної еквівалентної топки 

Для вирішення задачі горіння паливної суміші з попереднім змі-
шенням необхідно розбити топковий простір на дві області (рисунок). 
У нижній частині топкі, де відбувається змішення бідного і багатого 
паливом потоку, а також горіння суміші, побудована густа сітка (об-
ласть 1). Область розбита елементами трикутної форми. Середній роз-
мір сторони трикутного елементу сітки рівний 2,11 мм. Загальна кіль-
кість елементів в першій області 464 446 шт. У верхній частині топки 
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розташована область 2. Вра-
ховуючи меншу інтенсивність 
і швидкість фізичних про-
цесів, область розбита роз-
рідженою прямокутною сіт-
кою. Середній розмір сторони 
прямокутного елементу сітки 
18,11 мм. Загальна кількість 
елементів в другій області 
4836 шт.  
 
 
 

Моделювання теплообміну в моделі топки котла 
 Моделювання теплообміну в моделі топки котла ТВГ-4Р за допо-

могою обчислювального комплексу FLUENT6.3. Рішення задачі теп-
лообміну в топці котла проводилося в наступних опціях: 

– горіння з попереднім змішуванням; 
– вирішувалось з алгоритмом на основі тиску. 
Використані наступні математичні моделі: 
– суміш фракцій; 
– рівняння переходу фракцій із осередненням по Фавру; 
– k- модель турбулентності; 
– дискретно-ординатна модель переносу теплоти. 
Задані наступні граничні умови: 
– паливо, його хімічний склад та температура; 
– режимні параметри (коефіцієнт надлишку повітря та його тем-
пература). 

Деталізація граничних умов для: 
– входу дуттьового повітря та палива через «швидкісний вхід» у 
таблиці «кількість руху» через напрямок потоку із завданням 
турбулентності інтенсивністю та гідравлічним діаметром; 

– виходу димових газів через «вихід під тиском» у таблиці «кіль-
кість руху» через напрямок потоку із завданням турбулентності 
інтенсивністю та гідравлічним діаметром; 

– стінки топки в таблиці «термічні» умови через опцію «темпе-
ратура» і «внутрішня випромінююча здатність» та для адіаба-
тичної стінки через опцію «тепловий потік» та «внутрішня ви-
промінювальна здатність». 

 
Рисунок. Розрахункова сітка двомірної ек-
вівалентної топки. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ 
ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА В МІКРОФАКЕЛЬНИХ 

ПАЛЬНИКОВИХ ПРИСТРОЯХ 
 
Дослідженню різних способів інтенсифікації процесу горіння при-

свячено велику кількість робіт [1–10]. Аналіз літературних джерел свід-
чить, що можна виділити такі основні групи способів інтенсифікації 
процесів горіння для мікрофакельних пальникових пристроїв (рисунок).  
1. Інтенсифікація процесу сумішоутворення палива і окиснювача. 
2. Збільшення периметра запалювання для одержання розвиненої по-

верхні займання і горіння. 
3. Інтенсифікація процесів турбулентного перемішування і тепло-

обміну у топковому просторі. 
4. Підвищення швидкості хімічного реагування в потоці горючої 

суміші. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Основні способи інтенсифікації горіння  
в мікрофакельних пальниках. 
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    І. Л. Дашковська, А. В. Кліщ, М. В. Ганжа, 2022 

ОСНОВНІ ГРУПИ СПОСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГОРІННЯ  
В МІКРОФАКЕЛЬНИХ ПАЛЬНИКАХ 

Інтенсифікація процесу сумішоутворення палива і 
окиснювача  

Збільшення периметра запалювання для одержання 
розвиненої поверхні займання і горіння 

Інтенсифікація процесів турбулентного перемішування  
і теплообміну у топковому просторі 

Підвищення швидкості хімічного реагування в потоці 
горючої суміші 
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Щодо першої групи способів, яка стосується процесів сумішоутво-
рення, то у мікрофакельних пальниках з поперечною паливоподачею 
ефективне сумішоутворення реалізується шляхом поперечної подачі 
системи паливних струменів у зносячий потік окиснювача. Важливим 
засобом інтенсифікації сумішоутворення у пальниках даного типу є 
збільшення долі попереднього так званого внутрішнього сумішоутво-
рення, яке відбувається власне у пальниковому пристрої. Регулювання 
вказаної долі може здійснюватися за допомогою зміни відстані L1 від 
місця виходу газу з отворів до устя пальника. 

До важливих засобів, які відносяться до другої групи способів ін-
тенсифікації горіння («збільшення периметра запалювання для одер-
жання розвиненої поверхні займання і горіння»), належать: зменшення 
одиночної потужності пальника і збільшення їх кількості при встанов-
ленні в агрегатах; зменшення характерних розмірів стабілізаторів по-
лум’я; застосування нішових порожнин на бічних поверхнях стабі-
лізаторів полум’я; збільшення коефіцієнта затінення поперечного пере-
різу пальника; застосування турбулізуючих пластин на зривній кромці 
стабілізатора полум’я тощо. 

При застосуванні нішових порожнин на бічних поверхнях стабілі-
заторів полум’я горіння починається у власне нішовій порожнині, поши-
рюється уздовж зовнішньої поверхні стабілізатора і далі триває в його 
закормовій області. За відсутності нішових порожнин початок горіння 
відповідає зривній кромці стабілізатора полум’я. Отже описаний харак-
тер процесу горіння в пальниках із стабілізаторами полум’я з нішовими 
порожнинами свідчить про збільшення периметра запалювання у порів-
нянні з ситуацією, коли ніші на бічних поверхнях стабілізаторів відсутні. 

Ефективним засобом збільшення периметра запалювання є також 
підвищення коефіцієнта затінення перерізу пальника kf. Однак це під-
вищення обмежується певним значенням kf, при перевищенні якого має 
місце спонтанне порушення симетрії течії і умов горіння. 

Периметр запалювання можна також збільшити шляхом встанов-
лення на зривних кромках стабілізаторів полум’я турбулізуючих еле-
ментів різної конфігурації – полум’яперекидних перемичок, пластин 
різної форми тощо. 

Щодо способів інтенсифікації горіння, які стосуються третьої гру-
пи та пов’язані з покращенням турбулентного перемішування і тепло-
обміну в топковому просторі, то тут насамперед слід відзначити вста-
новлення турбулізуючих решіток перед стабілізаторами полум’я. На-
явні дослідження свідчать про те, що хоча вказане встановлення і дещо 
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зменшує сталість факелу, менше з тим при цьому помітно підвищу-
ється вигоряння палива.  

Деякі з факторів підвищення інтенсивності горіння, що розгляда-
ються, характеризуються комбінованим впливом на інтенсифікацію 
процесу спалювання палива. До прикладу, застосування турбулізуючих 
елементів поблизу зривної кромки стабілізаторів полум’я з одного боку 
слугує збільшенню периметра запалювання, а з другого – є фактором 
інтенсифікації процесів турбулентного перемішування і теплообміну в 
топковому просторі. 

Важливим способом інтенсифікації горіння є підвищення швидко-
сті хімічного реагування в потоці горючої суміші (четверта група спо-
собів). До таких способів належить, зокрема, попередній підігрів окис-
нювача або палива. Однак застосування цих способів практично обме-
жується вимогами виключення термічного розкладу важких вуглеводів 
у газах, не перевищення певного рівня максимальної температури фа-
кела та нерівномірності температури у топковому просторі тощо.  

Вище представлено далеко неповний перелік можливих способів 
інтенсифікації процесів горіння. Способи, наведені у даному переліку, 
є найбільш поширеними щодо спалювання газового палива у стабіліза-
торних мікрофакельних пальниках.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛЬНИКІВ З НИЗЬКОЮ ЕМІСІЄЮ 
ОКСИДІВ АЗОТУ ПРИ СПАЛЮВАННІ ПРИРОДНОГО 

ГАЗУ ТА РІДКОГО ПАЛИВА 
 

України взяла на себе зобов’язання щодо суттєвого скорочення ви-
кидів шкідливих речовин від теплових установок, у т. ч. оксидів азоту, 
тому розроблення і експлуатація пальників з низькою емісією оксидів 
азоту має особливе значення. 

Як зразкові рівні викидів, які можуть бути досягнуті на низькоемі-
сійних пальниках різних конструкцій, можна привести показники, от-
римані на згаданому котлі, встановленому в Німеччині. Контрольо-
ваний рівень викидів NOx склав 112 ppm проти 140 ppm [1]. 

Всі згадані котли, за винятком одного, мали блокову конструкцію. 
Єдиний із згаданих котлів (котел потужністю 110 МВт), постав-

лений «окремими вузлами» і що знаходиться у штаті Каліфорнія, після 
реконструкції із заміною пальників на низькоемісійні мав показник 
80 ppm контрольованих викидів NOx [2]. 

Результати випробувань, отримані на газовому жаротрубному кот-
лі у Форт Нокс, реконструйованому шляхом установки пальника із 
ступінчастою подачею повітря, показали зниження викидів NOx на 32% 
(зниження з 100 ppm до 68 ppm). 

Інші дані, що відносяться до зниження викидів в жаротрубних кот-
лах при установці низькоемісійних пальників із ступінчастою подачею 
повітря, відсутні. 

Додаткові дані, повідомлені Coen Company для 177 газових низь-
коемісійних пальників, демонструють фактичні показники викидів NOx 
в межах від 30 до 170 ppm [3]. 

Ці дані отримані для пальників різних типів і потужностей, вклю-
чаючи блокові котли і котли, що поставляються окремими вузлами 
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паропродуктивністю від 11 до 240 т/год і потужністю від 9 до 
180 МВт. 

Всі ці установки використовували низькоемісійні пальники DAF 
компанії Coen. 

Є дані про використання 23 пальників Faber компанії Tampella 
Power Corp. Повідомляється, що установка таких газових пальників 
дозволяє понизити викиди NOx 40 ppm і нижче. 

Всі приведені котли є блоковими і мають паропродуктивність від 4 
до 45 т/год. [4]. 

Для малих промислових газових і рідкопаливних пальників фірма 
Riley Stoker представила ступінчастий аксіальний пальник ASR із 
зворотним потоком, аксіальний пальник AFS із ступінчастим факелом і 
вихровий триступінчатий пальник STS. 

Пальник ASR створений на основі запатентованої технології фірми 
Deutsche Babcock і використовує ступінчасту аксіальну подачу первин-
ного і вторинного повітря, а також внутрішньотопкову рециркуляцію 
димових газів. Пальник показано на рис. 1. Максимальна потужність 
пальника складає 80 МВт. Контрольований рівень викидів NOx при 
спалюванні газу від 20 до 30 ppm при частці РДГ від 12 до 30%.  

 

 
Рис. 1. Низькоемісійний пальник ASR [5]. 

 
Пальник AFS включає аксіальну ступінчасту подачу первинного, 

вторинного повітря і палива. 
Пальник показано на рис. 2. Потужність пальника – 5–10 МВт [5]. 

При підключенні РДГ рівень викидів NOx складає від 30 до 40 ppm [5]. 

Пальник STS показано на рис. 3. Пальник призначений для рекон-
струкції екранованих прямокутних багатопальникових топок з піді-
грівом дуттьового повітря до 260 °С. 
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Рис. 2. Низькоемісійний пальник AFS [5]. 

 

 
Рис. 3. Низькоемісійний пальник STS [5]. 

 
Застосування пальника на одній з паперових фабрик продемон-

струвало значення викидів в межах 90–110 ppm при високому ступені 
підігріву дуттьового повітря і без використання РДГ [5].  

Зниження викидів NOx за рахунок використання низькоемісійних 
пальників при спалюванні природного газу в котлах, включаючи п’ять 
водотрубних і один жаротрубний, склало від 32 до 71%. 
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Контрольовані викиди NOx для 18 водотрубних пальників потуж-
ністю від 3 до 9 МВт складають 25–30 ppm. Для решти пальників (по-
тужністю від 13 до 90 МВт) – від 58 до 140 ppm. 

Рівень контрольованих NOx, що спостерігався на 200 низькоемісій-
них пальниках, знаходиться в межах від 30 до 170 ppm. 

Деякі виробники пальників повідомили, що загальне зниження 
викидів NOx склало від 50 до 90%. 

Декілька виробників гарантують значення викидів NOx в діапазоні до 
40 ppm при спалюванні природного газу в промислових блокових котлах. 
Такі показники досягнуті з метою відповідності нормам SCAQMD, що 
діють в штаті Каліфорнія. 

Наприклад, філія Faber компанії Tampella Power гарантує значення 
викидів NOx в діапазоні до 40 ppm при роботі будь-якої пальникової 
системи, а також, в окремих випадках, допускає зниження викидів 
менше 30 ppm [6]. Аналогічно, Coen Company повідомляє про досягнуті 
на низькоемісійних пальниках типу Micro-NOx [7] значення викидів до 
30 ppm, а також в окремих випадках викиди можуть бути скорочені до 
величини менше 20 ppm. 

Що стосується спалювання рідкого палива на низькоемісійних 
пальниках із ступінчастою подачею повітря, то є дані для 84 пальників, 
що працюють на пічному паливі і мазуті. 

Котли, обладнані низькоемісійними пальниками і працюють на 
пічному паливі, продемонстрували рівень контрольованих викидів NOx 
в межах 60–260 ppm.  

25 побутових котлів, споживаючих мазут № 6 (вміст азоту в паливі 
від 0,14 до 0,3%), показали рівень контрольованих викидів в діапазоні 
від 80 до 475 ppm. 

Підрахувати загальне зниження викидів NOx для цих котлів не 
представляється можливим унаслідок відсутності даних про неконт-
рольовані рівні викидів. 

Далі повідомляється про фактичні показники викидів 17 жаротруб-
них і водотрубних котлів, споживаючих мазут і що знаходяться в Японії. 

Ці котли, потужністю від 1,5 до 12 МВт, в ході випробувань пока-
зали скорочення викидів NOx в межах 30–60% при контрольованих 
рівнях викидів від 69 до 185 ppm [8]. Реконструкція котлів включала 
заміну пальників на низькоемісійні. Більшість низькоемісійних паль-
ників для ICI-котлів розробляються як пристрої з високим ступенем 
заводської готовності, швидко і легко вмонтовуються в котел без пере-
роблення жарової труби. 
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У випадку, якщо заміні підлягають дуттьовий вентилятор і/або 
інше устаткування системи тягодуття, деякі виробники пропонують 
блокові пальники, в яких пальник комбінується з пристроями контролю 
горіння, приладами безпеки, трубним обв’язуванням і дуттьовим вен-
тилятором. 

Все це устаткування збирається в заводських умовах і поступає у 
продаж єдиним блоком. 
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ПАЛЬНИКИ ІЗ СТУПІНЧАСТИМ ГОРІННЯМ 
 

 Пальники із ступінчастим горінням є найбільш поширеним типом 
низькоемісійних пальників. Низькі концентрації оксидів азоту в них 
досягаються шляхом ступінчастої подачі повітря або палива в зони, що 
примикають до пальника. 

Тому пальники із ступінчастим горінням можна розділити на 
пальники із ступінчастою подачею палива і пальники із ступінчастою 
подачею повітря. 

Пальники із ступінчастою подачею повітря застосовуються у водо-
трубних котлах з 1979 року. На рис. 1 схематично зображений типовий 
пальник із ступінчастою подачею повітря. Подача повітря в пальнику 
здійснюється в три прийоми: подається первинне, вторинне і третинне 
повітря. 

Ступінчаста подача повітря знижує концентрацію кисню в первин-
ній зоні горіння, гальмує формування оксидів азоту і створює умови 
для зниження формування оксидів азоту. 

Вторинне і третинне повітря в зоні, розташованій за основною, 
закінчують горіння, знижуючи при цьому пікову температуру і змен-
шуючи формування «термічних» оксидів азоту. 

Завдяки ступінчастій організації горіння факел в камері згорання 
має властивість подовжуватись, перевищуючи при цьому розміри 
факела, властивого звичайним пальникам. 

Це має особливе значення для блокових пальників, тому що 
попадання факела на топкові поверхні нагріву може викликати їх вихід 
з ладу. 

Крім того, пальники із ступінчастою подачею повітря, порівняно із 
звичайними пальниками, як правило, мають великі габарити завширш-
ки і довжину і вимагають переробок екранної системи котла і його 
повітропроводів. 

 
 Є. Й. Бикоріз, С. В. Плашихін, Н. А. Ніжник, І. В. Пузанов, 2022 
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Рис. 1. Низькоемісийний пальник із ступінчастою подачею дуттьового 
повітря [1]. 

 
Габарити пальника також можуть мати значення при оцінці мож-

ливості реконструкції пальників, розташованих в обмеженому про-
сторі. 

Пальники із ступінчастою подачею палива, як різновид ступінча-
стих низькоемісійних пальників, отримали розвиток відносно недавно. 

Ці пальники спочатку розроблялися для технологічних підігрівачів 
нафтоперегінних і нафтохімічних підприємств і в котлах знаходили 
обмежене застосування. 

На рис. 2 схематично показаний пальник із ступінчастою подачею 
палива виробництва John Zink Company. 

У цьому пальнику дуттьове повітря подається без розділення на 
ступені. Паливо розділяється на первинний і вторинний потоки. 

Не дивлячись на високу концентрацію «термічних» оксидів азоту в 
первинній зоні горіння, їх подальше формування обмежується низькою 
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піковою температурою, що досягається горінням збідненою паливом 
суміші. 

 
Рис. 2. Пальник із ступінчастою подачею палива. 

 
Велика кількість надмірного повітря охолоджує зону горіння, об-

межує пікову температуру і створює хороші умови для зниження утво-
рення оксидів азоту [2]. 

Інертні продукти згорання, що утворилися в первинній зоні, 
знижують пікову температуру і локалізують кисень у вторинній зоні 
горіння. Таким чином, зменшується формування оксидів азоту. 

Перевагою пальників із ступінчастою подачею палива перед паль-
никами із ступінчастою подачею повітря є менша довжина факела. Це 
знижує вірогідність попадання факела на стінки топкової камери [3]. 

Дані, отримані для газових і рідкопаливних ICI-котлів, оснащених 
низькоемісійними пальниками, виявили широкий розкид технічних і 
екологічних показників. 
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Стосовно спалювання природного газу повідомляється про зни-
ження викидів NOx в межах від 39 до 71%. Дані отримані для чотирьох 
водотрубних пальників, один з яких був знов введений в експлуатацію. 

Контрольовані рівні викидів NOx для згаданих пальників і для 
десяти інших газових водотрубних котлів, з яких п’ять реконструйо-
вані і дооснащені низькоемісійними пальниками, склали від 25 ppm для 
котла потужністю 3 МВт, який розташований на Тайвані до 140 ppm 
для котла потужністю 30 МВт з подовим розташуванням пальників, що 
знаходиться в Німеччині. 

Такий розкид значень викидів пояснюється відмінностями в потуж-
ності, конструкціях пальників. 
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РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК  
ПАЛЬНИКОВИХ СОПЕЛ 

 
Ескіз пальника представлено на рис. 1. 
Початкові дані [1]: 
– паливо – природний газ (концентрації по об’єму, %) 

 
 Є. Й. Бикоріз, С. В. Плашихін, Н. А. Ніжник, І. В. Пузанов, 2022 
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СН4 – 98,6; С2Н6 – 0,4; С3Н8 – 0,1; С4Н10 – 0,05; С5Н12 – 0,01; N2 – 
0,8; О2 – 0,01; СО2 – 0,03; 
– витрата газу на пальник Вг = 79,7 нм3/год; 
Теплова потужність пальника 0,74 МВт: 
– коефіцієнт надлишку повітря  = 1,05; 
– зміст шкідливих викидів приведений до  = 1: 
СО – 0,003% 
NOx – 80 мг/м3; 

– стехіометричний об’єм повітря Vo = 9,5 м3/м3; 
– температура повітря tв = 20 С (293 К); 
– температура газу tг = 15 С (293 К). 
 

 
Рис. 1. Пальник газовий багатосопловий неповного попереднього змішення: 

1 – повітряна камера; 2 – газорозподільна камера; 3 – змішувач газу і повітря; 4 – 
штуцер для підведення газу; 5 – вентилятор; 6 – отвори; 7 – вставка; 8 – насадка. 
 

Розрахунок швидкостей в камері змішення пальника 
 
Кількість дуттьового повітря, що подається в пальник 

Vв =   Вг Vo = 1,05 79,7 9,5 = 795 нм3/год. 

Фактична витрата повітря 

2,853
273

293
795

273
в

в
ф
в 

t
VV м3/год. 

Фактична витрата газу 

1,84
273

288
7,79

273
г

в
ф
в 

t
BB  нм3/год. 

Фактична витрата газоповітряної суміші: 

3,9371,842,853ф
г 

ф
в  BV  м3/год. 
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Визначаємо живий перетин сопла і знаходимо середню швидкість 
витікання суміші в сопло 

23,20
00117,03600

2,85

0,001173600

с
смср

см 






Q

W  м/с. 

Визначаємо живий перетин камери змішення і швидкість руху 
повітря в камері змішення: 

6,15
1100138,03600

2,853

110,001383600

ф
в ср

всм 






V

W  м/с. 

Загальний вигляд і конструкція сопел показано на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Загальний вигляд соплової секції і конструкції насадок. 

 
Приготування паливної суміші проходить у 2 етапи. У камері змі-

шення в потік дуттьового повітря уприскується газ в першому під-
веденні. Потім за допомогою циліндрової вставки потік отримуваної в 
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камері суміші розбивається на 2 частини. Через циліндровий канал 5 
отримана в камері змішення суміш поступає в центр факела. Решта ча-
стини суміші поступає в кільцевий канал, де в суміш подається решта 
частини газу через друге підведення. Отримана в кільцевому каналі су-
міш поступає на периферію факела. 

 Провести точний інженерний розрахунок швидкості руху суміші 
по каналах 4 і 5, а також визначити її склад не представляється мож-
ливим з наступних причин: 

– сопла пальника (рис. 2) мають складну форму, тому описати 
режими руху повітря і суміші в каналах 4 і 5 за допомогою 
простих математичних рівнянь складно; 

– підведення газу в сопло здійснюється від одного джерела при 
однаковому русі, при цьому аеродинамічні умови в камері 
змішення і кільцевому каналі різні і взаємопов’язані; 

– отвори підведення газу і розміри елементів сопла характери-
зуються величинами малого порядку, за цих умов на режим 
витоку починають помітно впливати сили в’язкості і врахувати 
вплив цих сил стає складно.  

Тому доцільно провести орієнтовний розрахунок сопел, використо-
вуючи прості рівняння нерозривності струменя і рівняння матеріаль-
ного балансу. При цьому слід керуватися наступними міркуваннями. 

 Розрахунок повного аеродинамічного тиску повітря у вхідному 
перетині пальника, проведений по даним викладеним в [1] показує, що 
максимальна швидкість повітря, яка може бути отримана за рахунок 
спрацьовування повного аеродинамічного тиску складає 20 м/с. Це го-
ворить, що швидкості руху суміші на виході з каналу 4 і 5 в топку 
можуть трохи відрізнятися.  

 Розрахунок траєкторії руху і діаметру струменя газу першого 
підведення в потоці повітря камери змішування проведені по рекомен-
даціях [2] із застосуванням САР-програми показав, що в циліндровий 
канал потрапляє 35% газу, що подається на перше підведення. 

 Порівнюючи аеродинамічні умови руху струменя по каналах 4 і 5 
слід зазначити наявність додаткових аеродинамічних опорів в кільцево-
му каналі 4. Їх викликає форма каналу (кільце), а також наявність дру-
гого підводу газу. Отже, в каналі 4 слід чекати швидкість руху суміші 
декілька менше ніж в каналі 5. 

 Розрахунок проведений на підставі положень викладених вище, 
приведений в таблиці. 
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Таблиця  
Ориєнтовний розрахунок характеристик роботи пальника  

з попереднім змішуванням 

Параметр Значення 

Коефіцієнт надлишку повітря,  1,05 

Теоретична кількість повітря Vo, нм
3/нм3  9,5 

Площа перерізу периферії Sп, м
3 0,000678 

Площа перерізу центру Sц, м
3 0,000491 

Температура повітря tв, °С 20 

Температура газу tг, °С 15 

Щільність повітря при н/у ρв, кг/нм
3 1,292 

Щільність повітря фактична ρпрв, кг/нм
3 1,204 

Щільність газу при н/у ρг, кг/нм
3 0,678 

Щільність газу фактична ρпрг, кг/м
3 0,643 

Теплоемкость газа массовая, кДж/кг 2483 

Теплоємність газу масова, кДж/кг 1005 

Загальна витрата газу при н/у Gг, нм
3/год 7,25 

Загальна фактична витрата газу Gгпр, м
3/год 7,64 

Витрата газу масова, кг/год 4,91 

Витрата повітря масова, кг/год 93,38 

Фактична щільність суміші на периферії ρсмпр, кг/м
3 1,1323 

Фактична щільність суміші в центрі ρсмцппр, кг/м
3 1,1800 

Загальна витрата повітря при н/у Gв, нм
3/год 72,3 

Загальна фактична витрата повітря Gвпр, м
3/год 77,6 

Швидкість повітря в центрі сопла, м/с 20,5 

Фактична витрата повітря на периферію Gпрвп, м
3/год 41,33 

Фактична витрата суміші на периферію Gпрсмп, м
3/год 47,4 

Фактична витрата суміші в центр Gпрсмц, м
3/год 36,4 

Частина загальної витрати газу, що вприскується в другому 
вприску в канал на периферію 0,4 

Частина загальної витрати газу, що вприскується в першому 
вприску  0,60 

Частина газу від першого вприску, що подається в центр 0,35 

Частина загальної витрати газу, що подається в центр 0,210 
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Закінчення таблиці 
  

Параметр Значення 

Частина загальної витрати газу, що подається на периферію 0,790 

Фактична витрата повітря в центр Gпрвп, м
3/год 36,24 

Частина загальної витрати повітря, що подається в центр 0,470 

Частина загальної витрати повітря, що подається на 
периферію 0,530 

Швидкість повітря у вхідній камері сопла, вх м/с 15,56 

Швидкість руху суміші на периферії, сп м/с 19,41 

Швидкість руху суміші в центрі, сц м/с 20,62 

Температура суміші на периферии tсмп, C 19,2 

Температура суміші в центрі tсмц, C 19,7 
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1. Государственный центр по испытаниям и внедрению топливоисполь-
зующего оборудования https://www.ua-region.com.ua/ru/13670819 

2. Иванов Ю. В. Газогорелочные устройства. – М.: Недра, 1972. – 276 с.  
 
 
 
УДК 662.61.621 
 

О. І. Сігал1, Є. Й. Бикоріз1, С. В. Плашихін1,2,  
Н. А. Ніжник1, І. В. Пузанов1 

1Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ 
2Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ  

НИЗЬКОЕМІСІЙНИЙ ПАЛЬНИК – «ПІРОКОР»  
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Корпорація Alzeta розробила пальник, відомий під назвою пірокор-
пальник з навивкою з керамічної нитки для оснащення газових блоко-
вих пальників тепловою потужністю до 2,4 МВт. 

 
 О. І. Сігал, Є. Й. Бикоріз, С. В. Плашихін, Н. А. Ніжник, І. В. Пузанов, 2022 
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Пальник може застосовуватися у водотрубних і жаротрубних кот-
лах. Це газовий пальник з інфрачервоним випромінюванням (IR-паль-
ник). Схема пальника наведена нижче.  

IR-пальник використовує енергію палива для нагріву випромінюючої 
поверхні. Ця поверхня випромінює енергію інфрачервоного випроміню-
вання. 

Перед попаданням в пальник паливний газ змішується з дуттьовим 
повітрям. 

Паливна суміш проходить через пористий матеріал пальника і горить 
в тонкому шарі, контактуючи з випромінюючою поверхнею пальника. 

Через те, що випромінююча поверхня пальника охолоджується су-
мішшю повітря, що поступає, і палива, і матеріал пальника має низьку 
теплопровідність, температура випромінювання знаходиться в діапа-
зоні від 930 до 1100 °С і зосереджена на зовнішній поверхні [1]. Низька 
температура горіння знижує формування «термічних» оксидів азоту. 

Промислові випробування пальника, проведені на жаротрубному 
котлі потужністю 1 МВт в Холл Кемікл (штат Огайо) показали зни-
ження викидів NOx на 78% при контрольованому рівні викидів 15 ppm. 

Інші випробування, проведені на котлі потужністю 2,3 МВт, пока-
зали зниження викидів 53% при контрольованому рівні 24 ppm. Ще 
одні випробування, проведені на котлі потужністю 0,6 МВт, показали 
контрольований рівень викидів 17 ppm. 

В середньому, за наслідками 
п’яти промислових, а також одних 
лабораторних випробувань, можна 
сказати що викиди NOx скорочені 
на 71%, викиди СО – на 94% [2]. 
На теперішній момент пальники, 
що поставляються корпорацією 
Alzeta, можуть скорочувати ви-
киди NOx до 30 ppm при повному 
навантаженні. Проте, як повідом-
ляється, у багатьох випадках фак-
тичні показники можуть бути і 
менше 20 ppm. 

В даний момент в однопаль-
никових системах використання 
пальників обмежується невелики-
ми блоковими котлами потужні- Схема пірокор-пальника. 
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стю менше 6 МВт, що визначається фізичними міркуваннями, що обме-
жують одиничну потужність пальників, що виготовляються. 

Конструктивні проблеми є головною перешкодою на шляху до 
ширшого впровадження. 

Проводяться подальші дослідження з метою зробити можливим 
використання пірокор-пальників в жаротрубних і водотрубних котлах 
більшої потужності, застосовуючи у тому числі і складні конструкції 
таких пальників. 

Досягнення наднизьких викидів NOx (менше 9 ppm) проводиться 
шляхом визначення необхідних топкових режимів із зниженими тепло-
напруженнями поверхонь нагріву, помірною температурою топкових 
газів і зниженим надлишком повітря. 

Недавно корпорація Alzeta і підприємство Zurn Industries заре-
єстрували котел Radiant Cell Boiler з наднизькими значеннями викидів 
NOx. У котлі використані безполуменеві радіаційні пірокор-пальники 
корпорації Alzeta. Повідомляється про досягнення значень викидів NOx 
близько 9 ppm і викидів СО до 50 ppm [3]. 
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Модель устойчивого развития общества, как один из основных 
современных трендов, в своем составе предполагает ускорение научно-
технологического прогресса и рост масштабов цифровизации эконо-
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мики. В рамках этих изменений проявляется и тенденция интеграция 
смежных систем городской инфраструктуры [1, 2]. Очевидно, что инте-
грация технических систем жизнеобеспечения является актуальной в 
виду перспективы решения задач по повышению качества и надежно-
сти оказания услуг и минимизации затрат как на создание, так и на экс-
плуатации систем жизнеобеспечения. Но надо отдавать себе отчет, что 
эти перемены в нашей стране будут проходить в условиях ограничения 
ресурсов и в большинстве случаев в условиях существующей инфра-
структуры городов и населенных пунктов.  

Рассмотрим технические возможность и проблемы объединения и 
взаимодействия электрических и тепловых сетей городских микро-
районов. Как для Республики Беларусь, так и для ряда европейских 
стран по разным причинам возник профицит электрогенерирующих 
мощностей. Этому, в частности, поспособствовали стохастичность про-
цессов развития рыночной экономики, перенос энергоемких промыш-
ленных производств в третий страны, стремления к диверсификации 
топливных энергоресурсов, увлечение строительством энергоисточни-
ков на альтернативные энергоресурсы в противовес объектам традици-
онной энергетики без учета всех сторон взаимодействия первых с окру-
жающей средой и др.  

В Беларуси в качестве основной причиной такого положения стало 
отставание темпов строительства промышленной структуры потребле-
ния электроэнергии от темпов строительства и модернизации электро-
станции, что потребовало разработку и внедрение инновационных тех-
нических решений в области повышения спроса на электроэнергию в 
других отраслях экономики. Одним из реализуемых мероприятий стало 
расширение применения электроэнергии в теплоснабжении. В основ-
ном рассматриваются варианты оснащения электростанций и котель-
ных электрическими котлами и нового строительства жилых микрора-
йонов на полном электрообеспечении.  

В рамках интеграционных процессов в энергетике, на наш взгляд, 
наиболее интересным является направление вектора повышение элект-
ропотребления существующих теплопотребителей систем централизо-
ванного теплоснабжения, путем применения гибридных тепловых 
пунктов, обладающих возможностью использования для нужд тепло-
снабжения двух или более энергоресурсов [2, 3].  

Очевидно, несколько разные подходы могут быть при новом строи-
тельстве и при модернизации существующих систем теплоснабжения. 
В нашем случае, исходя из возможных объемов внедрения предлагае-
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мых технических решений, а, следовательно, потенциальных возмож-
ных объемов потребления электроэнергии на нужды теплоснабжения, 
основное внимание уделено в первую очередь модернизации объектов 
систем теплоснабжения существующей застройки городской террито-
рии с системами централизованного теплоснабжения. Таким образом, 
важно определить экономически целесообразный потенциал интегра-
ции тепловых и электрических сетей городских жилых микрорайонов в 
условиях профицита электроэнергии в региональной энергосистеме.  

Говоря об экономической целесообразности применения электро-
энергии в области теплоснабжения, в качестве основного плюса сле-
дует считать повышение надежности и устойчивости функционирова-
ния энергосистемы, что в первую очередь достигается решением про-
блемы балансировки мощностей производства и потребления энергии с 
позиции выравнивания графиков генерации последней, так как простое 
увеличение потребление электроэнергии на нужды теплоснабжения 
(низкопотенциального теплопотребителя) априори не является энерге-
тически и экономически эффективным [4].  

Очевидно, так как речь идет о существующих системах жизнеобес-
печения, то на первый план выходят вопросы определения возможного 
и допустимого потенциала использования электричества для нужд 
теплоснабжения без значительных капитальных затрат в модернизацию 
в электроэнергетическую инфраструктуру, а, именно: 

– наличие «свободных» мощностей электрических сетей по по-
ставке электроэнергии теплопотребителю в рамках, сложивших-
ся и перспективных суточных графиков электропотребления; 

– разработка технических решений по модернизации тепловых пунк-
тов с целью придания им свойств гибридности (в части возмож-
ности потребления как тепловой, так и электрической энергии); 

– определение мощностей электрокотлов, аккумуляторов теплоты 
и тепловых насосов для отдельных теплопотребителей и всего 
микрорайона в целом в рамках, сложившихся и перспективных 
суточных графиков теплопотребления; 

– аудит состава и состояния том оснащения их средствами автома-
тизации, имеющегося в наличие и определение возможности ус-
тановки тепловых пунктах дополнительного оборудования с уче-
том оснащения их средствами автоматизации; 

– определение критерия эффективности и формирования целевой 
функции оптимизации предлагаемого технического решения ин-
теграции электрических и тепловых сетей жилого микрорайона. 
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Рассмотрим технические возможности и решения по модернизации 
тепловых пунктов. Хорошо известно, что в городах Беларуси до сере-
дины 90-х годов прошлого столетия в большинстве случае квартальные 
системы теплоснабжения строились с центральными тепловыми пунк-
тами (ЦТП) и абонентскими вводами в здания, более позднее строи-
тельство шло в основном с применением технологии индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП), размещенных непосредственно в подвальных 
помещениях зданий. Поэтому при проєктировании нового строитель-
ства в зонах существующих систем централизованного теплоснабже-
ния однозначно следует ориентироваться при подключение новых по-
требителей на применение гибридных ИТП, это еще целесообразно в 
виду того, что большинство существующих теплоисточников избыточ-
ны по установленной генерирующей мощности по отношению к сло-
жившимся в последние десятилетия тепловым нагрузкам.  

Сравнивая возможности установки дополнительного оборудования 
на существующих объектах, то применение ЦТП удешевляет капиталь-
ные затраты по установки электрокотлов и тепловых насосов, но тре-
бует применение инновационных решений конструктивного оформле-
ния тепловых аккумуляторов, так как использование водяных систем 
теплого аккумулирования ограничивается в виду сложности установки 
баков большой емкости внутри жилого сектора. В тоже время в виду 
возможности применения на ИТП генерирующего оборудования мень-
шей единичной мощности, удельные капитальные затраты увеличи-
ваются, но в тоже время, как правило облегчается решение вопроса раз-
мещения обычных водяных тепловых аккумуляторов. При этом надо 
учитывать и меньшие затраты на модернизацию внутренних электри-
ческих сетей жилых микрорайонов в случае с ЦТП. 

Ключевым моментом выбора мощностей дополнительного обору-
дования является анализ тепловых и электрических нагрузок. Для су-
ществующих жилых микрорайонов эти данные могут быть представ-
лены проєктной организации энергоснабжающими предприятиями, при 
новом проєктировании обычно пользуются нормативно-правовой лите-
ратурой. Однако, как показывает практика, несмотря на длительный 
период (более двадцати пяти лет) создания и развития в республике си-
стем энергоучета, получить информацию о суточных графиках элект-
рических и тепловых нагрузках конкретных жилых районов достаточно 
сложно, а порой просто невозможно. Архивы как правило содержат 
только данные суммарного суточного потребления энергии. И это 
несмотря на то, что еще более двадцати лет в нашей стране назад были 
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внедрены системы АСУ ТП теплоснабжения, полностью отражающие 
современные требования цифровой и возможности для получения и 
эффективного использования подобной информации [5]. Поэтому в 
большинстве случаев ориентироваться информацию от нагрузки теп-
лоисточников и на общие соображения, характеризующие подходы 
использования дополнительного энергетического оборудования.  

Сразу отметим, что в данном случае не рассматривается проблемы 
проєктирования жилых микрорайонов, использующих для теплоснаб-
жения только электроэнергию (они должны быть рассмотрены отдель-
но), напоминаем, что речь идет только о гибридных системах. Как из-
вестно, генерация тепловой энергии в условиях стран с умеренным и су-
ровым климатом имеет свой особенности в виду многопрофильности 
нагрузки, из которой для жилых микрорайонов главными являются на-
грузки подсистемы горячего водоснабжения (ПсГВС) и подсистемы 
отопления (ПсО). В последние годы все больше говорят еще о системах 
хладоснабжения в летнее время, но эту нагрузку пока не будем рассмат-
ривать, так это вопрос требует также отдельного рассмотрения. ПсГВС в 
идеале должна работать круглый год, и при этом следует отметить, что, 
ориентируясь на среднесуточную нагрузку, необходимо учитывать, что 
максимальные нагрузки являются достаточно кратковременными (до 2–
3 часов в сутки) и могут превышать среднесуточные в 2,5–3,0 раза.  

Время функционирования ПсО в наших условиях составляет около 
4000 часов в год. При этом суточные графики отпуска тепловой энер-
гии в виду аккумулирующей способности зданий можно формировать 
по традиции равномерными по средней температуре предыдущих су-
ток, либо с определенной корректировкой [5, 6], но при этом тепловая 
нагрузка ПО в течение отопительного сезона в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха изменяется в пределах от 0,2 до 1,0 от 
максимально-расчетной, определяемой по расчетной температуре для 
отопления в регионе. Средняя по отопительному сезону лежит в пре-
делах 0,45–0,55 от максимально-расчетной.  

Таким образом, при расчете по номинальной мощности установ-
ленного оборудования теплоисточников (без учета резервных мощно-
стей) время загрузка энергогенерирующего оборудования ПсГВС со-
ставляет 6000–6500 часов, а для ПсО соответственно 1800–2200 часов 
[4]. Следовательно, при рассмотрении гибридных систем теплоснаб-
жения по фактору времени использования номинальных мощностей 
предпочтение следует отдавать предпочтение выбора мощности гене-
рирующего оборудования по нагрузки ПсГВС. 
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Если оставить в стороне не «стандартные» дни (предпраздничные 
и летние выходные), то, очевидно, следует рассматривать два режима 
работы:  

– только ночное потребление электроэнергии на нужды ПсГВС; 
– ночное потребление электроэнергии на нужды ПсГВС с допол-
нительным включением электрокотлов в часы дневных миниму-
мов графиков энергопотребления.  

Если при новом строительстве электрическая инфраструктура мик-
рорайонов может сразу планироваться под требуемые нагрузки с уче-
том установки электрокотлов, то для существующих микрорайонов 
следует учитывать возможности установленных мощностей трансфор-
маторных подстанций (ТП) с позиции их загрузки в ночное время и в 
часы дневных минимумов графиков энергопотребления. 

Выбор мощности электрокотлов и аккумуляторов теплоты выпол-
няется по условию возможности генерации всей энергии, т. е. с режи-
мом по первому варианту, если по условиям свободной мощности 
трансформаторов это допустимо или с режимом по второму варианту с 
работой и в дневное время. Это определяется тем, что развитие мощ-
ности электрической инфраструктуры может потребовать достаточно 
больших вложений или невозможно вообще. В тоже время при ка-
питальных ремонтах внутренних электросетей микрорайонов может 
рассматриваться и вариант повышение мощности ТП с всеми выте-
кающими последствиями по пересмотру выбора мощностей обору-
дования. 

В [3] представлены вариантов принципиальных схем тепловых 
пунктов в гибридном исполнение. В простом случае дополнительно ус-
танавливается электрокотлы и аккумуляторы теплоты, более сложными 
являются схемы с тепловыми насосами. Традиционно функционально 
ЦТП исполняет роль распределения и регулирования тепловых нагру-
зок между системами отопления и горячего водоснабжения. Предлага-
ется добавить ЦТП функции производства и аккумулирования тепло-
вой энергии. С этой целью рассматривается установка на ЦТП допол-
нительно электроподогревателей (ЭК), аккумуляторов теплоты (АТ) и 
тепловых насосов (ТН). Целесообразнее рассматривать вариант загруз-
ки АТ теплоносителем, так как это придает схеме большую гибкость, 
что позволяет корректировку температурного графика тепловой сети в 
сторону понижения. Более глубокая интеграция с энергосистемой дан-
ная схема позволяет реализовывать работу ЦТП по электрическому 
графику энергосистемы в случае теплофикационной системы.  
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Для схем с ТН предусматривается ночная работа ЭК с зарядкой ТА 
и выравниванием тепловой нагрузки ЦТП в течение суток или работой 
по электрическому графику системы. В дневное время работают ТН в 
режиме «вода–вода» или в «косвенного» режима «воздух–вода». 
Электрическая мощность ТН выбирается из доступной дневной мощ-
ности трансформаторных подстанций микрорайона. Режим работы ТН 
выбирается по графику электрической нагрузки, т. е. допустимого энер-
гопотребления. Также допускается режим работы ТН в режиме «вода–
вода» во время отопительного сезона с целью понижения температуры 
обратной сетевой воды до температуры 10–15 °С. В этом случае как до-
полнительные факторы можно рассматривать возможность переохлаж-
денной обратной сетевой воды для охлаждения дымовых газов к кон-
денсационных экономайзерах или конденсаторах паровых турбины, 
если удается держать в предполагаемом режиме всех теплопотреби-
телей. Применение тепловых насосов более оптимистично, но и в этом 
варианте следует рассматривать комплексные решения по изменению 
режимов всех элементов системы централизованного теплоснабжения. 

Экономическая оценка эффективности рассмотренных вариантов в 
части применения гибридных тепловых пунктов возможна только при 
государственном регулировании тарифов на электроэнергию, как это бы-
ло реализовано, в скандинавских странах, когда в начальном периоде экс-
плуатации пикового оборудования электроэнергия поставляется по це-
нам близким к нулевым. Тем не менее, наиважнейшим вопросам является 
определение целевой функции для оценки эффективности и оптимизации 
технических решений по применению гибридных систем теплоснаб-
жения.  
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К ВЫБОРУ ВАРИАНТА СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА  

В УСЛОВИЯХ ПРОФИЦИТА МОЩНОСТЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 
 
Актуальность исследования определяется сложившейся в Респуб-

лике Беларусь ситуации на рынке электроэнергии, когда с вводом в 
эксплуатацию Белорусской АЭС в объединенной энергосистеме возни-
кает профицит электрогенерирующих мощностей и соответственно 
необходимость в оптимизации энергетических нагрузок. Ранее [1] нами 
были рассмотрены основные подходы как в стратегическом (долго-
срочном), и так в тактическом (оперативном) плане, позволяющие ре-
шать задачи, обеспечивающие более тесное взаимодействие предприя-
тий электро- и теплоэнергетики, интеграции электро- и теплоэнерге-
тики. Было показано, что одним из дополнительных перспективных по-
требителей электроэнергии являются системы централизованного теп-
лоснабжения. В практическом плане возникает вопрос методического 
обеспечения решения подобных задач при проєктировании систем теп-
лоснабжении. В данном случае представлены результаты технико-эко-
номического анализа для системы теплоснабжения поселка городского 
типа. 
 
 В. А. Седнин, М. И. Позднякова, 2022 
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В качестве аналога при исследовании рассматривалась система 
теплоснабжения поселка городского типа на примере реального объек-
та (п. Юбилейный, Минского района). Тепловые нагрузки исследуемо-
го поселка определись по укрупненным показателям в зависимости от 
характеристики застройки [2] и полученные данные сведены в табл. 1. 
Расчет годовой потребности района в тепловой энергии выполняется 
для межотопительного и отопительного режимов (см. табл. 2) согласно 
методике [3]. 

 Таблица 1 
Сводная таблица тепловых нагрузок поселка 

Потребители 
Тепловая нагрузка, сум

мак Q , Гкал/ч 

отопление, Qo 
вентиля-
ция, Qв 

горячее водо-
снабжение, Qгв 

Всего 

Жилые здания 2,42 – 0,65 3,07 

Общественные здания 0,14 0,07 0,01 0,22 

Всего 2,56 0,07 0,66 3,29 

 
Таблица 2 

Результаты расчета годового потребления теплоты  

Потребители 
Расход тепловой энергии 

отопительный 
период 

межотопитель-
ный период 

год 

Среднечасовые тепловые нагрузки, 
Гкал/ч, в т. ч.: 

1,84 0,53  

– отопление, вентиляция, Гкал/ч 1,18 –  

– горячее водоснабжение, Гкал/ч 0,66 0,53  

Годовое потребление теплоты,  
тыс. Гкал, в т. ч.: 

8,74 1,93 10,7 

– отопление и вентиляции, 
тыс. Гкал 

5,61 0,00 5,61 

– горячее водоснабжение, 
тыс. Гкал 

3,14 1,93 5,07 

 
В ходе исследования рассматривались следующие варианты: 
вариант 1 – децентрализованное поквартирное теплоснабжение с 

использованием электроэнергии; 
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вариант 2 – децентрализованное поквартирное теплоснабжение с 
использованием природного газа; 

вариант 3 – централизованное теплоснабжение от централизован-
ного теплоисточника;  

вариант 4 – централизованное теплоснабжение от модульной 
электрокотельной с баками аккумуляторами; 

вариант 5 – гибридная система (ГВС от электрокотлов с аккумуля-
торами теплоты, отопление от централизованного теп-
лоисточника на природном газе); 

вариант 6 – гибридная система (ГВС от электрокотлов с аккумуля-
торами теплоты, отопление от существующего цент-
рализованного теплоисточника). 

В рамках исследования по первому сценарию рассматривалось но-
вое строительства системы теплоснабжения и проводилось сравнение 
первых 5 вариантов, по второму сценарию – модернизация сущест-
вующей системы централизованного теплоснабжения с целью расши-
рения использования электроэнергии и проводилось сравнение 1, 4 и 
6 вариантов. 

Для каждого рассматриваемого варианта в соответствии с [3] опре-
деляются годовые технико-экономические показатели работы тепло-
источника. Суммарные капиталовложения в зависимости от варианта 
включают затраты на основное и дополнительное электрооборудование 
на здание, сантехническое оборудование, разводку внутридомовых 
трубопроводов и газопроводов, возведение теплотрассы. Для базовых 
условий стоимость энергии принималась согласно [4, 5]. Так в 2022 го-
ду электроэнергия, используемая в том числе для нужд отопления и 
горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудован-
ных в установленном порядке системами централизованного тепло- и 
газоснабжения составляет 0,0981 руб./кВтч, в часы минимальных на-
грузок (с 23.00 до 6.00) – 0,0687 руб./кВтч. В соответствии с [3] рас-
четная стоимость 1 т у. т. при разработке технико-экономических обо-
снований энергосберегающих мероприятий и оценки сроков их окупа-
емости принимается равной 210 долларов США. Результаты расчетов 
для базовых вариантов стоимостных показателей ТЭР представлены в 
табл. 3. Влияние на приведенные затраты стоимости природного газа и 
электроэнергии показано на рисунке. 

Согласно расчетам по первому сценарию, минимальные приведен-
ные затраты соответствуют варианту 2, т. е. децентрализованному по-
квартирному теплоснабжению с использованием природного газа. 
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 Таблица 3 
Технико-экономическое сравнение вариантов 

Показатели 
Варианты 

1 2 3  4  5 6 

Отпуск теплоты,  
тыс. Гкал 

10,7 

Тепловые потери в 
теплосетях, тыс. Гкал 

– – 0,72 – 0,28 0,28 

Расход электроэнергии 
на собственные нужды, 
млн кВтч 

12,4 0,07 – 12,4 5,9 5,9 

Расход топлива (газа), 
тыс. т у. т. 

– 1,64 1,34 – 0,86 0,86 

Капитальные вложения, 
тыс. долл. США 

2118,2 1879,6 1922,5 2508,2 2886,1 963,6 

Постоянные издержки на 
поддержание оборудо-
вания в работоспособном 
состоянии, долл. США 

105,9 94,0 96,1 125,4 144,3 48,2 

Дополнительный расход 
топлива (ЭЭ) по замеща-
ющей ГРЭС, тыс. т у. т. 

3,7 0,003 – 3,7 3,7 3,7 

Общий расход топлива, 
тыс. т у. т. 

3,7 1,64 1,34 3,7 4,56 4,56 

Затраты на покупку 
топлива по варианту,  
тыс. долл. США 

472,2 345,5 344,5 405,0 338,0 338,0 

Приведенные затраты, 
тыс. долл. США 

837,1 662,0 736,2 862,2 838,5  550,1 

 
По второму сценарию, как указывалось выше, сравнивались вариан-

ты 1, 4 и 6, где вариант 6 – это гибридная система, в которой тепловые 
пункты потребителей дополнительно оснащаются электрокотлами и 
аккумуляторами теплоты из расчета покрытия нагрузки ГВС ночным 
потреблением электроэнергии в ночное время (отопление планируется от 
существующей теплоисточника). В 4 варианте покрытие нагрузки горя-
чего водоснабжения также круглогодично планируется осуществлять за 
счет работы электрокотлов в ночные часы с созданием запаса тепловой 
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энергии в баках-аккумуляторах. Таким образом используются преиму-
щества ночного тарифа, а затраты на развитие инфраструктуры электро-
энергетической системы минимизируются. В случае такой модернизации 
оптимальным будет вариант 6 с использованием гибридной системы. 
 

  
а б 

Рисунок. Влияние на приведенные затраты стоимости электрической энергии (а) 
и стоимости природного газа (б). 

 

Таким образом, при новом строительстве системы теплоснабжения 
поселка городского типа наиболее оптимальным в заданных условиях 
является децентрализованное поквартирное теплоснабжение с исполь-
зованием природного газа. В случае модернизации или расширения су-
ществующих систем централизованного теплоснабжение приоритет 
следует отдавать гибридным системам теплоснабжения, которые могут 
участвовать в регулирование суточного графика электропотребления и 
имеющим также ряд косвенных преимуществ, включая повышение на-
дежности системы теплоснабжения. 
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ПОТУЖНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОТЛИ – ІННОВАЦІЙНИЙ 
НАПРЯМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  
В УКРАЇНІ 

 
В умовах російської воєнної агресії система теплопостачання Ук-

раїни, як невід’ємна складова загальної енергосистеми країни, пере-
буває у стані стресового випробування на безпекову стійкість. Особ-
ливо це стосується систем централізованого теплопостачання (СЦТ) 
міст, коли повна або часткова руйнація джерел теплової генерації (ко-
телень та теплоелектроцентралей) та мережевої інфраструктури транс-
портування та розподілення теплової енергії призводить до немож-
ливості забезпечити надійне, енергоефективне та економічно доступне 
постачання теплоти споживачеві.  

Традиційно СЦТ України базуються на використанні викопного 
палива з переважаючою часткою природного газу, а також вугілля, як 
місцевого енергоресурсу, та мазуту, переважно як резервного палива. 
Надійне постачання, накопичення і зберігання такого палива є одними 
з основних чинників, які обумовлюють безпекову стійкість СЦТ.  

Інноваційне застосування електричних теплогенераторів (елект-
ричних котлів та теплових насосів), які використовують електричну 
енергію як енергоресурс, дозволять технологічно диверсифікувати дже-
рела теплової енергії СЦТ нашої країни. Впровадження таких техно-
логій, крім безпосередньо генерації теплової енергії, дозволить викори-
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стовувати електричні теплогенератори як споживачів – регуляторів 
Об’єднаної енергосистеми України, що споживають електроенергію 
тільки у періоди її профіциту в енергосистемі.  

Електричні котли мають деякі переваги перед тепловими насосами 
щодо термінового впровадження. В умовах воєнного стану та післяво-
єнного відродження ці переваги дозволять швидкими темпами відно-
вити надійну експлуатацію СЦТ. Електричні котли, які на відміну від 
теплових насосів, не потребують джерел низьпотенційної теплоти, мо-
жуть бути встановлені на існуючих котельнях та ТЕЦ з використанням 
існуючої інфраструктури СЦТ, а також з максимальним наближенням 
до споживача (задля зменшення втрат теплоти при транспортуванні) на 
існуючих пунктах централізованого теплопостачання (ЦТП) і в індиві-
дуальних теплових пунктах багатоквартирних житлових будинків або 
адміністративно-комунальних будівель. Впровадження електричних 
котлів в оновлені теплові схеми СЦТ міст необхідно розглядати тільки 
як додаткову технологію джерел теплопостачання, яка підвищує 
безпекову стійкість системи внаслідок технологічної диверсифікації 
цих джерел із застосуванням альтернативного енергоносія – електро-
енергії. 

Дезінтеграція СЦТ шляхом їх децентралізації суттєвим чином 
знизить безпекову стійкість схем теплопостачання міст та призведе до 
занепаду їх мережевої інфраструктури – основної складової СЦТ, яка 
забезпечує надійність транспортування та розподілення теплоносія. 
Помилково вважається, що в багатоквартирному будинку достатньо 
мати холодну воду і електроенергію для обігріву та приготування 
гарячої води і такий підхід знімає одразу низку проблем. Однак ство-
рює набагато більше проблем та вимог до потужності та надійності 
елементів електропостачання, а також надлишкової встановленої по-
тужності електричних теплогенераторів. Орієнтація виключно на 
електричні системи теплопостачання обумовлює нестійкість системи 
теплопостачання загалом, особливо в умовах воєнного стану. Не можна 
вважати за безперечний аргумент, що електроенергетична інфраструк-
тура не буде суттєво зруйнована протягом тривалого періоду воєнного 
стану та потребуватиме тільки заміни трансформаторної підстанції – не 
потрібно буде будувати нову ТЕЦ або котельню, а при відновленні 
зруйнованого обладнання можна буде уникнути багаторічного будів-
ництва нової інфраструктури, відновлення теплових мереж та котлів. 
Натомість необхідно буде обмежитись капітальним ремонтом будинку 
та підключення до джерела електроенергії. Однак треба зауважити, що 
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електричні мережі переважно виконані у зовнішніх конструкціях, а 
теплові мережі – у підземних (більш стійких до уражень), також пере-
сувні котельні у критичних ситуаціях можуть бути швидко транспорто-
вані, змонтовані, під’єднані до теплової мережі та забезпечені паливом, 
насамперед твердим (вугілля, торф, біопалива) та рідинним (мазут 
тощо), пошкоджені ділянки газопроводів достатньо швидко відновлю-
ються пластиковими трубопроводами. Саме тому необхідно трансфор-
мувати традиційну систему централізовану теплопостачання з одним – 
двома потужними джерелами генерації теплової енергії у сучасну роз-
поділену систему теплопостачання із значною кількістю технологічно 
різноманітних джерел теплової енергії та розгалуженою системою 
транспортування та розподілення теплоносія. 

Для додаткового оснащення систем теплопостачання пропонується 
а) терміново (з поставкою протягом 5–6 місяців) централізовано (на 
державному рівні) закупити електричні котли іноземного виробництва 
(одиничною потужністю 40–50 МВт) загальною тепловою потужністю 
до 1000 МВт; б) розробити проєктну документацію щодо встановлення 
цих електричних котлів на заздалегідь визначених існуючих котельнях 
та ТЕЦ СЦТ великих міст та забезпеченням інфраструктури електропо-
стачання (насамперед для заміщення природного газу); в) закупити та 
змонтувати (протягом 5–6 місяців) допоміжне обладнання для експлуа-
тації цих котлів та інфраструктури електропостачання; г) до початку 
опалювального періоду (або до настання періоду наднизьких темпе-
ратур зовнішнього повітря) завершити всі пуско-налагоджувальні ро-
боти для введення цих електричних котлів в експлуатацію. 

Всі роботи виконувати із залученням українських промислових 
підприємств, місцевих проєктних, будівельно-монтажних, налагоджу-
вальних та сервісних організацій. Головна орієнтація повинна бути на 
трансфер інноваційних технологій до України. При отриманні міжна-
родної допомоги пріоритетом повинно бути отримання ліцензій та на-
лагоджування виробництва інноваційного обладнання, зокрема, елект-
ричних котлів великої потужності. Доцільно провести навчання та ви-
робниче стажування українських фахівців на іноземних підприємствах – 
постачальниках такого обладнання для організації його локального ви-
робництва та термінового впровадження в Україні. 

Доцільно також враховувати регіональні аспекти впливу воєнних 
дій на поточний та перспективний стан систем теплопостачання міст: 
вщент або значною мірою зруйновані без можливості відновлення, 
часткового зруйновані з можливостю відновлення та не зруйновані. 
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При плануванні перспективного розвитку СЦТ необхідно розгляда-
ти наступні три можливі його сценарії. Реалістичний сценарій: завер-
шення війни в середньостроковій перспективі до одного року з очіку-
ваним відновленням роботи підприємств СЦТ до початку опалюваль-
ного періоду 2023–2024 рр. на рівні 80–85% довоєнного періоду. Опти-
містичний сценарій передбачає завершення війни в короткостроковій 
перспективі від 6 місяців до одного року з відновленням роботи під-
приємств СЦТ до кінця 2022 р. – початку 2023 р. на рівні 85–90%. За 
песимістичним сценарієм (довготривалий конфлікт) лише 65–70% під-
приємств СЦТ відновлять свою роботу в умовах руйнувань та дефіциту 
традиційного палива. 

Висновки. Впровадження потужних електричних котлів дозволить 
підвищити безпекову стійкість систем централізованого теплопостачання 
України шляхом технологічної диверсифікації джерел теплової енергії. 
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ГІДРАВЛІЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ ГАЗОПРОВОДІВ 
НИЗЬКОГО ТИСКУ І ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ ГОРЮЧОГО ГАЗУ  
У ПОБУТОВИХ ГАЗОВИХ ПРИЛАДАХ 

 

Перепад тиску газу у розподільних, газопроводах вводах, і внут-
рішніх газопроводах є найважливішим параметром впливу на еко-
номічність, надійність і ефективність роботи систем газопостачання.  

Законодавчо відповідальність за додержання режимів тиску газу у 
системах газопостачання несе оператор газорозподільної системи. Нор-
мативами [1] передбачено такі втрати тиску ∆p: розрахункові сумарні 
втрати тиску в газопроводах низького тиску (від джерела газопоста-
чання до найбільш віддаленого побутового газового приладу – газової 
плити, чи котла) приймаються не більше 180 даПа, у тому числі у роз-
подільних газопроводах не більше 120 даПа, газопроводах вводах і 
внутрішніх газопроводах 60 даПа.  
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Величина номінального тиску газу перед пальниками газових по-
бутових плит на природному газі встановлюється згідно вимог [2] на 
рівні 127 даПа (130 мм вод. ст.). Таким чином, тиск газу після ГРП пови-
нен становити 127 + 180 = 307 даПа. Мінімальний тиск для пальників 
робочого столу згідно [2] – 7,8 даПа, а духової шафи – 14,7 даПа. А 
максимальний тиск перед пальниками не повинен перевищувати 
176,4 даПа (180 мм вод. ст.). У межах таких змін тиску випробування 
газових плит повинно підтвердити основні нормовані параметри їх ро-
боти. Нормована величина ККД пальників робочого столу плити повинна 
становити не менше 59%. Очевидно, що межі допустимого відхилення 
тиску газу від номінальної величини Pном для побутових приладів 
споживачів, розташованих безпосередньо на початкових ділянках мережі 
(після ГРП) і у найбільш віддалених точках мережі (в «нульових» точках) 
і визначають ту величину розрахункових сумарних втрат тиску, яку 
покладено в основу вибору діаметрів трубопроводів такої мережі.  

За існуючих умов підтримання в мережі низького тиску після ГРП 
307 даПа тиск газу перед приладами найближчих до ГРП споживачів 
буде близьким до 240–250 дПа, що на 89% більше за номінальний нор-
мований тиск. А у споживачів, розташованих у кінцевих «нульових» 
точках – 127 даПа, що відповідає нормативам. 

Проведене автором експериментальне визначення згідно [2] вели-
чини ККД пальника газової плити при різних тисках газу показує, що у 
разі відхилення величини тиску газу перед побутовим газовим облад-
нанням від номінальних паспортних величин має місце значне зменшен-
ня величини ККД  (рис. 1). При збільшенні тиску газу перед газовою пли-
тою до 250 даПа або зменшенні тиску до 60 даПа ККД пальників газової 
плити зменшується від 45% до 30–35%, що спричиняє зменшення їх 

корисної теплової потужності і 
перевитрати газу. Відхилення 
теплової потужності побуто-
вих опалювальних агрегатів у 
бік зменшення на кожні 10% 
спричиняє втрату ККД на 0,2–
0,5%, а у бік збільшення – на 
0,8–1,0%.  

Відмінності тиску від но-
мінального буде призводити 
додатково ще й до погіршен-
ня санітарно-гігієнічних умов 

 
Рис. 1. Залежність коефіцієнту корисної дії
(ККД) пальника газової плити від тиску газу. 
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внаслідок підвищеного умісту у продуктах згорання токсичного моно-
оксиду вуглецю (рис. 2). 

 

Рис. 2. Залежність умісту 
монооксиду вуглецю у про-
дуктах згорання (1) і втрат 
теплоти з хімічним недопа-
лом (2), від тиску газу перед 
пальниками газових плит. 
 

 
 

Основною причиною різкого погіршення ефективності використан-
ня газу у разі відхилення тиску від номінального є значне збільшення 
втрат теплоти з відхідними газами. Аналогічною є ситуація і для га-
зових побутових опалювальних котлів.  

Виходячи із засад скорочення непродуктивних втрат газу і з огляду 
на характер залежності величини ККД від тиску газу, сумарну вели-
чину перепаду тиску газу на мережі низького тиску необхідно вста-
новлювати таким чином, щоб зміна тиску газу перед споживачами по 
довжині газопроводу давала можливість отримати мінімально можливу 
величину непродуктивних втрат палива і мінімально можливе зни-
ження ККД пальників. Інший фактором, котрий необхідно враховувати 
при виборі перепаду тиску є його вплив на величину металоємності га-
зопроводів, газ регуляторних пунктів і капітальних витрат на спо-
рудження системи газопостачання. 

 Інститутом газу НАНУ у свій час рекомендувались допустимі змі-
ни тиску газу перед споживачами від номінального не вище +44% і не 
нижче –36%. Різниця між максимальним і мінімально дозволеним тис-
ком при цьому становить становила лише 90 даПа. Але ці рекомендації 
розроблялись у 60 роки 20 століття, коли вартість природного газу ста-
новила 4 коп. за 1 м3. Така величина перепаду тиску встановлювалась, 
основним чином, для можливості зниження діаметру газопроводів і 
витрат металу на газові мережі низького тиску. Вплив фактору вартості 
газу, котрий втрачається при зменшенні ККД був мінімальним. 

Прикметно, що до 1955 р. у практиці проєктування газових мереж 
сумарний розрахунковий перепад тиску в мережі приймали не більше 
51 даПа. У 1955 р. було здійснено перехід до сумарного перепаду в 
107 даПа і тиску газу після ГРП на рівні 204 даПа. А у 1959 р. з метою 
зменшення металовитрат при будівництві мережі тиск після ГРП було 
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збільшено до 306 даПа (300 мм вод. ст.), а розрахунковий перепад тиску – 
до 180 мм вод. ст. З того часу ці величини не змінились. 

Але на сьогодні вартість газу значно зросла, змінилась і технологія 
прокладання газопроводів. Непродуктивні втрати газу газу, що спри-
чинені зменшенням ККД газових приладів внаслідок нерівномірності 
тиску газу по довжині газопроводу і суттєвої різниці між величинами 
тиску газу перед газовими приладами і номінальним тиском стали 
більш вагомим чинником на величину розрахункового перепаду тиску, 
ніж вартість труб. 

 На основі цього пропонується у якості допустимого приймати 
такий сумарний перепад тиску, який приводить до прийнятної і еко-
номічно обґрунтованої величини зменшення ККД побутових газових 
приладів і спричинених цим втрат газу, з врахуванням капітальних ви-
трат на спорудження системи газопостачання. Якщо покласти в основу 
вибору допустимого перепаду тиску ∆p актуальні економічні показни-
ки вартості втрат природного газу, що виникають в результаті змен-
шення ККД обладнання, з однієї сторони, і вартості мережі і ГРП – з 
другої, то будуть отримані інші величини перепадів тиску, які задо-
вольнятимуть умовам мінімуму комплексної функції вартості. 

Отримана залежність для дослідження на екстремум такої функції 
вартості. Величина економічно обґрунтованого зменшення ККД зале-
жить від багатьох факторів, але з огляду на ситуацію на газовому ринку 
вона повинна бути меншою за існуючі на сьогодні величини. Розра-
хунки показують, що за умови збереження у газових мережах перепадів 
тиску на існуючому рівні непродуктивні втрати газу внаслідок змен-
шення ККД лише у газових плитах становлять близько 30 тис. м3 за рік 
на кожну тисячу газових плит. Тому замість існуючих 30–35% зменшен-
ня величини ККД варто обмежитись величиною 10–15%. Дослідження 
комплексної функції вартості на екстремум показує, що оптимальна 
величина сумарного перепаду тиску при цьому буде становити близько 
100 замість існуючих 180 даПа. Непродуктивні втрати газу внаслідок 
неефективної роботи плит зменшаться у 3 рази. Лімітуючим фактором 
при прийнятті рішення залишається достатня пропускна здатність газо-
розподільної мережі. Як варіант, пропонується переходити на величину 
пониженого сумарного перепаду тиску у теплий період року.  

Таким чином, гідравлічні режими роботи газової мережі повинні 
забезпечувати при максимально допустимих втратах тиску газу най-
більш економічну та надійну роботу газотранспортної системи, що за-
безпечує мінімальні непродуктивні втрати газу. Важливим є вирішення 
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цього питання і для випадку транспортування по системі газоводневих 
сумішей. 
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ТРЕНД ВИКИДІВ АНТРОПОГЕННОГО  
ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ 

 

Зміна клімату є однією з найважливіших екологічних проблем 
людства. Середня світова температура у травні 2021 року була на 
0,26 °C вищою, ніж у середньому за травень 1991–2020 років. У спеці-
альному звіті МГЕЗК про «Глобальне потепління на 1,5 °C» визначено, 
що середня температура повітря за період 1901–2012 років зросла на 
0,89 ± 0,20 °C. Збільшення середньої поверхневої температури у травні 
2021 року становило вже 1,11 °C. В високих широтах температура під-
вищилась майже в 3,5 рази більше, ніж у екватора.  

Міжурядова група експертів зі зміни клімату встановила, що зміна 
клімату відбувається через стрімке збільшення концентрації парнико-
вих газів (ПГ) в атмосфері, а також вказала на вплив людської діяль-
ності на ці антропогенні викиди. За 2018 рік через людську діяльність в 
атмосферу надійшли рекордні 37 Гт вуглекислого газу. При цьому ви-
киди від вулканічної активності коливаються на рівні 0,3–0,4 Гт на рік. 

Вимірювання концентрації парникового газу СО2, проведені в берез-
ні 2021 року на еталонній обсерваторії Мауна-Лоа (Гаваї), показали 50% 
перевищення концентрації СО2 відносно доіндустріальної епохи (табл. 1). 

У вересні 2016 року концентрація вуглекислого газу в атмосфері 
Землі подолала позначку 400 ppm.  

У 2020 році збільшення чисельності концентрації парникових газів в 
атмосфері становило згідно з табл. 2. 
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Таблиця 1 
Зміни концентрацій діоксиду вуглецю в атмосфері  

в історичній ретроспективі 

Параметри 1750 1860 1990 2008 2012 2015 

Атмосферні 
концентрації, 
CO2 (ppm) 

278,0 286,20 353,72 384,98 392,6 399,64 

Перевищення 
концентрації 
1750 року, % 

 002,95 027,24 038,48 041,22 043,76 

 

Параметри 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Атмосферні 
концентрації, 
CO2 (ppm) 

402,87 405,19 407,58 411,49 414,01 418,42 

Перевищення 
концентрації 
1750 року, % 

044,92 045,75 046,61 048,02 048,92 050,51 

 
Таблиця 2 

Збільшення чисельності концентрації парникових газів в атмосфері 

Параметри 
Діоксид 
вуглецю 
СО2 

Метан 
СН4 

Закис 
азоту 
N2O 

Хлорфтор 
вуглеводні  

(ХФУ)  

Глобальний середньорічний 
приземний вміст в 2020 році 

414,01 ±  
± 0,2 ppm 

1889 ± 
± 2 ppb  

333,2 ±  
± 0,1 ppb 

~500 ppt 

Перевищення в 2020 році 
концентрації 1750 року, % 

149 262 123  

Вклад у збільшення гло-
бального радіаційного впливу 
з доіндустріальних часів, %   

66 16 7 11 

2019–2020 збільшення 
чисельності 

2,5 ppm 11 ppb 1,2   

2019–2020 відносне збіль-
шення, % 

0,61 0,59 0,36  

Середньорічний приріст чи-
сельності за останні 10 років 

2,40 ppm 
yr–1 

8,0 ppb 
yr–1 

0,99 ppb 
yr–1 
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Згідно з прогнозами, до 2099 року концентрація СО2 дорівнюва-
тиме 900 ppm, що становитиме близько 0,1% від усієї атмосфери нашої 
планети.  

Це призведе до катастрофічних наслідків для екосистеми та людст-
ва через підвищення температури, танення льодовиків та вічної мерз-
лоти, зміни рівня морів і океанів, засух тощо. 
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КРАЇН – ОСНОВНИХ ЕМІТЕНТІВ 
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ – ЩОДО СКОРОЧЕННЯ 

СВОЇХ ВИКИДІВ 
 
Стрімке зростання глобального обсягу антропогенних викидів пар-

никових газів може призвести до катастрофічних наслідків зміни клімату. 
Світова спільнота намагається зупинити зростання викидів пар-

никових газів з 1992 року, коли на саміті ООН у Ріо-де-Жанейро було 
прийнято Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату (РКЗК ООН). 
Мета Конвенції – домогтися стабілізації концентрації парникових газів 
(ПГ) в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного ант-
ропогенного впливу на кліматичну систему у строки, які достатні для 
природної адаптації екосистем до зміни клімату. 

В 1997 році на 3-й сесії Конференції Сторін РКЗК ООН (КС3) був 
прийнятий Кіотський протокол до РКЗК ООН – міжнародна угода між 
191 країнами світу та ЄС. Країни Додатки І мали скоротити викиди ПГ 
на 5,2% відносно викидів 1990 року. Країни, які не увійшли до Додатку 
І, кількісно не обмежувалися викидами ПГ. 1990 рік був обраний ба-
зовим, оскільки цього року викиди ПГ перевищили відносно безпечний 
рівень 350 ppm.  

В 1990 році відповідальними за 62,5% антропогенних викидів ПГ 
планети були 8 країн (табл. 1).  

У 2015 році на КС21 в Парижі було прийнято Паризьку угоду. 
Країни зобов’язалися зробити кроки, які дозволять скоротити викиди 
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ПГ задля утримання глобальної температури в межах 1,5 градусів. Цей 
документ зобов’язує всі країни взяти на себе добровільні зобов’язання 
щодо зниження викидів ПГ, ґрунтуючись на принципі диференційо-
ваної відповідальності.  

Таблиця 1 
Викиди парникових газів країнами – найбільшими емітентами 

світових викидів у 1990 р. 

Країни 

Частка викидів ПГ 
від спалювання 
палива країною  
від світових 

викидів ПГ, % 

Викиди 
CO2 від 

спалюван-
ня палива,  
млн т CO2 

Викиди 
CH4,  
млн т 

CO2екв. 

Викиди 
N2O,  
млн т 

CO2екв. 

США 23,2 4 803,1 766,6 249,4 

Китай 10,7 2 122,2 730,3 312,8 

РФ 10,4 2 163,5 930,0 104,2 

Японія 05,1 1 053,9 037,9 028,3 

Німеччина 04,5 940,0 131,6 – 

Україна 03,3 688,6 190,6 042,4 

Індія 02,7 530,1 522,7 139,6 

Великобританія 02,6 549,4 – 053,3 
 

Багаті промислово розвинені країни з початку 1900-х років вики-
дають більшу частину нинішнього вмісту вуглекислого газу в атмосфе-
рі. У глобальному масштабі найбагатші 10% домогосподарств вносять 
близько 40% глобальних викидів парникових газів, тоді як найбідніші 
50% вносять менше 15%. Наразі ці найбагатші країни беруть на себе 
ініціативу щодо скорочення викидів. Національно-визначені внески у 
скорочення викидів ПГ (НВВ) країни визначають самостійно. 

Країни, які взяли на себе зобов’язання в рамках Кіотського прото-
колу щодо зниження викидів ПГ, активно проводили заходи задля їх ви-
конання: збільшували частку низьковуглецевого та відновлюваного па-
лива, підвищували ефективність використання енергії тощо. Країни, які 
не мали зобов’язань, у рази збільшили свої викиди (табл. 2). 

Приблизно в цьому році глобальна температура на планеті збіль-
шилась на 1 °С.  

У 2018 році у звіті «Обмеження глобального потепління до 1,5 ºC 
вимагає скорочення викидів CO2 на 45% до 2030 року порівняно з 
2010 роком – і нульових викидів до 2050 року (але на яку кількість на 
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душу населення різні країни мають зменшити викиди?)» міжурядової 
групи експертів з питань змін клімату (МГЕЗК) вказано, що обмеження 
глобального потепління до 1,5 °C вимагає швидкого, глибокого та стій-
кого скорочення глобальних викидів парникових газів, включаючи ско-
рочення глобальних викидів двоокису вуглецю на 45% до 2030 року 
порівняно з рівнем 2010 року та до нуля приблизно до середини сто-
ліття, а також значне скорочення інших парникових газів. 

Таблиця 2 
Викиди парникових газів у 2018 р.  

Країни 

Частка викидів 
ПГ від спа-

лювання палива 
країною від 

світових викидів 
ПГ, % 

Викиди CO2 

від спа-
лювання 
палива,  
млн т CO2 

Викиди 
CH4,  
млн т 

CO2екв. 

Викиди 
N2O,  
млн т 

CO2екв. 

США 14,6 4 921,1 622,6 250,1 

Китай 28,8 9 570,8 1 238,6 538,8 

РФ 4,7 1 587,0 849,6 58,6 

Японія 3,2 1 080,7 21,1 18,1 

Німеччина 2,1 696,1 53,4 – 

Україна 0,5  181,8 63,0 25,3 

Індія 6,9  2 307,8 666,5 253,8 

Великобританія 1,0 352,4 – 28,3 
 
На саміті G7, який проходив у Карбіс-Беї у червні 2021 року, лі-

дери держав взяли на себе зобов’язання досягти значного скорочення 
викидів парникових газів у 2020-х роках та повністю декарбонізувати 
енергосистему у 2030-х роках. 

Крім колективних зобов’язань, взятих лідерами саміту G7, країни 
представили свої зобов’язання по оновленим НВВ: 

– США: до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 50–
52% порівняно з рівнями 2005 року. НВВ вказує зобов’язання 
досягти нульових викидів не пізніше 2050 року. США взяли на 
себе зобов’язання досягти виробництва електроенергії без вики-
дів СО2 до 2035 року. 

– Японія: до 2030 фінансового року скоротити викиди ПГ на 46–
50% порівняно з 2013 фінансовим роком та досягти «декарбоні-
зованого суспільства» до 2050 року за допомогою революційних 
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інновацій, таких як штучний фотосинтез та інших технологій 
уловлювання, використання і зберігання вуглецю, а також реа-
лізації водневих технологій. 

– Німеччина: скорочення викидів на 65% до 2030 року, нульовий 
рівень викидів вуглецю до 2045 року; в НВВ зазначено проміжне 
зобов’язання зменшити викиди на 88% до 2040 року. 

– Великобританія: зниження викидів ПГ на 68% до 2030 року 
порівняно з 1990 роком.  

Країни, що розвиваються, а також Україна і РФ в НВВ також взяли 
на себе зобов’язання зі зниження викидів парникових газів: 

– Китай: до 2030 року досягти піку викидів вуглекислого газу, 
знизити викиди СО2 на одиницю ВВП до 65% від рівня 2005 ро-
ку, збільшити частку невикопного палива в первинній енергії 
споживання приблизно до 25%, нарощувати впровадження ВДЕ, 
до 2060 року досягти вуглецевої нейтральності; 

– Індія: скоротити викиди вуглекислого газу на одиницю ВВП на 
33–35% від рівня 2005 року до 2030 року; 

– Україна: скоротити викиди на 65% до 2030 року порівняно з 
1990 роком з урахуванням максимально можливої поглинаючої 
спроможності лісів та досягти вуглецевої нейтральності до 
2060 року; 

– РФ: скоротити викиди на 80% до 2050 року порівняно з 1990 ро-
ком з урахуванням максимально можливої поглинаючої спро-
можності лісів та досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року. 

Згідно з висновками звіту Програми ООН з довкілля «Доповідь про 
розрив у рівні викидів за 2021 рік: спека настає», який опубліковано 
21 жовтня 2021 року, напередодні Конференції ООН зі зміни клімату 
(КС26), робиться висновок про те, що повне виконання зобов’язань щодо 
нульових викидів парникових газів може призвести до прогнозованого 
підвищення глобальної температури до 2,2 градусів, що дає надію на те, 
що подальші дії можуть запобігти катастрофічним наслідкам зміни 
клімату. Однак зобов’язання щодо нульових викидів розпливчасті, у 
багатьох випадках не відповідають більшості НВВ 2030 року. 

На КС26 в Глазго в листопаді 2021 року відзначили, що глобальна 
температура на планеті збільшилась на 1,1 градуси.  

В прес-релізі МГЕЗК від 4 квітня 2022 року відзначено, що гло-
бальна температура стабілізується, коли викиди двоокису вуглецю 
досягнуть чистого нуля. Для стабілізації температури на рівні 1,5 гра-
дусів це означає досягнення чистих нульових викидів двоокису ву-
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глецю в глобальному масштабі на початку 2050-х років; для стабілізації 
на рівні 2 градусів це початок 2070-х років. 

Ця оцінка показує, що обмеження потепління до 2 градусів ви-
магає, щоб глобальні викиди парникових газів досягли піку не пізніше  
2025 року і скоротилися на чверть до 2030 року.  

За словами Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріш, по-
точні кліматичні зобов’язання, які прийняті до КС26, навіть якщо бу-
дуть виконані, призведуть до зростання викидів на 14% вже у поточ-
ному десятилітті. Щоб стримати глобальне потепління нижче 1,5 гра-
дусів у цьому столітті, миру необхідно вдвічі скоротити щорічні 
викиди парникових газів у наступні вісім років.  

У червні 2022 року національні цілі «чистого нуля» прийняли 65% 
країн, емітентів 88% глобальних викидів, 90% світового валового внут-
рішнього продукту і 85% світового населення.  

Великі надії Гутерріш покладає на КС27, що відбудеться цього 
року у Шарм-эль-Шейхе (Єгипет). Головною темою КС27 буде ухва-
лення умов виконання Паризької угоди.  
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В. А. Седнин, Р. С. Игнатович  

Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА  

ИЗ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 
 
На сегодняшний день в мире наблюдаются тенденции значитель-

ного роста цен на углеводороды. В связи с этим все больше внимания 
уделяется возобновляемым источникам энергии и альтернативным 
видам топлива. К последним также относятся промышленные и быто-
вые органические отходы, местные виды топлива (МВТ). Одним из 
недостатков этих видов топлива является повышенное, в сравнении с 
чистыми углеводородами, удельное содержание парниковых газов, в 
первую очередь диоксида углерода CO2, в продуктах сгорания [1].  

 
 В. А. Седнин, Р. С. Игнатович, 2022 
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Таким образом, расширение доли альтернативных видов топлива в 
структуре энергобаланса являясь перспективным направлением на се-
годняшний день и в ближайшем обозримом будущем, требует, чтобы 
энергоисточники, использующие такое топливо имели в составе систе-
мы очистки дымовых газов подсистему извлечения CO2. В данной 
работе представлен анализ эффективности существующих технологий 
извлечения CO2 из продуктов сгорания МВТ, на основании построен-
ных расчетных моделей.  

На сегодняшний день можно выделить три широко используемых 
промышленных метода извлечения углекислоты из продуктов сго-
рания: физический, химический и адсорбционный [2]. Самым широко 
применяемым методом среди физических является метод водной аб-
сорбции. Наибольшее распространение среди химических методов 
нашел метод абсорбции растворами аминов (например, абсорбция 
водным раствором моноэтаноламина (МЭА), диэтаноламинома (ДЭА)). 
Перспективным является и адсорбционный метод.  

В ходе исследования были построены расчетные модели для 
каждого из вышеперечисленных методов извлечения CO2. Химический 
метод рассмотрен на примере абсорбции водным раствором МЭА с 
массовой концентрацией 13% [3]. В качестве адсорбента в адсорбци-
онном методе извлечения рассматривался активированный уголь. В 
табл. 1 представлены основные технические характеристики обозна-
ченных методов, которые были использованы при построении рас-
четных моделей.  

Таблица 1 
Технические характеристики технологий извлечения CO2 

Характеристика 
Физический 
метод [6] 

Химический 
метод [3] 

Адсорбционный 
метод 

Давление абсорбции, МПа 1,6–3 0,1–0,12 – 

Давление адсорбции, МПа – – 0,1–0,17 [7] 

Давление десорбции, МПа 0,1 0,17–0,23 Не ограничено 

Температура абсорбции, С 25–120 30–60  – 

Температура адсорбции, С – – 25–75 [4] 

Температура десорбции, С 25–75 115–123 150 [7] 

Программный пакет Aspen Hysys Aspen Hysys Aspen Adsorption 

Пакет свойств веществ Sour PR Acid Gas Peng-Robinson 
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Каждый из представленных методов извлечения углекислоты из 
продуктов сгорания МВТ имеет свои преимущества и недостатки при 
их реализации. Общей чертой данных методов является то, что про-
дукты сгорания перед извлечением CO2 должны быть глубоко очище-
ны от твердых частиц. Установка классических фильтров типа циклон 
будет недостаточно, и необходима применение центробежных, рукав-
ных или электростатических фильтров, или их комбинации, выбор ва-
рианта зависит от характеристик топочных устройств, параметров об-
разующихся твердых частиц и температуры уходящих дымовых газов 
(ДГ). 

Общим требованием является и необходимость контроля темпера-
туры ДГ на входе в подсистему извлечения углекислого газа. В случае 
адсорбционного метода и метода химической абсорбции раствором 
МЭА обязательно необходима установка конденсационного экономай-
зера (КЭк) для охлаждения продуктов сгорания до низких температур, 
причем на практике чаще всего применяются контактные экономай-
зеры с непосредственным контактом газов и охлаждающей воды. Бла-
годаря такому охлаждению параллельно можно организовать очистку 
от оксидов серы и азота. В случае физической абсорбции углекислоты 
охлаждение ДГ необходимо производить только если ДГ при смеше-
нии с водой в абсорбере будут нагреваться до температуры, при кото-
рой значительно снижается сорбционная способность воды и увели-
чивается коррозионное воздействие на элементы системы. 

Важным вопросом при очистке продуктов сгорания МВТ является 
очистка газов от оксидов серы SOx и азота NOx. В случае физической 
абсорбции наличие данных оксидов не оказывает влияния на процесс, 
однако частично оксиды растворяются водой, в результате чего увели-
чивается коррозионное воздействие на элементы системы. В случае с 
химической абсорбцией CO2 оксиды серы и азота вступают в реакцию 
с МЭА, дымят и образуют видимый туман [3], в результате чего су-
щественно возрастают потери дорогостоящего раствора амина. При 
адсорбционном методе SOx и NOx легко поглощаются практически лю-
быми адсорбентами, и в результате практически в полном объеме попа-
дают в конечный очищенный поток углекислоты. Таким образом для 
химического и адсорбционного метода очистки продуктов сгорания 
критически важна очистка ДГ от оксидов серы и азота. В связи с этим, 
при большом содержании SOx в продуктах сгорания, может исполь-
зоваться охладительные скрубберы с известковым камнем. В случае ад-
сорбционного метода извлечения негативное воздействие на протека-
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ние процесса оказывает еще и водяной пар, находящийся в продуктах 
сгорания [2], что еще раз подтверждает необходимость установки КЭк 
перед адсорбером.  

В табл. 2 приведена сводная таблица результатов сравнения смо-
делированных процессов извлечения CO2 из продуктов сгорания МВТ. 

 
Таблица 2 

Сводная таблица полученных результатов 

Показатель 
Физический 

метод 
Химический 

метод 
Адсорбцион-
ный метод 

Чувствительность к твердым 
примесям 

Высокая Высокая Высокая 

Влияние температуры на 
процесс извлечения CO2 

Низкое Высокое Высокое 

Влияние SOx и NOx на 
процесс извлечения CO2 

Низкое 
Очень 
высокое 

Высокое 

Влияние водяного пара в 
продуктах сгорания на 
процесс извлечения CO2 

Низкое Низкое Высокое 

Движущая сила процесса, 
подводимая извне 

Электри-
ческая 
энергия 

Тепловая и 
электрическая 

энергия 

Тепловая и 
электрическая 

энергия 

Количество CO2 получен-
ного из ДГ в количестве 2 т/ч 
с содержанием CO2 0,11% 
мольн., кг/ч 

233 335 260 

Степень чистоты газа от 
примесей, % 

76 86 89 

Степень чистоты сухого газа, 
% 

79 99 99 

Степень извлечения CO2, % 68 97 77 

 

Из анализа результатов исследования следует, что выбор метода 
извлечения CO2 из продуктов сгорания зависит от конкретизации цели 
использования диоксида углерода в дальнейшем. При необходимости 
получение большого количества углекислого газа с высокой степенью 
чистоты, например, для пищевой промышленности, единственным под-
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ходящим методом извлечения будет более затратный метод химичес-
кой абсорбции водным раствором амина. Физическая абсорбция может 
применяться либо для снижения выбросов парниковых газов с энерго-
источника, либо для извлечения CO2 в тех случаях, когда степень чи-
стоты углекислоты не имеет значения. Например, для метанирования в 
биокаталитических реакторах Сабатье. Адсорбционный метод извле-
чения CO2 из продуктов сгорания по своим характеристикам является 
промежуточным между физическим и химическим. При правильном 
выборе типа адсорбента в зависимости от состава и можно обеспечить 
высокую степень извлечения и чистоты углекислоты. В тоже время 
использовав дешевые адсорбенты, такие как активированный уголь, 
можно получать CO2 с достаточно высокой степенью извлечения и 
чистоты.  
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ОНОВЛЕНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЄС ТА УКРАЇНИ  
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ  

З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 
 
23 червня 2022 року Україна офіційно отримала статус кандидата в 

члени ЄС. Найближчим часом наша країна повинна прийняти європей-
ське законодавство і перевести його у статус національного. В даній 
статті стисло представлені останні законодавчі документи ЄС та Украї-
ни щодо поводження з побутовими відходами. 

5 вересня 2015 року 193 країни-члени ООН ухвалили резолюцію 
70/1 «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого 
розвитку на період до 2030 року», в якій затвердили 17 Цілей у галузі 
Сталого Розвитку на період до 2030 року. Цілі спрямовані на забезпе-
чення збалансованості трьох компонентів сталого розвитку: економіч-
ного, екологічного та соціального для переходу до циркулярної еконо-
міки (економіки замкнутого циклу).  

Метою економіки замкнутого циклу є відділення економічного 
зростання від використання ресурсів. Циркулярна економіка ґрунтуєть-
ся на максимальній ефективності використання ресурсів, вторинній 
переробці практично будь-якого товару, нульовому утворенні відходів 
при мінімізації шкідливих викидів у навколишнє середовище.  

Європейська комісія (ЄК) наголошує, що політика Європейського 
Союзу (ЄС) щодо відходів спрямована на розвиток економіки замкну-
того циклу шляхом отримання з відходів вторинних ресурсів. Ключо-
вими елементами екологічної політики ЄС є екологічно безпечне по-
водження з відходами та підвищення рівня рекуперації та викори-
стання вторинної сировини. 

У дослідженні Світового банку прогнозується збільшення щоріч-
ного утворення відходів на 70% до 2050 року. Кожен громадянин ЄС 
щороку виробляє в середньому майже півтонни твердих побутових від-
ходів (ТПВ). Центральну роль в економіці замкнутого циклу відіграє 
скорочення кількості залишкових відходів.  
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Директива 2008/98/ЄС «Про відходи…» запровадила п’ятиступеневу 
ієрархію управління відходами: запобігання утворенню, повторне вико-
ристання, рециклінг, відновлення, в тому числі енергетичне, видалення.  

Директива (ЕС) 2018/851 доповнила директиву 2008/98/ЄС відповід-
но до сучасних викликів необхідності підвищення ефективності викори-
стання викопних ресурсів та зменшення несприятливого впливу відходів 
на навколишнє середовище задля переходу до циркулярної економіки.  

Директива (ЕС) 2018/851 встановлює вимоги для країн ЄС: 
 до 2025 року підготовка до повторного використання та пере-
робка побутових відходів має бути збільшена щонайменше до 
55% за масою; 

 до 2030 року підготовка до повторного використання та перероб-
ка побутових відходів має бути збільшена щонайменше до 60% 
за масою; 

 до 2035 року підготовка до повторного використання та перероб-
ка побутових відходів повинна бути збільшена щонайменше до 
65% за масою; 

 скоротити на 50% глобальні харчові відходи на душу населення на 
рівні роздрібної торгівлі та споживання, а також втрати харчових 
продуктів у ланцюжках виробництва та поставок до 2030 року;  

 запровадити обмеження утворення харчових відходів у первин-
ному виробництві, при переробці та виробництві, у роздрібній 
торгівлі та іншому розподілі продуктів харчування, у ресторанах 
та службах громадського харчування, а також у домашніх гос-
подарствах як вклад у досягнення мети ООН у сфері сталого 
розвитку. 

В повідомленні Європейської Комісії від 16 січня 2018 р. під назвою 
«Європейська стратегія щодо пластмас в економіці замкнутого циклу» 
представлено кроки до створення економіки замкнутого циклу, в якій 
виробництво пластмас та пластикових виробів повністю враховують 
потреби у повторному використанні, ремонті та переробці, а також у якій 
розробляються та просуваються більш екологічні матеріали. 

Мета Європейської стратегії щодо пластмас полягає в тому, щоб 
до 2030 року вся пластикова упаковка, що постачається на ринок Сою-
зу, була багаторазовою, або може бути перероблена з мінімальними 
витратами.  

Цілі, встановлені Директивою (ЄС) 2018/852 від 30 травня 2018 р. 
про внесення поправок до Директиви 94/62/ЄС «Про упаковку та паку-
вальні відходи»: 
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 не пізніше 31 грудня 2025 року повинно бути перероблено не 
менше 65% за масою всіх відходів упаковки; 

 не пізніше 31 грудня 2025 року повинно бути досягнуто наступні 
мінімальні цільові показники за вагою для переробки щодо наступ-
них конкретних матеріалів, що містяться в пакувальних відходах: 
– 50% пластику; 
– 25% деревини; 
– 70% чорних металів; 
– 50% алюмінію; 
– 70% скла; 
– 75% паперу та картону; 

 не пізніше 31 грудня 2030 року повинно бути перероблено не 
менше 70% за масою всіх відходів упаковки; 

 не пізніше 31 грудня 2030 року повинно бути досягнуто наступ-
них мінімальних цільових показників за вагою для переробки 
щодо наступних конкретних матеріалів, що містяться в пакуваль-
них відходах: 
– 55% пластику; 
– 30% деревини; 
– 80% чорних металів; 
– 60% алюмінію; 
– 75% скла; 
– 85% паперу та картону. 

Згідно Директиви (ЄС) 2019/904 від 5 червня 2019 р. «Про зни-
ження впливу деяких пластикових виробів на довкілля», держави-члени 
ЄС повинні забезпечити роздільний збір для переробки відходів одно-
разових пластикових пляшок для напоїв місткістю до трьох літрів: 

 до 2025 року в кількості, що дорівнює 77% розміщених на ринку 
цього року за масою; 

 до 2029 року в кількості, що дорівнює 90% розміщених на ринку 
цього року за масою. 

Кожна держава-член ЄС повинна гарантувати для ПЕТ-пляшок 
(пляшок для напоїв місткістю до трьох літрів, які виготовляються з по-
ліетилентерефталату як основного компоненту): 

 з 2025 року ПЕТ-пляшки повинні містити не менше 25% перероб-
леного пластику, розрахованого як середнє значення для всіх ПЕТ-
пляшок, представлених на ринку на території цієї держави-члена;  

 з 2030 року ПЕТ-пляшки повинні містити не менше 30% пере-
робленого пластику, розрахованого як середнє для всіх таких 
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пляшок для напоїв, розміщених на ринку на території цієї дер-
жави-члена. 

Метою Європейської зеленої угоди від 11 грудня 2019 року – голов-
ного документу зі сталого розвитку та досягнення кліматичної нейтраль-
ності до 2050 року – є сприяння економічному зростанню шляхом посту-
пового переходу до ресурсоефективної та конкурентоспроможної еконо-
міки, що базується на сучасних рішеннях замкнутого циклу. Європейська 
Зелена Угода встановила цілі до 2035 року досягти 65% рециклінгу 
відходів і зменшення до 10% кількості видалення для захоронення ТПВ. 

В повідомленні Європейської Комісії від 11.03.2020 року (COM 
(2020) 98 фінал) представлено Новий план дій з циркулярної економіки 
«За чистішу та конкурентоспроможну Європу». В Плані представлена 
удосконалена політика поводження з відходами задля підтримки запо-
біганню утворенню відходів та циклічності через регулювання наступ-
них аспектів: 

– підвищення довговічності, можливості повторного використан-
ня, модернізації та ремонтопридатності продукції, вирішення 
проблеми присутності небезпечних хімічних речовин у продукції 
та підвищення ефективності використання енергії та ресурсів; 

– збільшення вмісту вторинної сировини в продуктах при забезпе-
ченні їх ефективності та безпеки; 

– можливість повторного виробництва та високоякісної переробки; 
– скорочення вуглецевого та екологічного сліду; 
– обмеження одноразового використання та протидія передчас-
ному старінню товарів; 

– введення заборони на знищення нереалізованих товарів трива-
лого користування; 

– заохочення моделі «продукт як послуга» або інших моделей, при 
яких виробники зберігають право власності на продукт або 
несуть відповідальність за його характеристики протягом усього 
його життєвого циклу; 

– мобілізація потенціалу оцифрування інформації про продукти, 
включаючи такі рішення, як цифрові паспорти, теги та водяні 
знаки. 

В Повідомленні Комісії від 30 березня 2022 р. COM (2022) 141 фі-
нал «Стратегія ЄС із сталого та циркулюючого текстилю» зазначе-
но, що мета Стратегії – зміна підходів до використання текстилю, спри-
яння більш тривалому використанню, довговічності, ремонту і повтор-
ному його використанню. Стратегія ЄС щодо текстилю викладає ба-
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чення та конкретні дії для забезпечення того, щоб до 2030 року тек-
стильна продукція, що поставляється на ринок ЄС, була довговічною та 
придатною для вторинної переробки, виготовлялася максимально мож-
ливою мірою з перероблених волокон, не містила шкідливих для 
довкілля домішок. Комісія буде підтримувати сектор повторного вико-
ристання та ремонту текстилю під девізом #ReFashionNow. В наступ-
них документах будуть надані рекомендації щодо досягнення високого 
рівня роздільного збору текстильних відходів, який держави-члени 
мають забезпечити до 2025 року. 

Комісія також запропонує мету зі скорочення харчових відходів як 
ключової дії в рамках майбутнього фермерського господарства ЄС.  

Протягом багатьох років в Україні діяла спрощена система управ-
ління відходами. В Україні щорічно утворюється близько 10 млн т ТПВ 
і тільки 5% з них переробляється, біля 1% спалюється, а 94% потрапляє 
на сміттєзвалища. Кожен громадянин України щороку виробляє в се-
редньому біля 300 кг ТПВ. 

Підписання 27 червня 2014 року Угоди про Асоціацію з ЄС зобо-
в’язало Україну наблизити своє законодавство у сфері управління від-
ходами до законодавства ЄС. 8 листопада 2017 р. Кабінетом Міністрів 
України схвалено Національну стратегію управління відходами в Ук-
раїні до 2030 року. 20 лютого 2019 року Кабінетом Міністрів України 
затверджено Національний план управління відходами до 2030 року. Ці 
документи мають наблизити поводження з відходами в Україні до 
стандартів Євросоюзу та зменшити шкідливий вплив відходів на до-
вкілля і життя людей. 

20 червня 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про управ-
ління відходами».  

Закон встановлює такі цільові показники щодо підготовки до 
повторного використання та рециклінгу побутових відходів: 

 до 2025 року – не менше 10% їх маси; 
 до 2030 року – не менше 20% їх маси; 
 до 2035 року – не менше 25% їх маси; 
 до 2040 року – не менше 35% їх маси. 
 Закон дозволить: 
 впровадити європейську ієрархію поводження із відходами;  
 організувати планування системи управління відходами на націо-
нальному, регіональному та місцевому рівнях; 

 закрити старі сміттєзвалища, а ті, що залишаться, привести до 
європейських норм; 
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 створити умови для побудови в Україні сучасної сміттєперероб-
ної інфраструктури за європейськими правилами;  

 встановити принцип «забруднювач платить»; 
 впровадити розширену відповідальність виробника, коли вироб-
ник продукції буде зобов’язаний забезпечити повну утилізацію 
упаковки, яку випустив на ринок разом із товарами.  

Закон «Про управління відходами» є рамковим, на його основі 
розроблятиметься низка інших необхідних секторальних законів.  

Закон впроваджує принцип територіальної наближеності: оброб-
лення відходів повинно здійснюватися на найближчій установці з об-
роблення відходів, або в місці захоронення відходів, враховуючи їх 
екологічну та економічну ефективність, відповідно до регіональних та 
місцевих планів управління відходами. 

Закон закріплює принцип «забруднювач платить», відповідно до 
якого утворювач або власник відходів упаковки, електричного та 
електронного обладнання, батарей і акумуляторів, транспортних засо-
бів, знятих з експлуатації, мастил (олив), шин, текстилю тощо покриває 
витрати на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення 
та оброблення, включаючи витрати на створення та утримання об’єктів 
оброблення відходів. 

Відповідно до Закону, будь-яка теплова енергія, що генерується у 
процесі спалювання або сумісного спалювання відходів, підлягає від-
новленню до стану теплової або електричної енергії, наскільки це прак-
тично можливо. 
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ГАЗИФІКАЦІЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
 

Побутове сміття, яке складається з продуктів життєдіяльності лю-
дини, є одним з видів біомаси [1, 2] і має великий енергетичний потен-
ціал. 
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В України накопичується до 40,4 млн м3 сміття щорічно [3]. Воно 
представляє екологічну небезпеку для довкілля, тому його знешкоджу-
ють на удосконалених звалищах та сміттєспалюючих заводах.  

Перед знешкодженням його сортирують, відбирають сировину: 
метал, папір та інше. Не відсортовані залишки сміття можна викори-
стати в якості палива для отримання теплової енергії або як сировина 
для газогенераторів для виробництва паливного газу. Для спалювання 
не відсортовані залишки можуть бути використані у вихідному стані, а 
для газогенераторного процесу необхідно використовувати монодис-
персний склад сировини: гранули або брикети. 

Компанією «ГРІНКО-ЦЕНТР» (м. Київ) надані данні не відсорто-
ваних залишків сміття по м. Києву (табл. 1) [3]. 

Таблиця 1 
Склад не відсортованих залишків сміття 

№ Сміття Кількість, % 

1 Деревина 20 

2 Мотлох, в тому числі: 
– клоччя 
– колагени (вовна, шкіряне взуття та інше) 

26 
13 
13 

3 Гума (кабель та підметки) 6 

4 Пінопласт, в тому числі: 
– поліуретановий 
– полівінілхлорид ний 
– полістирольний 

8 
2 
3 
3 

5 Харчові відходи, в тому числі: 
– відходи рослинної їжі 
– залишки обробки м’яса 

40 
20 
20 

 
Основна складова не відсортованих залишків сміття є деревина, 

мотлох та харчові відходи, а також гума та різний пінопласт. Це і 
визначає їх елементний склад (табл. 2). 

Основна складова органічної маси сміття є вуглець та кисень, які 
кількісно майже відповідають складу органічної маси деревини, але є 
сірка, хлор та більший вміст мінеральної частки (золи) в деяких від-
ходах, що викликано їх штучним походженням при технологічних про-
цесах виробництва. 

Теплота згоряння не відсортованих залишків сміття сягає 
3060 ккал/кг (12 800 кДж/кг) при вологості до 35% та зольності до 5% [3]. 
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Таблиця 2 
Елементний склад не відсортованих залишків сміття у % 

№ 
п/п 

Відходи не відсортованих 
залишків сміття 

С Н О N S Cl Зола 

1 Деревина 49,80 6,10 41,20 0,98 0,00 0,00 2,00 
2 Мотлох: 

– клоччя 
– колагени (вовна, шкі-
ряне взуття та інше) 

 
49,03 
42,01 

 
40,49 
5,32 

 
47,34 
22,83 

 
0,95 
5,98 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
3,60 

22,86 

3 Гума (кабель та підметки) 53,22 7,09 7,76 0,50 1,34 0,00 30,09 
4 Пінопласт: 

– поліуретановий 
– полівінілхлоридний 
– полістирольний 

 
40,44 
38,43 
92,26 

 
7,92 
4,84 
7,74 

 
35,92 
0,00 
0,00 

 
15,72 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 

56,73 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 

5 Харчові відходи: 
– відходи рослинної їжі 
– залишки обробки м’яса 

 
49,06 
59,59 

 
6,62 
9,47 

 
37,55 
24,65 

 
1,68 
1,02 

 
0,20 
0,19 

 
0,00 
0,00 

 
4,89 
5,08 

 
Брикетування сміття, в наслідок його різного походження, більш 

енерго-затратне, так як вимагає подрібнення вихідної сировини та 
використання формо стабілізуючих добавок, які одночасно дозволяють 
зменшити зусилля пресування, а також, збільшити теплоту згоряння 
брикетів та вихід летючих, що позитивно відзначається на їх займанні 
та вигорянні. 

З метою енерготехнологічного використання побутових міських від-
ходів в ІТТФ НАН України розроблена технологія прямого процесу гази-
фікації не відсортованих залишків сміття, особливістю якої є викори-
стання частки кінцевого продукту для підтримання нормального гене-
раторного процесу. В наслідок чого зберігаються сталі параметри підчас 
експлуатації газогенератора. 

На рисунку показана експериментальна установка на якій провади-
лись дослідження процесу газифікації сміття. До її складу входять: 1 – 
повітряний компресор; 2 – колосникова коробка з запальним пристроєм; 
3 – колосником, виконаним з титану для забезпечення його жаростійко-
сті; 4 – шахта газифікації, яка виконана з кварцової трубки з внутрішнім 
діаметром 46 мм з товщиною стінки 3 мм, висота шахти 700 мм; 5 – 
стабілізатор горіння газів газифікації та зонт – 6, для видалення продуктів 
згоряння газів газифікації, приєднаний до димосмоку. 
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На установці була проведена гази-
фікація горючих сланців та не відсор-
тованого сміття, що викликано вели-
ким вістом мінеральних часток обох і, 
в наслідок цього, дозволило з’ясувати 
де які особливості процесу газифікації. 

Підчас газифікації горючих слан-
ців висота шару в шахті сягала до 
500 мм. За час реагування 12 хвилин 
був отриманий. Повітряний генератор-
ний газ, склад якого наведений в табл. 3. 
Температура генераторного газу в 
швельшахті була 450 °С.  

Для проведення дослідів по гази-
фікації не відсортованих залишків 
сміття, відповідно їх складу по м. Ки-
єву (табл. 1), створювались паливні 
композиції. 

Висота шару не відсортованих за-
лишків сміття при газифікації була 
також до 500 мм, а час реагування 

23 хвилини. Температура генераторного газу в швельшахті була 600 С.  
Склад отриманого генераторного газу наведений в табл. 3. Як вид-

но генераторний газ не відсортованих залишків сміття за своїм складом 
подібні, між собою. Різниця у кількості горючих, в генераторному 
сланцевому газі більше ніж в генераторному газі з сміття викликано 
тим, що кількість кисню в сланцях набагато менша ніж в смітті. 

 
Таблиця 3 

Склад отриманого генераторного газу 

Складова повітряного газу, 
%об. 

Горючі сланці Не відсортоване сміття 

Діоксид вуглецю СО2 1,7 8,398 

Оксид вуглецю СО 28,0 19,457 

Метан СН4 1,4 0,630 

Водень Н2 9,3 7,922 

Азот N 59,6 63,590 

 

 
Рисунок. Експериментальна ус-
тановка для дослідження процесу
газифікації твердих палив. 
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Висновки 
Проведені досліди показують придатність розробленого процесу 

газифікації для отримання генераторного газу від не відсортованого 
сміття для потреб енергетики та можливість створення промислових 
газогенераторів великої потужності. 
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В ЯКОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА 

 
В якості альтернативного палива для заміщення природного газу 

можуть бути використані тверді міські відходи, які складаються з про-
дуктів життєдіяльності людини [1, 2]. 

Загалом відходи на людину складають: побутові – 1,1 кг/добу, 
торговельні – 0,6 кг/добу, промислові – 1,4 кг/добу, громіздкі речі – 
0,1 кг/добу. За добу на 1 людину припадає 3,2 кг відходів, а місто з 
кількістю мешканців 20 000 людей збирає за добу 64 тони відходів. 

Так як міські відходи за своїм складом неоднорідні, в якості палива 
доцільно використовувати побутові відходи, головним чином, з сміття. 

Сміття складається з речовини рослинного та тваринного по-
ходження (табл. 1) [3, 4]: це папір, картон, залишки їжі, взуття та інше. 

Як видно, основна складова органічної маси сміття, як і всієї біома-
си є вуглець та кисень, які кількісно майже відповідають складу орга-
нічної маси деревини. Відмінним є наявність сірки та більший вміст 
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мінеральної частки (золи) в деяких відходах, що викликано їх штучним 
походженням при технологічних процесах виробництва. 

Таблиця 1 
Сміття та його склад у % 

Побутові відходи С Н О N S Зола 

Газета 49,14 6,16 43,03 0,05 0,16 01,52 

Цупкий обгортковий папір 44,90 6,08 47,34 0 0,11 01,07 

Журнали 32,91 4,95 38,55 0,07 0,09 23,43 

Картон 43,73 5,70 44,93 0,09 0,21 05,34 

Поштові відходи 37,87 5,41 42,74 0,17 0,09 13,72 

Відходи рослинної їжі 49,06 6,62 37,55 1,68 0,20 04,89 

Залишки обробки м’яса 59,59 9,47 24,65 1,02 0,19 05,08 

Шкіряне взуття 42,01 5,32 22,83 5,98 1,00 22,86 

Гумовий кабель та підметки 53,22 7,09 07,76 0,50 1,34 30,09 

Сміття з пилосмоку 35,69 4,73 20,08 6,26 1,15 32,09 

 
В той же час сміття містить в собі матеріали, які можуть бути вико-

ристані як сировина для виробництва корисної продукції та енергії, то-
му останнім часом намітилась тенденція його енерготехнологічного 
використання. З цією метою його сортирують і відбирають сировину: 
метал, папір та інше. Не відсортовані залишки сміття можуть бути ви-
користані в якості палива для отримання теплової енергії. 

Склад не відсортованих залишків сміття по м. Києву, наданий ком-
панією «ГРІНКО-ЦЕНТР» (м. Київ) наступний: деревина – 20%, мот-
лох – 26%, гума – 6%, пінопласт – 8%, харчові відходи – 40%. Теплота 
згоряння не відсортованих залишків сміття сягає 3060 ккал/кг 
(12 800 кДж/кг) при вологості до 35% та зольності до 5% [5]. 

При їх застосуванні в якості палива, необхідно враховувати їх 
особливості: наявність шкідливих та погано тхнущих речовин. Тому 
при їх спалюванні необхідно використовувати технології з допалюван-
ням шкідливих та погано тхнущих речовин. 

Як показали проведені в Інституті технічної теплофізики НАН Ук-
раїни досліди, найбільш ефективно спалювати поліфракційне тверде 
паливо в прямоточному шарі з допалюванням газової фази та виносу – 
дрібнодисперсних часток палива та коксового залишку, який має тем-
пературу самозаймання, в системі струменів окислювача – повітря. 



 

 167

На їх підставі був створений високо-
форсований пальниковий пристрій прямо-
точного (затисненого) шару з двостадій-
ним процесом спалювання палив (рис. 1), 
який знайшов застосування в теплогенера-
торах барабанних сушарок [6]. 

Дослідження спалювання побутових 
відходів провадилось з використанням 
пальникового пристрою прямоточного (за-
тисненого) шару.  

Для проведення дослідів, відповідно 
складу не відсортованого сміття по м. Ки-
єву, створювались паливні композиції. 

Процес горіння паливних композицій 
в пальниковому пристрої відбувався при 
загальному коефіцієнті надлишку повітря 
рівного 1,2–1,4 (рис. 2). Для забезпечення 
температури самозаймання виносу – твер-
дих залишків та шкідливих і погано тхну-
щих речовин коефіцієнт надлишку повітря 
в швидкісному шарі дорівнював 0,7–0,8. 

В затисненому шарі відбувається не-
повне згоряння палива, велика кількість 
дрібнофракційного твердого палива, золи 
та горючих газів виноситься на зовні. Для 
їх допалювання необхідна подача додат-

кового повітря. Температура 
горючих газів залежить від 
перепаду тиску на затиснено-
му шарі. Так при ΔР = 50 Па 
температура газів 800 °С, при 
ΔР = 300 Па температура газів 
1090 °С. 

Рис. 1. Пальниковий пристрій
прямоточного (затисненого)
шару. 

Рис. 2. Горіння твердого палива. 
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Був визначений склад горючих газів перед їх допалюванням. Склад 
визначався при їх температурах 860 °С та 1045 °С, які забезпечували 
самозаймання виносу (табл. 2). Як видно, наявність кисню в горючих 
газах виносу показує на малий час їх перебування в зоні затисненого 
шару. 

Таблиця 2 
Склад горючих газів перед їх допалюванням у % 

Температура, С СО2 СО СН4 Н2 О2 

860 14,5 8,41 0,43 2,070 03,3 

1045 06,2 4,48 0,25 1,007 13,4 

 
На рис. 3 наведений хіміч-

ний недопал по довженні 
факелу. Як видно до 60% па-
лива вигоряє в межах почат-
кової ділянки, що майже те 
саме, що і в газовому факелі. 
Загалом вигоряння палива, 
крім крупних часток, завершу-
ється на відстані X  = 9 – 10. 
Крупні частки, які виносяться 
з факелу у вигляді треків, на 

відстані X  = 30 – 50 залежно від розмірів часток.  
Слід відмітити, що наявність гуми в композиціях вело до появи в 

продуктах згоряння діоксида сірки. Після добавки в композиції вап-
няку – крейди, діоксид сірки в продуктах згоряння був відсутній. 

 
Висновки 

Проведені досліди показали можливість використовувати побутові 
відходи в якості палива в комунальній енергетиці. 

Як показують розрахунки, використовуючи побутові відходи в 
якості палива, місто з 20 000 мешканців за рік може зекономити 
8,25 тис. т у. п. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПРОЦЕСУ СПАЛЮВАННЯ ТПВ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 
  

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 коефіці-
єнти корисної дії котлів (ККД), що спалюють ТПВ, і всього комплексу 
з виробництва електричної енергії в цілому [1, 2]. 

На відміну від прийнятої в теплоенергетиці форми складання теп-
лового балансу, в якому використовують питомі кількості теплоти (від-
несені до наявної теплоті, в першу чергу, до теплоти згорання палива), 
при спалюванні ТПВ зазвичай обчислюють абсолютні значення тепло-
ти і теплових втрат, так як вихідна теплота згоряння ТПВ, як правило, 
невідома. 

Теплові втрати з фізичною теплотою димових газів (Q2) визнача-
ють вимірюванням витрати димових газів і газового складу. Тепловими 
втратами від хімічної неповноти згоряння (Q3) для агрегатів, що спа-
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люють ТПВ, можна знехтувати, так як в сучасних установках серед-
ньодобова концентрація оксиду вуглецю в димових газах не переви-
щує 50 мг/м3. Теплові втрати від механічної неповноти згоряння оці-
нюють визначенням вмісту горючих в шлаку (середньозважений по-
казник).  

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

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

В Європейській практиці для оцінки енергоефективності підпри-
ємств, що спеціалізуються на спалюванні ТПВ для виробництва теплової 
або електричної енергії, використовуються залежності такого вигляду: 

,
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Э
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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, роз-
рахована з урахуванням їх теплоти згорання, ГДж/рік; 
Еi – імпортована енергія, що отримується від зовнішнього поста-
чальника (виключаючи Еf і Еw), ГДж/рік; 
0,97 – коефіцієнт, що враховує теплові втрати з золо-шлаками від-
ходами та в навколишнє середовище. 
На сучасних підприємствах, що спеціалізуються на спалюванні 

ТПВ для виробництва теплової або електричної енергії, енергетична 
ефективність процесу становить 60–65% [6, 7]. 

 
Висновки 

1. Підприємство, яке задовольняє вимозі енергетичної ефективності 
процесу спалювання ТПВ 60–65%, спеціалізується на відпуску 
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електроенергії зовнішньому споживачеві (або на комбінованому 
відпуску теплової та електричної енергії), його можна вважати ТЕС 
на ТПВ. 

2. Виробляти електроенергію за рахунок термічної утилізації ТПВ 
стає економічно доцільним, якщо доходи від продажу електро-
енергії покривають витрати, пов’язані з додатковими капітальними 
і експлуатаційними витратами на придбання, установку і обслуго-
вування основного і допоміжного електрогенеруючого обладнання. 
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ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ 
ДЖЕРЕЛ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ СИСТЕМИ 
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МІСТА ОДЕСИ 

 
Місто Одеса є адміністративним, промисловим, науковим, фінансо-

во-економічним та культурним центром Одеської області та півдня Ук-
раїни, який поєднує в собі найбільший морський порт країни, розви-
нену промисловість, курортно-рекреаційний комплекс, транспортну, 
фінансову і соціальну інфраструктуру.  

Аналіз існуючої системи теплопостачання та основні концептуаль-
ні напрямки розроблення нової схеми теплопостачання міста Одеси 
вже були описані в [1]. Існуюча система генерації теплової енергії си-
стеми централізованого теплопостачання (СЦТ) міста охоплює 149 теп-
лоджерел – Одеську ТЕЦ і 148 котелень КП «Теплопостачання міста 
Одеси» (в т. ч. 11 потужних) загальною встановленою тепловою потуж-
ністю 2335,4 Гкал/год, в т. ч. ТЕЦ – 505 Гкал/год, з яких корисна по-
тужність на відпуск теплової енергії складає 270 Гкал/год, та котельні – 
1830,4 Гкал/год, з яких корисна на відпуск теплової енергії складає 
1235,68 Гкал/год.  

Підключене (договірне) теплове навантаження СЦТ м. Одеси стано-
вить 1318,46 Гкал/год, фактичне (оціночне) – 906,4 Гкал/год. Основним 
видом палива при виробництві теплової енергії теплоджерелами міста є 
природний газ, 7 малих котелень КП «ТМО» використовують вугілля.  

Основне та допоміжне обладнання теплоджерел здебільшого мо-
рально та фізично застаріле, потребує реконструкції та модернізації. 
Агрегати Одеської ТЕЦ вже багатократно вичерпали свій термін екс-
плуатації та знаходяться у стані, близькому до аварійного. При цьому 
ТЕЦ має критичне значення для міста, оскільки альтернативного дже-
рела теплоенергії в центральній частині міста на цей час немає. 
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Загальне перспективне теплове навантаження системи централізо-
ваного теплопостачання міста на 2030 рік, з урахуванням виданих Тех-
нічних умов (ТУ) та затверджених Детальних планів територій (ДПТ) 
становитиме 1002,75 Гкал/год. Таким чином, загальної теплової потуж-
ності теплоджерел (ТД) СЦТ міста буде достатньо для забезпечення 
перспективних потреб споживачів у тепловій енергії (хоча на 19 малих 
котельнях спостерігатиметься невеликий дефіцит потужності), однак 
надійність та енергоефективність теплопостачання потребують покра-
щення, а обладнання – модернізації.  

Доцільні шляхи розвитку та напрями модернізації систем центра-
лізованого теплопостачання країни розглянуті в [2]. Розвиток СЦТ має 
здійснюватись відповідно до положень чинних нормативних докумен-
тів, які регламентують діяльність в сфері теплопостачання населених 
пунктів, в т. ч. Закону України «Про теплопостачання», а також нещо-
давно прийнятих Закону України «Про енергетичну ефективність» та 
«Методики розроблення схем теплопостачання населених пунктів Ук-
раїни», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та тери-
торій України від 02.10.2020 р. № 235. Так, згідно Закону «Про енерге-
тичну ефективність», схема теплопостачання має визначати «найбільш 
економічно ефективний сценарій теплопостачання населеного пункту, 
що сприяє наближенню існуючої системи до показників ефективного 
централізованого теплопостачання, сприяє зменшенню обсягу вико-
ристання паливно-енергетичних ресурсів для виробництва, транспорту-
вання та постачання одиниці теплової енергії споживачам». При цьому 
визначення ефективного централізованого теплопостачання в цьому за-
коні відповідає визначенню в Директиві 2012/27/ЄС «Про енергоефек-
тивність»: «система централізованого теплопостачання, що викори-
стовує мінімум 50 відсотків відновлюваної енергії або 50 відсотків 
скидної теплової енергії, або 75 відсотків теплової енергії, виробленої у 
процесі когенерації, або 50 відсотків сукупності такої енергії та тепла».  

Для досягнення відповідності такому статусу, система генерації 
теплової енергії СЦТ м. Одеси потребує збільшення частки викори-
стання відновлюваної енергії, скидної теплоти та когенерації.  

Поруч з цим, основними напрямами розвитку системи централізо-
ваного теплопостачання міста Одеси є підвищення надійності теплопо-
стачання споживачів міста, з об’єднанням основних теплоджерел міста 
в єдину систему теплопостачання з взаємним резервуванням, та забез-
печення підвищення ефективності подальшого використання традицій-
них джерел енергії.  
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Передбачається перерозподіл навантаження на більш ефективні 
теплоджерела; так, після впровадження заходів, передбачених «Схе-
мою теплопостачання міста Одеси», генерація теплової енергії в СЦТ 
міста буде здійснюватись на 58 теплоджерелах, в тому числі на 56 існу-
ючих та 2 новозбудованих (рисунок). 

 

 
а б 

Рисунок. Схема розташування теплоджерел м. Одеси:  
а – наявних  (станом на 2021 р.); б – перспективних (в т. ч. новозбудованих  ). 

 
На нових джерелах генерації теплової енергії будуть використову-

ватись когенераційні та альтернативні технології.  
Зокрема, передбачається будівництво нової ТЕЦ з переведенням на 

неї існуючих навантажень Одеської ТЕЦ та навантажень малих низько-
ефективних теплоджерел, що розташовані територіально в межах та 
поблизу зони обслуговування Одеської ТЕЦ, в т. ч. центральної та при-
бережної частини міста (всього 54 котельні), а також перспективних 
навантажень згідно ТУ та ДПТ. Будівництво нової ТЕЦ, в складі фак-
тично двох ТЕЦ: ТЕЦ на RDF/SRF: 2 блока по 25 МВт ел., всього 
50 МВт ел. та 80 Гкал/год тепл., ТЕЦ на природному газі: 2 блока по 
100 МВт ел., всього 200 МВт ел. та 340 Гкал/год тепл., та пуско-резерв-
на котельня: 2 парових котла по 6,5 т пари/год. Загальна прогнозна 
встановлена теплова потужність нової ТЕЦ на відпуск теплової енергії 
становитиме 420 Гкал/год, вся від когенерації. 
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Заплановане будівництво нового ТД «Лузанівка» в складі теплона-
сосної станції (2 теплових насоса загальною тепловою потужністю 
близько 42 Гкал/год), когенераційної станції (2 або більше газопоршне-
ві когенераційні установки загальною потужністю близько 18 МВт ел. 
та 16 Гкал/год тепл.) та пуско-резервної котельні (2 котла потужністю 
по 3 Гкал/год, всього 6 Гкал/год). Загальна прогнозна встановлена теп-
лова потужність: 64 Гкал/год, з них 16 Гкал/год від когенерації. 

Додатково до вищезазначеного збільшення когенераційних потуж-
ностей заплановане за рахунок реконструкції наступних об’єктів: 

– РК «Північна-2», РК «Південна-1»: будівництво когенераційних 
станцій на базі двох або більше газопоршневих машин сумарною 
електричною потужністю по 18 МВт, з використанням частини 
електроенергії для власних потреб, та тепловою потужністю 
близько по 16 Гкал/год кожна; 

– котельні «вул. Ак. Воробйова, 20»: будівництво когенераційної 
станції на базі орієнтовно трьох газопоршневих машин сумарною 
електричною потужністю 6 МВт, з використанням частини елект-
роенергії для власних потреб, та тепловою потужністю близько 
5,1 Гкал/год.   

Новаційною особливістю Схеми є передбачене будівництво на РК 
«Південна-1» «водневого хабу», з поступовим переведенням котлів РК 
«Південна-1» на воденьвмісне паливо. При взаємодії отриманого елект-
ролізом водню з діоксидом вуглецю з димових газів котлів буде утворю-
ватись синтетичний метан, утворена метаново-воднева суміш (до 10% 
водню) буде спалюватись з використанням наявного котельного та паль-
никового обладнання у збагаченій киснем (від електролізу) атмосфері, зі 
зниженим рівнем викидів оксидів азоту в навколишнє повітря. Утворе-
ний при спалюванні такої суміші діоксид вуглецю вже не враховується як 
викид парникового газу. В результаті така технологія сприятиме знач-
ному скороченню викидів забруднюючих речовин та парникових газів.  

Реконструкція існуючих ТД, що залишаться у експлуатації, перед-
бачає відновлення працездатності котлів з заміною пальникового устат-
кування на низькоемісійне у всіх котлах теплопродуктивністю більше 
50 МВт, відмову від використання вугілля як палива з переведенням 
навантаження всіх 7 вугільних котелень на високоефективні модульні 
транспортабельні газові (6 од.) або встановлення котлів, що використо-
вують природний газ (1 од.), заміну та встановлення додаткових нових 
53 водогрійних котлів у 26 теплоджерелах, встановлення 13 конденса-
ційних утилізаторів теплоти димових газів у 10 теплоджерелах та соняч-
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них колекторів і баків-акумуляторів теплової енергії у 8 теплоджерелах. 
В результаті очікується підвищення корисної потужності та збільшення 
загальної ефективності використання палива на близько 5%.  

Загальна перспективна встановлена потужність всіх теплоджерел 
СЦТ складатиме близько 2253 Гкал/год, тобто зменшиться на 3,5%, при 
цьому доступна корисна потужність на відпуск теплової енергії збіль-
шиться на 35,2% до 2035 Гкал/год. Після впровадження заходів Схеми 
теплопостачання в СЦТ м. Одеси спостерігатиметься резерв теплової 
потужності близько 1033 Гкал/год (45,8% від встановленої та 50,7% від 
корисної потужностей).  

Сумарна встановлена потужність когенераційних джерел на від-
пуск теплової енергії становитиме 473,1 Гкал/год (+356,1 Гкал/год, або 
+304,4% у порівнянні з існуючими показниками), або 21% від загальної 
встановленої потужності, 23,2% від доступної корисної потужності та 
47,2% від перспективного навантаження.  

Сумарна встановлена потужність когенераційних та альтернатив-
них джерел на відпуск теплової енергії становитиме 557,4 Гкал/год, або 
24,7% від загальної встановленої потужності, 27,4% від доступної ко-
рисної потужності та 55,6% від перспективного навантаження.  

З урахуванням першочергового завантаження когенераційних та 
альтернативних джерел в опалювальний період, та перспективного на-
вантаження і його існуючого розподілу, перспективне виробництво 
теплової енергії на таких джерелах прогнозно складе не менше 55%.  

Таким чином, після впровадження заходів, передбачених Схемою 
теплопостачання міста Одеси, система централізованого теплопостачання 
міста очікувано буде відповідати вимогам до «Ефективного централізо-
ваного теплопостачання» відповідно до критеріїв Директиви 2012/27/ЄС 
«Про енергоефективність» та Закону України «Про енергетичну ефектив-
ність», зокрема критерію забезпечення використання мінімум 50% сукуп-
ності відновлюваної енергії, відпрацьованої (скидної) теплоти та теплоти 
від когенерації.  
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ДОСВІД РОЗРОБКИ ПРОЄКТІВ ПЕРЕВЕДЕННЯ 
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ОБ’ЄКТІВ З ПРИРОДНОГО 

ГАЗУ НА ДЕРЕВНЕ ПАЛИВО ІЗ МІСЦЕВИХ 
ВІДНОВЛЮВАНИХ РЕСУРСІВ 

 
В роботі надана стисла інформація, що висвітлює досвід розроблен-

ня проєктів переведення ряду енергогенеруючих об’єктів в різних насе-
лених пунктах України з природного газу на деревну паливну тріску із 
відновлюваних ресурсів, що регулярно утворювались у місцевих дер-
жавних лісогосподарських підприємствах і не мали комерційної ліквід-
ності. 

Концептуальні особливості зазначених проєктів 
1. Взаємодія між кожним державним лісогосподарським підприєм-

ством і суб’єктами господарювання, які володіють одним чи гру-
пою енергогенеруючих об’єктів (котельні, ТЕЦ, ТЕС, опалювальні 
пункти тощо) має синергійний, економічно ефективний характер і 
проводиться на основі довгострокового юридично зобов’язуючого 
договору. Строк дії договору не може бути меншим ніж плановий 
строк експлуатації енергогенеруючого об’єкта на момент укла-
дання договору. 

2. Лісогосподарське підприємство згідно договору бере на себе і га-
рантує щорічну заготівлю і довгострокове зберігання деревних 
ресурсів у кількості передбаченій договором. Довгострокове збері-
гання ресурсів є необхідною умовою узгодження заготівлі ресурсів 
і їх використання протягом календарного року з урахуванням се-
зонності робіт з заготівлі та використання за призначенням про-
тягом опалювального сезону та решти календарного року. 

3. Відстань транспортування деревних ресурсів від місця їх довготри-
валого зберігання до енергогенеруючого об’єкту не перевищує 
40 км, а її зменшення вважається важливим техніко-економічним 
фактором при оптимізації проєктних рішень. 
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4. Деревне паливо, яке застосовується у проєктах за призначенням, 
являє собою повітряно суху паливну тріску (W ≤ 20%), звільнену 
від дрібних фракцій шляхом вібропросіювання. 

5. Обов’язки лісогосподарського підприємства і енергогенеруючого 
об’єкта, щодо проведення технологічних та логістичних робіт, по-
в’язаних з підготовкою паливної тріски до використання за призна-
ченням визначається у кожному конкретному випадку договором, в 
якому за узгодженням сторін розподіляються їх обов’язки; із ліс-
госпу може відвантажуватись сировина (волога тріска), напівфаб-
рикат (підсушена тріска) чи повітряно суха, готова до використан-
ня тріска. 
Відповідно узгодженому сторонами розподілу обов’язків спо-

руджуються необхідні капітальні споруди (майданчики з твердим по-
криттям, сушарки, сховища з захистом від опадів тощо). 

Основні техніко-технологічні та організаційні засади проєктів були 
сформульовані у винаході [1]. 

Далі наводимо перелік і стислу характеристику проєктів заміщення 
природного газу деревним паливом на енергогенеруючих об’єктах. 

 
Проєкти реконструкції енергогенеруючих об’єктів 

комунального господарства. Технологічні особливості 
запропонованих проєктів 

Переведення системи комунальної теплоенергетики м.Цюрупинськ 
з природного газу на відновлювані ресурси від догляду за лісом 
Реконструкція 6 комунальних котелень м. Цюрупинськ (споживан-

ня газу з гарячим водопостачанням – 3500 тис. м3) потужністю 
22,14 Гкал/год, які обслуговують 76 житлових будинків загальною пло-
щею 104,7 тис. м2, 8 закладів освіти, 2 медичних установи, 70 інших 
об’єктів загальною площею 24,2 тис. м2.  

Проєкт є «пілотним» для південної частини України. 
 

Реконструкція об’єктів комунальної теплоенергетики м. Сміла 
Черкаської обл. з метою кардинального скорочення споживання 

природного газу шляхом заміни його твердим паливом  
на основі місцевих відновлювальних ресурсів 

Передбачено модернізацію теплогенеруючого підприємства «Смі-
лакомунтеплоенерго» та ДП «Смілянське лісогосподарство» на основі 
їх довгострокової інтеграції у відповідності з моделлю сталого роз-
витку. 



 

 179

Буде проведено реконструкцію 15 котелень м. Сміла (67,5 тис. 
мешканців, споживання газу – 13 339 тис. м3) з метою заміщення газу 
твердим паливом на основі відходів деревини, а також впровадження 
нової технології ведення рубок догляду за лісом та утилізації деревних 
відходів – порубочних залишків. 

Проєкт є «пілотним» для центральної частини України. 
 

Створення у складі «Черкаскомуненерго»  
енергоефективного промислового комплексу сушіння паливної тріски  
для власних котелень з одночасним нагріванням вторинною парою 

теплофікаційної води 
З врахуванням досліджених обсягів місцевих відновлюваних ре-

сурсів деревини, потужності котелень «Черкаскомуненерго», що на да-
ний момент вже працюють на деревній трісці, а також планів місцевої 
влади у сфері енергозбереження, передбачено створення для енерго-
технологічного комплексу шляхом виконання наступних робіт: 

– реконструкції газової парової котельні з навантаженням 
1,2 Гкал/год з переведенням її на відходи деревини та забезпе-
ченням продуктивності до 4 т/год насиченої пари тиском 13 атм 
(2 котли ДКВР 4-13, в т. ч. один резервний); 

– спорудження автоматизованої технологічної лінії сушіння деревної 
тріски продуктивністю по волозі до 2 т/год з блоком нагрівання 
теплофікаційної води потужністю 1,4 МВт (1,2 Гкал/год). 

Вода надходить від споживачів з температурою  70 С і після 
нагрівання до 90 С повертається в систему. 

Всі складові енерготехнологічного комплексу задіяні у єдиному 
циклічному безперервному технологічному процесі. 

Продуктивність комплексу: 1,2 Гкал/год теплової енергії у вигляді 
теплофікаційної води температурою до 90 С та 25 тис. м3/рік деревної 
паливної тріски вологістю до 15%, що забезпечить паливом інші котельні 
«Черкаскомуненерго» сумарною потужністю 6,9 МВт (5,9 Гкал/год). 

 
Переведення котелень «Полтаватеплоенерго» в смт. Котельва  

з природного газу на деревину 
Котельні смт. Котельва обслуговують 6 житлових будинків 

(184 квартири), 14 об’єктів бюджетної сфери та об’єкти госпрозрахун-
кової сфери з якими укладено 26 договорів.  

В котельні на вул. Островського, 5 встановлено 6 котлів типу 
«Факел-Г» потужністю 5,16 Гкал/год, підключене навантаження з ура-
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хуванням переключення споживачів від котельні по вул. Миру, 24 – 
4,67 Гкал/год (проєктне). 

Річне споживання природного газу котельними – 784 332 м3. 
Рішення: встановлення теплових агрегатів на твердому паливі 

сумарною потужністю 3 МВт. Існуючі котли залишаються як резервні. 
Деревина для заміщення 784 332 м3 природного газу – 2020 м3/рік. 
Переведення комунальної котельні м. Славута Хмельницької обл. з 

природного газу на біомасу – дрова паливні. 
Передбачено додаткове оснащення котельні опалювальним водо-

грійним котлом КВм(а) – 0,82-02 з ручною подачею твердого палива. 
Річний обсяг заміщення природного газу – 173 000 м3. 
Обсяг деревини для заміщення природного газу – 900 м3/рік. 
Також були розроблені проєкти переведення на деревне паливо 

енергогенеруючих об’єктів ряду промислових підприємств. 
– Інноваційна реконструкція енергосистем Смілянського заводу 

лимонної кислоти з метою кардинального зменшення енерге-
тичної складової у собівартості продукції. 

– Інноваційна реконструкція паливоспоживаючих об’єктів «Тав-
рійської будівельної компанії» (м. Херсон): котельні, шахтної печі 
випалу вапна, газового передтопку з метою скорочення паливних 
витрат шляхом заміни природного газу відходами деревини. 

– Реконструкція системи теплозабезпечення Цюрупинського па-
перового комбінату з метою часткового заміщення природного 
газу твердим паливом на основі деревних відходів. 

– Створення когенераційних потужностей з виробництва елект-
ричної та теплової енергії з біомаси на основі технологічних 
відходів і деревини на промисловій базі ТОВ «ФПК «Корабел». 

– Інноваційна реконструкція виробничої бази НПК «Укрпектин» з 
метою використання технологічних відходів та скорочення ви-
трат компанії на енергоносії. 
На даний момент концепція виробництва деревного палива з міс-

цевих відходів потребує певного коригування з огляду на політичні та 
економічні реалії сьогодення. 

Список використаної літератури 
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ЛІСІВНИЦТВО І ЕНЕРГЕТИКА – НОВА ЗУСТРІЧ  
ПІСЛЯ ТИМЧАСОВОЇ РОЗЛУКИ 

 
Декілька років тому ми брали участь у науково-практичній конфе-

ренції присвяченій паливному використанню деревини. Конференція 
була вельми цікава і змістовна. Під час конференції проводилася де-
монстрація паливно-енергетичного господарства, що працювало на де-
ревній паливній трісці. Демонструвались різні споруди для зберігання 
тріски і її спрямування на спалювання. Була продемонстрована широка 
номенклатура пелет та брикетів. Після закінчення доповідей при їх об-
говоренні ми поцікавились тим, скільки серед шестисот учасників кон-
ференції знаходиться працівників лісогосподарської галузі; виявилось, 
що нема жодного. На наш погляд, це було дуже дивно, але в деякій мірі 
пояснює відсутність до цього часу в Україні сталої системи енергетич-
ного використання деревини. 

Нещодавно ми мали змогу ознайомитись з організацією робіт су-
часної, досить потужної фірми, яка до війни забезпечувала постачання 
деревних ресурсів паливного призначення на декілька ТЕЦ та коте-
лень, що працюють на деревному паливі. Ми вдячні співробітнику фір-
ми за розповідь. 

Отже, фірма підтримувала ділові стосунки і закуповувала дров’яну 
деревину у лісогосподарських підприємств. Лісгоспи надавали змогу 
протягом короткого часу подрібнити партію деревини на тріску, заванта-
жити у трісковози великого об’єму (до 90 м3) і вивезти без складування. 

Відповідно до такої організації робіт фірма була вимушена викори-
стовувати комплект високопродуктивних пересувних пристроїв для по-
дрібнення на тріску, завантаження та транспортування на енергетичні 
об’єкти партій тріски без складування та підсушування. Дальність пе-
ревезень тріски складала у середньому 50–70 км. 

Наведена організація робіт не передбачає ніякої відповідальності 
лісогосподарських підприємств перед енергетичними об’єктами за за-
безпечення їх ресурсами деревини. 
 

В. О. Кремньов, Г. В. Бєляєв, К. Л. Жуков, Н. С. Корбут, В. Г. Стецюк, А. В. Тимощенко, 2022 
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Фірма-постачальник вимушена діяти у вельми жорстких умовах 
постійного цейтноту, неможливості організації сталого виробничого 
ритму, значних перевитрат пального на перевезення. 

Проаналізуємо наведену інформацію з позицій технології ведення 
лісорослинницької діяльності відповідно до чинних вимог діючої нор-
мативної документації. 

Деревина закуповувалась на території лісгоспів при проведенні 
ними так званих рубань головного користування. Такі рубання перед-
бачають суцільне вирубування відповідної лісової ділянки. Такі ру-
бання проводяться у наступних випадках [1]. 
 У відповідності до плану лісогосподарської діяльності на ді-

лянках стиглого лісу, які підлягають повному оновленню. 
Ці ділянки відновлюють після рубання одним із двох методів: 

шляхом залишення на корені поодиноких відбірних дерев-осіменюва-
чів чи шляхом засадження саджанцями, які заздалегідь вирощуються у 
так званих розплідниках. 

Плани лісогосподарської діяльності розробляються спеціалізова-
ною проєктною організацією індивідуально для кожного лісогоспо-
дарського підприємства на 10 років, затверджуються і зберігаються у 
встановленому порядку у 4 примірниках (у лісгоспі, обласному управ-
лінні лісового господарства, у Державному агентстві лісових ресурсів 
України та проєктному інституті). 
 У вимушених випадках проводяться позапланові додаткові су-

цільні санітарні рубання догляду за лісом, саме: після пожеж, вітро-
валів, буреломів, обмерзань, ураження шкідниками чи хворобами 
тощо. 

Отже, складається враження, що розвиток цієї перспективної під-
галузі енергетики просувається у протилежному напрямі від створення 
сучасної юридично відповідальної взаємодії різних суб’єктів госпо-
дарювання у спільній справі. 

Ця спільна справа має включати, на наш погляд, наступні складові: 
– гарантований щорічний видобуток і заготівлю відновлюваних 
деревних ресурсів – сировини для виготовлення повітряно-су-
хого деревного палива (паливної тріски, гранул, брикетів тощо); 

– організацію пожежобезпечного зберігання необхідного запасу 
сировини; 

– виготовлення за екологічно толерантними технологіями твердого 
повітряно-сухого стандартизованого деревного палива, придат-
ного для енергоефективного використання за призначенням; 
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– організацію зберігання необхідного його запасу в умовах захисту 
від опадів; 

– транспортування деревного палива на об’єкти енергетики, забез-
печення його захищеного від опадів складування протягом де-
кількох діб. 

На об’єкт енергетики може доставлятись стандартизоване деревне 
паливо, готове до використання чи його напівфабрикат, який потребує 
досушування до повітряно-сухого стану (вологість W  20%). 

В останньому випадку на об’єкті енергетики необхідно створювати 
постійно діюче сушильне господарство, на роботу якого витрачати 
певну частину готового деревного палива. 

Організація господарства досушування на кожному енергетичному 
об’єкті економічно недоцільна. Очевидні переваги має досушування на 
одному об’єкті для групи інших, розташованих на незначній відстані. 
 Енергоефективне, екологічно толерантне використання стандар-

тизованого деревного палива за призначенням, з виробництвом теплової 
чи сумісно теплової та електричної енергії за когенераційною схемою. 

Стандартизоване деревне паливо може, як безпосередньо спалюва-
тись, так і піддаватись газифікації без газоподібних викидів з одержан-
ням генераторного газу, його очищенням і спалюванням безпосередньо 
(для одержання теплової енергії) чи використання у газовому двигуні 
електрогенератора у когенераційній схемі. 

Щодо технічних можливостей мінімізації негативного впливу на 
довкілля, схема використання деревного палива з його газифікацією 
більш перспективна, але пов’язана з певним збільшенням, як капіталь-
них, так і експлуатаційних витрат. 

Запропонована робота є першою із запланованого циклу, спрямова-
ного на організацію сталої системи енергетичного використання побіч-
них товарних продуктів і неліквідних відходів від основної лісорослин-
ницької діяльності та власної деревообробки державних лісогосподар-
ських підприємств України [2]. 
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В результаті господарської діяльності лісових та деревопереробних 
господарств утворюються різні види відходів деревинної біомаси (кора, 
обрізки, тирса, стружка, обаполи і т. п., а також хмиз, хворост і пні), які 
можна використовувати, у тому числі, для отримання теплової енергії 
або інших потреб [1–4]. Таким чином стає питання в розробці енерго-
ефективних способів з їх підготовки та обробки. Одним з способів є 
розробка енергоефективної технології сушіння тріски паливної для по-
дальшого її використання у теперішньому господарстві України. 

В якості досліджуваного матеріалу були використані дерева різних 
порід, що розташовані на території ІТТФ НАНУ. Тріску паливну заго-
товляли безпосередньо перед початком проведення експериментів за 
допомоги гілкоподрібнювача. В якості сировини використовували 
зрублені паростки довжиною від 1,5 до 2,5 м та товщиною від 0,5 см до 
2,5 см.  

Для експериментального дослідження процесу конвекційного су-
шіння тріски паливної на першому етапі був використаний існуючий 
експериментальний стенд та розроблена методика проведення експери-
менту. Існуючий стенд має затверджений в ІТТФ НАНУ паспорт: «Екс-
периментальний стенд по дослідженню сушки в киплячому стані». 

При проведенні серії експериментальних досліджень використову-
вався матеріал з початковою вологістю W = 50…60% температура теп-
лоносія була в межах t = 120…140 С, швидкості руху теплоносія 
v = 1…1,5 м/с, початкова висота шару матеріалу становила h = 30…50 мм. 

 
 А. В. Ляшенко, А. В. Тимощенко,  Н. С. Корбут,  В. Г. Стецюк, 2022 
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На основі отриманих експериментальних даних були вибрані опти-
мальні режими швидкості руху теплоносія в експериментальній єм-
ності та висота початкового шару матеріалу, що досліджується, а саме 
вологої тріски паливної. Результати роботи показали ефективність ви-
браного способу сушки для даного виду матеріалу. На рис. 1 пред-
ставлена схема експериментального стенду. 

 

Рис. 1. Схема експеримен-
тального стенду досліджен-
ня кінетики процесу су-
шіння паспорт: «Експери-
ментальний стенд по до-
слідженню сушки в кипля-
чому стані»:  
1 – сушильна камера; 2 – піді-
грівачі повітря; 3 – вхідний 
патрубок; 4 – заслінка; 5 – від-
центровий вентилятор; 6 – 
щит управління; 7 – ваги фір-
ми «AXIS» моделі А500. 

 

 
 
На другому етапі досліджень автором була проведена розробка 

технічного завдання на експериментальний пристрій для сушіння твер-
дих дисперсних матеріалів у щільному шарі в умовах вертикального 
примусового спрямування газоподібного агента сушіння по відношен-
ню до шару матеріалу з періодичною зміною напряму на протилежний. 

На рис. 2 представлено загальне фото камери та пристроїв для про-
ведення другої серії експериментальних досліджень. 
Запропоновані вимоги і технічні рішення щодо згаданої модернізації 
були проведені на існуючому стенді: «Експериментальний стенд по до-
слідженню сушки в киплячому стані». 

Проведені початкові дослідження другого етапу показали, що на-
приклад, якщо взяти тріску з початковою вологістю 55% та кінцевою 
вологістю 15% при швидкості руху транспортера vтр. = 0,5 м/хв, необ-
хідна кількість зон сушарки складе 15 шт., час сушіння 1,5 години 
(90 хв), а довжина зони сушки сушарки відповідно становитиме 45 м. 
Наразі дослідження другого етапу тривають. 
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Рис. 2. Загальне фото пристроїв, що розроблені для 
проведення другої серії досліджень. 

 
Висновки 

Енергоефективна переробка відходів діяльності лісових госпо-
дарств дасть можливість отримувати якісний кінцевий продукт низької 
вартості з подальшим його використанням в різних сферах народного 
господарства. 

В роботі представлені експериментальні дослідження з процесу 
конвекційного сушіння відходів біомаси на прикладі тріски паливної. 
Результати досліджень необхідні для подальшої розробки енергоефек-
тивної технології та обладнання з переробки подібних термолабільних 
матеріалів. 

Аналіз результатів експериментальних досліджень показує, що мож-
ливо, організувати такий режим процесу сушіння при якому, середні 
витрати тепла можна звести до мінімуму (q = 3000…3500 кДж/кг випа-
реної вологи) з отриманням кінцевого готового продукту високої якості. 

Напрацювання можуть бути використані при переробці деревин-
них відходів в різних регіонах України, зокрема в її західних областях. 
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НЕЙРОМЕРЕЖНИЙ АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОГО 
ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
В РАЙОНІ ТЕПЛОВОЇ СТАНЦІΪ БУРЯКОЦУКРОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
 
Проблема забезпечення надійності роботи виробничого обладнання 

бурякоцукрових підприємств з кожним роком є більш актуальною, так 
як їх старіння значно випереджає темпи технічного переоснащення. Не-
доліки в оцінці працездатності обладнання, в тому числі котлоагрегатів 
теплових станцій і трубопроводів, і ïх залишкового ресурсу показують, 
що в теперішній час важливе і актуальне значення мають розрахункові 
методи прогнозування стану промислової безпеки навколишнього сере-
довища з використанням сучасних інформаційних технологій. 

Відомо [1], що розповсюдження забруднюючих речовин разом з 
повітрям відбувається шляхом конвекційного переносу, який представ-
ляє собою найбільш реальний фактор міграції. Однією з найбільш 
важливих практичних задач є розрахунок концентрацій шкідливих ре-
човин, які викидають ТЕС в атмосферу. 
 
 В. Д. Макаренко, О. С. Панченко, І. В. Сатін, 2022 
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Було складено план експерименту, в якому змінною величиною є 
відстань (50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500 і 2000 м), а також 
прийнято: M = 2,88 г/с (для діоксиду азоту); M = 1,44 г/с (для оксиду 
вуглецю); A = 160; n = 1,8; m = 0,9; F = 1,0; V = 29,4 м3/с; ΔT = 400 С; 
H = 12 м; було розраховано максимальну концентрацію оксидів азоту і 
вуглецю, які викидають джерела ТЕС. Отримані результати представ-
лені у вигляді карт розсіювання (рис. 1). 

 

 
а              б 

Рис. 1. Карти розсіювання постійних викидів (частина ГДК) в 
атмосфері теплової котельноï станції на бурякоцукровому під-
приємстві: а – NO2; б – СО. 

 

Для оцінки ГДК, зокрема NO2 і CO, поблизу котельних станцій в 
залежності від відстані до осередка забруднення і висоти над поверх-
нею землі, вперше у вітчизняній практиці експериментальних до-
сліджень використовували нейромережний аналіз даних. 

Основна відмінність нейромерeжевого моделювання від методів 
математичноï статистики заключається в тому, що для проведення ана-
лізу і оптимізації наявних даних немає необхідності проводити плану-
ємий експеримент, система сама адаптується до наявних даних і знахо-
дить оптимальні варіанти показників вивчаємих властивостей [2]. Крім 
того, точність даного методу значно вища статистичного (як правило, 
похибка між виміряними і прогнозуємими результатами не перевищує 
1–3% [2]). 

Моделювання функцій синапсів проходить шляхом масштабування 
вхідних сигналів (Х0, X1, ..., Xn) за допомогою вагових коефіцієнтів (W0, 
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W1, ..., Wn). Отримані сигнали подаються на вхід суматора, який ви-
конує ïх обробку за формулою: 
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Змінна величина V являється аргументом пороговоï активаційної 
функції: y = f(V), яка має вигляд: 
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Правило модифікації вагів зв’язків при навчанні нейромережевоï 
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де а – константа; i – номер нейрона; αj – стан інших нейронів; k – номер 
такту функціонування нейромережі; j – номер входу нейрона. 

Враховуючи, що структура і методи навчання НМ не визначаються 
природою вивчаємих характеристик об’єкта, а залежать від числа екс-
периментальних даних, які подаються на вході НМ, оптимального чис-
ла нейронів у схованому шарі і складності вивчаємого процесу, тому 
помилки навчання і тестування вибраної структури НМ різні для кож-
ного із двох аналізуємих критеріїв (таблиця). Середньоквадратичні 
помилки навчання і тестування складають відповідно 0,8–3,2 і 0,4–
2,7%, що свідчить про добру навченість НМ і ïх здатності з достатньо 
малою помилкою передбачати значення кожного із оцінюємих кри-
теріїв. 

Навчені НМ застосовували для прогнозного розрахунку концент-
рацій CO і NO2 як в середині області розрахунково-експериментальних 
вхідних параметрів (рис. 2), так і за ïï межами. Як видно із рис. 3 і 4, 
параметри CO і NO2 залежать від відстані на поверхні й від висоти, 
однак простежуються деякі загальні закономірності. 
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Так, встановлено, що найбільш високі концентрації шкідливих ре-
човин на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ для ТЕС – 1000 м [3, 4]) 
при постійних викидах діоксиду азоту складають 0,8 ГДК. 

Таблиця 
Оптимальні параметри НМ для прогнозування концентрації 
шкідливих речовин і помилок НМ при навчанні і тестуванні 

Критерії 
властивостей 
на виході 
мережі 

Кількість 
нейронів у 
схованому 
шарі мережі 

Помилка 
навчання 
мережі 

Помилка 
тестування 
мережі 

Алгоритм 
навчання 

Число 
циклів 

навчання 

NO2 4 0,0067 0,0032 МНК 265 

CO 6 0,0315 0,0291 ССГ 242 

Примітка: МНК – метод найменших квадратів; ССГ – спуск по спорідненим 
градієнтам. 

 
 

  
а б 

Рис. 2. Прогнозуємі значення ГДК діоксиду азоту (а) і оксиду вуглецю (б) в ло-
кальній зоні викиду забруднень, які розраховані із застосуванням нейромере-
жевого моделювання. 

 
Аналізуючи отримані результати можна заключити, що викори-

стання нейтромережевого аналізу дозволяє більш точно дати прогнозну 
інженерну оцінку концентраціï шкідливих частинок в зонах забруднень 
в порівнянні з розрахунком за формулою, яка не враховує молекулярну 
дифузію і дисперсію, які формують ареали забруднень в атмосфері. 
Крім того, нейромережний метод дозволяє розрахувати концентрації 
шкідливих викидів не тільки у поверхні, але і на висоті більш 50 м від 
землі. 
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Рис. 3. Двомірна карта ГДК (діоксиду 
азоту) в локальній зоні викиду шкідли-
вих речовин, яка отримана нейромере-
жевим методом аналізу. 

Рис. 4. Ізолінії ГДК навколо осередка 
викидів шкідливих речовин, які отри-
мані за допомогою нейромережевого ме-
тоду аналізу. Позначення: 1 – Н = 10 м; 
2 – Н = 20 м; 3 – Н = 30 м; 4 – Н = 40 м; 
5 – Н = 50 м. 

 
Висновки. Вперше показана можливість застосування нейромере-

жевого методу для прогнозної інженерної оцінки концентрації забруд-
нюючих атмосферу речовин, викид яких здійснюють котельні агрегати 
теплових станцій. 

Із аналізу існуючих методик розрахунків слідує, що при форму-
ванні ареалів забруднень атмосфери навколо ТЕС основну роль грають 
такі фізико-хімічні процеси, як конвекційний перенос, молекулярна 
дифузія, поперечна і поздовжня дисперсія, а тому ці процеси необхідно 
враховувати при визначенні величини забруднень ТЕС місцевості. За 
допомогою нейромережевого методу аналізу розраховані максимальні 
значення об’ємних концентрацій шкідливих речовин при викидах дже-
релами ТЕС бурякоцукрових підприємств. По даним розрахунків 
побудовані карти на площині і в просторі розсіювання діоксиду азоту і 
оксидів вуглецю, що дозволило встановити гранично допустимі кон-
центрації на границях санітарно-захисної зони. Отримані результати 
дозволяють прогнозувати стан промислово-екологічної безпеки теп-
лових котельних станцій, які експлуатуються в умовах бурякоцукрових 
виробництв. 
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СПОСОБИ ПЕРЕРОБКИ МУЛОВИХ ВІДКЛАДЕНЬ 
 

Поліпшення екологічної ситуації в Україні є актуальним завдан-
ням. Застарілі мулові відкладення, які займають великі території за-
бруднюють середовище токсичними речовинами. Тому метою роботи є 
дослідження переробки застарілих мулових відкладень та створення на 
їх основі паливних гранул. У роботі представлено дослідження кінети-
ки сушіння мулових відкладень, торфу та композиції на їх основі з до-
даванням тирси та їх адсорбційні властивості.  

Основними способами утилізації мулових відкладень є викори-
стання в сільському господарстві, захоронення на звалищах, скидання в 
океан та спалювання. Захоронення на звалищах країни планують по-
ступово зменшувати. Окрім традиційних способів утилізації існують не 
менш ефективні методи такі як аеробна та анаеоробна обробка, поєд-
нання мулових відкладень з побутовими відходами, вугілля та інше. 
Але всі ці технології розраховані на переробку та утилізацію активного 
мула, у яких вміст органічних складових складає близько 80%. Застарі-
лі мулові відкладення, які знаходяться на більшості мулових майданчи-
ків, позбулися органічної складової, тому їх переробка ускладняється. 
Додавання до застарілих мулових осадів торфу та тирси дозволить 
створювати паливні гранули, які будуть мати більший вміст органічної 
складової, для подальшого їх спалювання [1]. 
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Створення композицій 
проводиться з застарілих му-
лових відкладень які знахо-
дяться на мулових картах 
понад 30 років, торфу та тир-
си у різних співвідношеннях. 
Отримана трьох компонентна 
композиція з початковою во-
логістю 61,7% та зольністю 
25,1% (рис. 1), яка дозволяє 
створювати паливні гранули 
[2]. Для спалювання вологість 
61,7% висока та потребує сушіння до кінцевої вологи 10–13%. 

Композицію гранулювали на шнековому механічному пристрої. 
Гранули досліджувались на конвективному сушильному з автоматич-
ним збором інформації [3].  

На рис. 2 наведені температурні криві та кінетики сушіння. Тем-
пературні криві вперше були введені А. В. Ликовим та мають важливе 
значення для аналізу процесу сушіння. В початковій стадії прогрів по-
верхні матеріалу відбувається інтенсивно, швидко досягаючи темпе-
ратури мокрого термометра. На протязі 30 хвилин торф прогрівається до 
температури сушіння 120 С. Мул досягає цієї температури напротязі 
20 хвилин, а їх трьохкомпонентна композиція має характер прогрівання 
мулових відкладень і досягає заданої температури через 18 хвилин. 

Криві сушіння характеризують зміну середньої вологості матеріалу 
Wc з часом. На рис. 2 проведено порівняння кінетики сушіння торфу, 
мулу та трьохкомпозиційних гранул з тирсою. Аналіз цих кривих суш-
ки показує, що на початку процесу коли вологість матеріалу інтенсив-
но зменшується по кривій має місце короткочасна стадія прогріву мате-
ріалу, потім вологість змінюється по прямій лінії, цей перший період 
називається першим періодом сушіння.  

Як видно з рисунку, у всіх представлених кривих цей період корот-
кий. В основному у нас спостерігається другий період сушіння, який ха-
рактеризується зменшенням інтенсивності віддачі вологи. Кінетику су-
шіння чистої тирси не дослідували тому що матеріал був вологістю 13%. 

Трьохкомпонентна композиція при температурі теплоносія 120 С 
до кінцевої вологості 10% сушиться 18 хв, що менше від мулу у 
1,2 рази та від торфу в 3,1. Температура прогрівання матеріалу в мулі – 
109,1 С, торфі – 119,6 С, трьохкомпонентній композиції – 115,2 С. 

 
Рис. 1. Технологічні характеристики трьох-
компонентної композиції з тирсою. 
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Рис. 2. Порівняння тривалості та швидкості сушіння трьохком-
понентної композиції та її сладових при t = 120 С, V = 2 м/с, d = 6 мм: 
1, 5 – трьохкомпонентна композиція на основі торфу, мулових відкладень 
та тирси; 2, 4 – мулові відкладення; 3, 6 – торф. 

 
Для визначення рівноважної вологості досліджуваних зразків за-

лежно від відносної вологості повітря  застосовувався тензометрич-
ний (статичний) метод Ван Бамелена [4]. Кінетичні криві адсорбції над 
торфом, муловими відкладенями, тирсою та трьохкомпонентною компо-
зицією на їх основі при φ = 0,6 зображені на рис. 3. Відносна вологість 
повітря φ = 0,6 рекомендується для зберігання композиційних гранул. 

 

 
Рис. 3. Кінетичні криві адсорбції пари водяної при  = 0,6:  
1 – торф; 2 – мулові відкладення; 3 – тирса; 4 – трьохкомпонентні гранули 
на основі мулових відкладень, торфу та тирси. 
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Рівноважний стан у торфу встановлюється (рис. 3, крива 1) на 15 добу; 
у мулових відкладень (рис. 3, крива 2) на 19 добу; у тирси (рис. 3, 
крива 3) на 18 добу; у трьохкомпонентних гранул з тирсою (рис. 3, 
крива 4) на 22 добу. Рівноважна вологість торфу складає близько 12%; 
мулових відкладень – 2%; тирси – 9%; трьохкомпонентних гранул з 
тирсою – 7%. 

Висновки 
При досліджені процесу сушіння спостерігається інтенсифікація 

процесу сушіння у 1,2 рази від мулу та в 3,1 рази від торфу. Рівноважна 
вологість отримана в результаті досліджень не перевищує вологість до-
пустиму до спалювання. Створення паливних гранул на основі заста-
рілих мулових відкладень дозволить ліквідувати їх та повернути землю 
до сільськогосподарських угідь.  
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КОМПОЗИЦІЙНИХ ГРАНУЛ НА КОНВЕКТИВНОМУ 

СУШИЛЬНОМУ СТЕНДІ 
 

Вступ 
Актуальним завданням на сучасному рівні розвитку суспільства – 

це збереження природних ресурсів та навколишнього середовища від 
забруднень, що утворюються внаслідок людської дії. Необхідність 
збереження та збільшення потужності систем зворотного і повторного 
використання водних та земельних ресурсів, розробка безвідходних та 
ресурсозберігаючих технологій.  

Процеси самоочищення природи із-за високої концентрації ксе-
нобіотиків і високої їх стійкості до розкладання йде дуже повільно. 
Тому актуальною екологічною задачею є відновлення навколишнього 
середовища: раціональна переробка промислових та сільськогосподар-
ських відходів, відновлення родючості земель від токсичних хімічних 
речовин, утилізація мулових відкладень стічних вод очисних споруд, 
очищення водних джерел і т. ін. Серед наведених екологічних проблем 
сучасної цивілізації є утилізація відходів виробництва та споживання, 
що пов’язано з відходами каналізаційних очисних споруд. 

Утилізації відходів каналізаційних стоків пов’язано також з ве-
ликими обсягами переробки мулових відкладень (для України необ-
хідно переробляти понад 1,8 млн т/рік [1]), що накопичується роками 
на мулових майданчиках і несуть екологічну небезпеку в районах місць 
складування або на розроблених «мулових картах», що розташовані 
біля населених пунктів. Мулові відкладення категорично заборонено 
складувати без спеціальних дозволів та умов, не можна захоронювати 
на звичайних полігонах, вимоги до мулових майданчиків регламен-
тується державним стандартом України ДСТУ 8727:2017 [2]. 

В Україні в більшості випадків території на яких зберігаються 
мулові відкладення переповненні та необхідні додаткові площі понад 
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120 га/рік [3]. Ці території вже не справляються з безперервними му-
ловими потоками. У м. Києві відкладення не вивозили більш як 25, у 
м. Сміла – більш як 30 років, у м. Херсоні – 25 років. Мулові відкла-
дення, що зберігаються роками потрібно переробляти і до них засто-
сована назва «застарілі», які майже не мають органічних домішок, що 
ускладнює процес їх переробки.  

Проблема утилізації мулових відкладень повністю не вирішена. 
Якщо раніше дозволялось використовувати мулові відкладення у якості 
органічних добрив за рахунок високої концентрації фосфору та азоту, 
але в той же час він є джерелом забруднення, так як містить надвисо-
кий вміст важких металів і не може застосовуватись в сільському гос-
подарстві. 

Для вирішення цієї проблеми в останні часи все більше набуває 
поширення спалювання відкладень. Названий процес також дає мож-
ливість отримати позитивний баланс енергії і ефективно використо-
вувати теплотворну здатність відкладень [4].  

Утилізація осадів стічних вод відбувається за рахунок захоронення 
на звалищах, скидання в океани (море), спалювання та використання в 
сільському господарстві [5, 6, 7, 8]. Крім класичних способів утилізації, 
у світі використовують нові методи. В європейських країнах переважно 
аеробне та анаеробне очищення мулу стічних вод. Дослідження пока-
зали, що під час цих перетворень в мулових відкладенях утворюються 
компоненти органо-мінеральних добрив [5, 9]. В Японії віддають пе-
ревагу утилізації мулу: спалювання, газифікація, сушінню та карбоніза-
ції [6]. У той же час шламові відкладення є цінним джерелом компо-
нентів добрив для них та для створення сорбентів, для очищення стіч-
них вод від іонів важких металів [10]. Це лише частина технології, але 
всі вони розроблені для активного мулу, який має високий вміст ор-
ганічних речовин. В Україні існує проблема «застарілого» мулу, який 
роками зберігається і майже не містить органічних речовин, що усклад-
нює процес переробки. 

 
Матеріали та методи досліджень 

Для створення гранул використовували застарілі мулові відкла-
дення з м. Фастова, торф з родовища ДП «Чернігівторф» Чернігівська 
область та біомаси, наприклад лузга гречки та тирса.  

З рис. 1 видно, що зольність мулових відкладень становить 47,3%, 
що не допустимо при спалюванні. Торф з родовища ДП «Чернігівторф» 
має достатньо низку зольність 14,1%. При поєднані цих матеріалів 
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зольність композиції становить 33,1%. Зольність біомаси у тирси – 
3,1%, а лузги гречки – 1,6%. Для підвищення якості і зменшення золь-
ності мулоторфяних гранул доцільно до них додавати тирсу та лузгу 
гречки. Зольність трьохкомпонентних композицій становить 25% [11]. 

 

 
Рис. 1. Технологічні характеристики сировини. 

 
Для виробництва гранул були вибрані різні комбінації мулових від-

кладень (М), торфу (Т) та біомаси. Створені різні дво- та трьохком-
понентні комбінації піддавали гранулюванню в гідравлічному пресі 
HLR – 12 [11].  

Для дослідження кінетики процесу сушіння мулоторфяних гранул 
застосовували експериментальний конвективний стенд із встановленою 
автоматичною системою збору та обробки інформації. Конвективний 
сушильний стенд дозволяє проводити термічну обробку мулоторфяних 
гранул при температурі сушильного агенту 30–150 °С та швидкості 
руху 0,5–5 м/с [12].  

Результати досліджень 
Дослідження гранулювання показало, що міцні гранули отримані при 

співвідношенні компонентів 50% М + 50% Т та 45% М + 45% Т + 10% 
біомаси. Подальші дослідження проводилися на цих композиціях. 

Температурні криві вперше були введені А. В. Ликовим та мають 
важливе значення для аналізу процесу сушіння. В початковій стадії 
прогрів поверхні матеріалу відбувається інтенсивно, швидко досягаю-
чи температури мокрого термометра. Криві сушіння характеризують 
зміну середньої вологості матеріалу Wc з часом. Аналіз цих кривих 
сушки показує, що на початку процесу коли вологість матеріалу інтен-
сивно зменшується по кривій має місце короткочасна стадія прогріву 



 

 199

матеріалу, потім вологість змінюється по прямій лінії, цей перший 
період називається першим періодом сушіння.  

На рис. 2 представлені температурні криві та кінетики сушіння му-
лоторфяних гранул на конвективному сушильному стенді при тем-
пературі 120 С у різних пропорціях.  

 

 
Рис. 2. Вплив пропорції мулоторфяної композиції на 
тривалість сушіння гранул при t = 120 С, V = 2 м/с,  
d = 6 мм:  
1, 4 – 70% М + 30% Т; 2, 5 – 30% М + 70% Т; 3, 6 –  
50% М + 50% Т. 

 
Дослідження впливу складу композицій показало, що найменша 

тривалість сушіння гранул у композиції 50% М + 50% Т (крива 3). Збіль-
шення в співвідношенні мулових відкладень призводить до збільшення 
тривалості сушіння гранул (крива 1), але зменшення в співвідношенні 
мулових відкладень не завжди зменшує тривалість сушіння (крива 2). 

Характер сушіння гранул з композиції 70% М + 30% Т відрізняєть-
ся в порівнянні з іншими (крива 4), до 12 хв йде повільне прогрівання, 
після цього спостерігається різке нагрівання до кінцевої температури. 
Найбільш міцні гранули після сушіння у пропорції 50% М + 50% Т та 
найменша тривалість сушіння. 

На рис. 3 представлені температурні криві та кінетики сушіння 
композиції 50% М + 50% Т в залежності діаметра гранул. Як видно з 
температурних кривих прогрів відбувається інтенсивніше в гранулах 
діаметром 6 мм. Дослідження впливу діаметра гранул показали, що при 
збільшенні діаметру гранул тривалість сушіння збільшується у 2,2 рази. 

На рис. 4 наведені температурні криві та кінетики сушіння торфу, 
мулових відкладень та їх композиції. На протязі 30 хвилин торф про-
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грівається до температури сушіння 120 С. Мул досягає цієї темпера-
тури на протязі 20 хвилин, а їх композиція має характер прогрівання 
мулових відкладень і досягає заданої температури через 20 хвилин.  

 

 
Рис. 3. Вплив розміру гранул на тривалість сушіння 
при t = 120 С, V = 2 м/с, пропорція 50% М + 50% Т: 
1, 3 – d = 6 мм; 2, 4 – d = 12 мм. 

 

 
Рис. 4. Порівняння тривалості сушіння мулоторфяної 
композиції та її складовими при t = 120 С, V = 2 м/с, 
d = 6 мм:  
1, 5 – мулоторфяна композиція; 2, 4 – мул; 3, 6 – торф. 

 
Проведено порівняння кінетики сушіння торфу, мулу та компози-

ційних гранул. Як видно з рисунку, у всіх представлених кривих цей 
період короткий. В основному у нас спостерігається другий період су-
шіння, який характеризується зменшенням інтенсивності віддачі во-
логи. 
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Мулоторфяна композиція при температурі теплоносія 120 С до 
кінцевої вологості 10% сушиться 24 хв, що більше на 12% від мулу і в 
2,3 менше за торф. Температура прогрівання матеріалу в мулі – 
109,1 С, торфі – 119,6 С, мулоторфяній композиції – 115,2 С. 

На рис. 5 представленні температурні криві та кінетики сушіння 
дво- та трьохкомпонентних гранул. Як видно з рисунку 9, кінетика 
сушіння гранул з трьохкомпонентних композицій схожі і криві наляга-
ють одна на одну (крива 2, 3). Криві кінетики сушіння дво- та трьох-
компонентної композиції показують, що сушіння йде з поступовим 
зменшенням вологості. Тривалість сушіння гранул як за дво- та і за 
трьохкомпонентної композицій знаходиться в межах 17–18 хв. 

 

 
Рис. 5. Вплив температури теплоносія на тривалість 
сушіння дво- та трьохкомпонентних гранул при  
t = 120 С, V = 2 м/с, d = 6 мм: 
1, 4 – двокомпонентні гранули у пропорції 50% М + 50% Т; 
2, 5 – трьохкомпонентні гранули у пропорції 45% М + 
45% Т + 10% лузги гречки; 
3, 6 – трьохкомпонентні гранули у пропорції 45% М + 
45% Т + 10% тирси. 

 

Температурні криві мають різний характер кривих. Трьохкомпо-
нентні гранули з тирсою до 16 хв прогріваються інтенсивно виходячи 
на рівномірну температуру (крива 6), але гранули з лузгою гречки до 
14 прогріваюся повільно, а після спостерігається різке зростання до 
кінцевого значення (крива 5). 

Порівняння утворених трьохкомпонентних гранул з двокомпо-
нентними показало однаковий характер кривих сушіння. Тривалість 
сушіння трьохкомпонентних гранул при температурі теплоносія 120 С 
до кінцевої вологості 10% складає 17–18 хвилин. 
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Висновки 
Отриманні в роботі результати експериментальних досліджень по 

визначенню технологічних характеристик, є лише одними з етапів до-
слідів. В результаті цих дослідів підібрано оптимальне співвідношення 
компонентів з кращими якісними характеристиками, ніж у мулу. До да-
вання торфу дозволяють понизити зольність у мулових відкладень на 
1,4 рази з подальшим додаванням біомаси на 1,9 рази.  

Дослідження впливу співвідношення компонентів показує, що най-
менша тривалість сушіння у пропорції 50% М + 50% Т. Це співвідно-
шення оптимальне, має кращі якісні характеристики і вибрано для по-
дальших досліджень. Розмір гранул також впливає на процес сушіння, 
зі збільшенням діаметру збільшується тривалість сушіння та прогрів 
проходить не так інтенсивно.  

Порівняння кінетики сушіння торфу, мулових відкладень та їх ком-
позиції показало, що процес сушіння проходить інтенсивніше та має ха-
рактер сушіння такий же як і мулових відкладень. Отримані криві кіне-
тики сушіння мають однаковий характер у дво- та трьохкомпонентних 
гранул, але при цьому температурні криві мають різний характер.  

Ліквідація накопичених відкладень потрібна для ефективної та 
безперебійної експлуатації очисних споруд. Тому актуальним є розроб-
ка технології переробки мулових відкладень на паливні гранули з 
одночасним одержанням теплової та електричної енергії. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУШІННЯ 
РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В ТУНЕЛЬНИХ  

ТА КОМБІНОВАНИХ СУШАРКАХ 
 
Тунельні сушарки широко використовуються в переробці овочів та 

фруктів в Україні, США, Китаї, Франції та в ін. країнах. Вони призна-
чені для сушіння кускових (штучних) продуктів (хліб, нарізані овочі та 
фрукти, яблучні вижимки і т. ін.) [1]. 

Тунельна сушарка це поєднання двох або більше шаф сушарки в 
послідовному розташуванні всередині тунелю. В тунельних сушарках 
можна проводити сушіння великих обсягів сировини і споживає менше 
енергії у порівнянні з потужністю, яку має кожна сушильна шафа при 
окремій її експлуатації.  
 
 Ж. О. Петрова, В. М. Пазюк, В. М. Вишнєвський, Д. П. Граков, 2022 
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Класифікацію тунельних сушарок можна провести наступним 
чином: 

1. За способом подачі сушильного агенту в робочий канал сушарки 
поділяються на:  

– прямоточні – потік теплоносія переміщується паралельно 
руху візків з сировиною; температура теплоносія максимальна 
на вході в сушильний канал; 

– протиточні – теплоносій рухається назустріч візкам з сиро-
виною; максимальна температура регіструється на виході віз-
ків з сушарки; 

– комбіновані – прямоточно-протиточні двохзонні сушарки; 
– з перехресним потоком теплоносія – потік направлений пер-
пендикулярно руху продукту; теплоносій в кожній зоні цирку-
лює автономно, підтримуючи задані параметри. 

2. За організацією сушильного процесу: 
– викид відпрацьованого сушильного агенту назовні; 
– з рециркуляцією сушильного агенту; 
– з розподіленою подачею сушильного агенту; 
– з додатковим підігріванням сушильного агенту в сушильній 
камері. 

3. За способом нагрівання сушильного агента: 
– з електричними нагрівачами; 
– вогневими калориферами; 
– паровими калориферми; 
– водяними калориферами. 

4. За кількістю сушильних зон: 
– однозонні; 
– багатозонні. 

5. За видом сушильного агенту: 
– повітряна; 
– газова; 
– газоповітряна; 
– парова. 

6. За режимом роботи сушильної установки: 
– періодичної дії; 
– безперервної дії; 
– циклічної дії. 

Перевагою тунельних сушарок є простота конструкції, надійність в 
експлуатації і універсальність, а також наявність власних вбудованих 
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теплогенераторів, що працюють на рідкому паливі, що виключає 
необхідність будівництва котелень. 

Основним недоліком є використання ручної праці при завантажен-
ні піддонів з матеріалом; використання топкових газів, що в свою чергу 
може викликати утворення канцерогенних речовин; а також паралель-
ний рух повітря і матеріалу при цьому зменшується контакт і тепло-
обмін між ними. 

Різні дослідники вивчали сушіння в тунелях; так Касерес-Уамбо та 
Менегаллі [1] працювали над моделюванням та оптимізацією напівнепе-
рерних тунельних сушарок для фруктів, Маруліс та Саравакос [2] також 
працювали над моделюванням та проєктуванням процесів сушіння, а Чоу 
та ін. [3] досліджували сушіння харчового продукту в тунельній сушарці, 
Ajala et al., [4] працював над статистичним моделюванням та моделю-
ванням процесу сушіння в тунелях. Однак, за даними Nindo et al., [5] та 
Abonyi et al., [6], ефективність тунельної сушарки становить 38–42%. 

На рис. 1 представлена схема тунельної сушарки з розподіленням 
повітрям, що складається з вентилятора, підігрівача, тунелю по якому 
рухаються візки. Візки рухаються противотоком з напрямком руху 
нагрітого повітря, що значно інтенсифікує процес. 

 

 
Рис. 1. Схема тунельної сушарки с розподіленням повітря. 

 
При дослідженні процесу сушіння в даній сушарці особливу увагу 

приділяли впливу факторів на тривалість сушіння, зокрема вплив віднос-
ної вологості повітря, швидкості руху повітря та температури теплоносія. 
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При дослідженні процесу сушіння рослинних матеріалів в тунель-
них сушарках дослідники досліджували наступні фактори: 

1. Вплив відносної вологості повітря на тривалість сушіння. 
На рис. 2, а, вологість зростала, коли візок переходив з менш холод-

ного кінця на гарячий кінець. Це пов’язано з тим, що, коли свіжий мате-
ріал прямує до гарячого кінця, швидкість видалення вологи була вищою, 
тому підвищилась вологість повітря. На відміну від цього, на рис. 2, б 
показано, що при прямотоці вологість зменшується із часом сушіння.  

  

  
а б 

Рис. 2. Вплив відносної вологості повітря на тривалість сушіння в тунельній 
сушарці при прямотоку (а) та противотоку (б) в сушильній камері при сушінні 
чипсів із маніоки: 1 – 60 С; 2 – 70 С; 3 – 80 С. 

 

Вологість повітря впливала на сушіння, оскільки чим вища вологість 
повітря, що сушиться, тим більша тривалість сушіння. Цей ефект спосте-
рігався у дослідженнях Касерес-Уамбо та Менегаллі [1]. Інша функція 
відносної вологості повітря полягає в тому, що збільшення відносної во-
логості повітря зменшило б градієнт тиску водяної пари між поверхнею 
матеріалу та навколишнього повітря, тим самим зменшуючи швидкість 
зовнішнього масообміну. На відміну від цього, зменшення відносної 
вологості повітря, що сушиться, збільшить градієнт між поверхнею мате-
ріалу та навколишнім повітрям, а отже, і швидкістю сушіння [7]. 

2. Вплив швидкості руху повітря на тривалість сушіння. 
Кілька дослідників вивчали вплив швидкості руху повітря на швид-

кість висихання різних зразків матеріалу (Ajala et al. [8], Kashaninejad et 
al. [9], Bullent et al. [10], Marque et al. [11] та Nurul-Asyikin et al., [12]). У 
цих дослідженнях повідомлялося, що швидкість повітря не впливає на 
тривалість сушіння так швидко, як температура. Однак Касанінежад та 
ін. [9] встановили, що вплив швидкості руху повітря був більш вираже-
ним у випадку низької температура сушіння при 25 °С або нижче. 

3. Вплив температури теплоносія на тривалість сушіння. 
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Вплив температури теплоносія на тривалість сушіння в тунельній 
сушарці представлено на рис. 3, а та 3, б, було показано, що на виси-
хання 2 кг стружки при температурі 60 °С в протиточному режимі 
пішло 11 годин, тоді як 13 годин для висушування тієї ж маси при 
60 °С при прямоточному. 

 

  
а б 

Рис. 3. Вплив температури теплоносія на тривалість сушіння в тунельній сушарці 
при прямотоку (а) та противотоку (б) в сушильній камері при сушінні чипсів із 
маніоки: 1 – 60 С; 2 – 70 С; 3 – 80 С. 

 

Суть у тому, що при противотоку зазвичай сушіння займає менше 
часу, ніж при прямотоці, і це підтвердило роботу інших дослідників, 
таких як Sing and Heldman [13]. Кінетика в значній мірі залежить від 
температури харчових продуктів, як повідомляють Ajala et al., [14]. 
Температура всередині продукту змінює активність води і впливає на 
інші фактори, такі як приховане тепло випаровування вологи, яке змі-
нюється від температури. Підвищення температури повітря покращує 
сушіння, впливаючи як на зовнішнє, так і на внутрішні механізми пото-
ку вологи. Однак надзвичайно високі температури можуть спричинити 
втрату якості продукту. 

В Інституті технічної теплофізики НАН України розроблена парова 
сушильна установка тунельного типу, що може складатися із однієї, 
двох, трьох або п’яти сушильних зон, кількість яких визначається її 
продуктивністю та зоною охолодження. Кожна сушильна зона має дві 
напівзони. В кожній напівзоні парових сушарок розміщується по два 
візка. В зоні охолодження розміщується один візок (рис. 4) [15].  

Сушарка виконується із збірних металевих секцій, які утворюють 
тунель з зонами. Зовнішні стіни корпусу сушарки можуть виготовляти-
ся із цегли. Корпус – тунель складається із 3 зон сушіння і зони охо-
лодження. Для циркуляції теплоносія кожна зона має вентиляційний 
агрегат, встановлений поза цехом.  
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Рис. 4. Сушарка трьохзонна па-
рова ТФ.4.10: 
1 – сушильна зона; 2 – ворота сушар-
ки; 3 – вентилятор сушарки; 4 – теп-
логенератор; 5 – ущільнення; 6 – 
засувка з біофільтром; 7 – засувка ви-
хлопна; 8 – зона охолодження. 
 

 
Внутрішні стіни тунелю в сушильних зонах утворені секціями паро-

вих калориферів. Кожна зона складається з 2 напівзон. В середині тунелю 
на вході та виході, а також на межі напівзон встановлені ущільнення, які 
при наявності візків в тунелі забезпечують направлений рух теплоносія. 
Під час переміщення візків вздовж тунелю вони обдуваються почергово з 
протилежних сторін, що забезпечує рівномірне сушіння продукту по 
ширині візка. Для забезпечення рівномірного сушіння (охолодження) 
продукту по висоті візка в дифузорі, через який теплоносій (охолоджу-
вач) поступає в зону, встановлені розподільчі пластини. 

В середині тунелю покладені рейки, які замикаються поза зоною 
тунелю. На поворотах рейкового шляху встановлені обертові круги. 
Напівзона – металоконструкція з теплоізоляційними щитами на зо-
внішніх поверхнях. В середині напівзони встановлені з двох сторін 
4 калорифера, які утворюють внутрішні стіни. Зовнішні місця стику на-
півзон закриваються планками. На вході в тунель встановлені ворота з 
механізмом закриття та відкриття. На повітропроводах, які зв’язують 
вентиляторний агрегат з зоною встановлені засувки для подачі свіжого 
повітря та часткового викиду відпрацьованого теплоносія. 

Візок – рамна металоконструкція, на якій встановлюється 40 рядів 
піддонів (по 4 в кожному ряду).  

Механізм руху візків – ланцюговий штовхач. Натягування ланцюга 
штовхача відбувається натяжним валом. На ланцюговому штовхачі 
встановлений упор, який діє на кінцевий вимикач для зупинення штов-
хача у вихідному положенні.  

Підведення пари до установки відбувається від цехової магістралі. 
На підвідному паропроводі встановлений регулятор тиску. На паропро-
водах, які підводять пару на калориферах кожної напівтони, встанов-
лений автоматичний регулятор витрати пари. В системі підведення 
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конденсату з калориферів кожної напівтони передбачені конденсато-
відвідник, зворотній клапан. 

Перевагою парових сушарок є універсальність, автоматизоване ке-
рування, екологічність, менші енерговитрати в порівнянні з викори-
станням теплогенераторів на органічному паливі. Недоліком є інтен-
сивне відкладання солей (накипу) на поверхні ТЕНів, що може при-
звести до їх перегоряння, а також збільшення тривалості обробки рос-
линної сировини, що використовується в харчових цілях.  

Порівняння тунельних сушарок за питомими витратами теплової 
енергії показали, що найбільш економічною є сушарки виробництва 
ІТТФ (Україна) при яких енергетичні витрати складають 3800 кДж/кг 
вип. вологи (рис. 5) [34]. 

В країнах з великою кількістю сонячних днів більш широкого ви-
користання набувають тунельні сушарки із сонячним нагріванням по-
верхні. На рис. 6 показана сонячна тунельна сушарка в умовах повного 
завантаження.  

Ефективність сонячної тунельної сушарки оцінювали для сушіння 
часнику, чилі, пажитника та цукерок аонлі відповідно до їх наявності. На 
сушіння продуктів пішло 4–8 днів. Температура в тунелі завжди була 
вищою, ніж стартові умови. 

З рис. 7 видно, що швидкість сушіння була вищою при більш ви-
сокому вмісту вологи і зменшувалась із зменшенням вмісту вологи. На 
початковій стадії сушіння 
вміст вологи в сушарці був ви-
соким за рахунок випарову-
вання із зовнішньої поверхні 
матеріалу. У міру продовжен-
ня процесу сушіння вільна во-
лога, яка є на поверхні, змен-
шується і відбувається менше 
випаровування, а отже, швид-
кість сушіння значно змється 
із часом сушіння, а також 
зменшується вологість по-
вітря.  

Температура всередині 
сушарки була оптимальною 
для сушіння. Більш висока 
температура не є корисною 

 
Рис. 5. Питомі витрати теплової енергії в
тунельних сушарках при сушінні овочів та
фруктів:  
1 – «МНІІП-1»; 2 – «Б6-КФ», Росія; 3 –
«Чачак», Сербія; 4 – СУМ-2, ІТТФ, Україна. 
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для деяких харчових продуктів, як Vega-Galvez et al. [16] та Turhan 
et al., [17] припускають, що для сушіння доцільно використовувати 
температуру не вище 70 °C. 

 

 
Рис. 6. Сонячна тунельна сушарка в умовах повного заван-
таження при сушінні часника, перець чилі, пажитника та 
цукерки аонлі. 

 

  
а б 

Рис. 7. Зміна швидкості сушіння від вмісту вологи матеріалу: 
а – часник; б – перець чилі. 
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Комбіновані технології сушіння. Комбінована технологія сушін-
ня – це поєднання двох або більше різних процесів сушіння, які можуть 
забезпечити синергетичний ефект, що призводить до зменшення потре-
би в енергії та скорочення часу сушіння при збереженні більшості ха-
рактеристик якості, наприклад смаку, поживних речовин, кольору, аро-
мату, текстури тощо [18]. Продемонстровано, що оптимізовані комбі-
новані технології сушіння мають низьке питоме енергоспоживання 
[19]. Потрібно створити комбіновану техніку сушіння, щоб поєднати 
переваги різних методів сушіння та мінімізувати обмеження кожного 
окремого методу сушіння. [20] Наприклад, повідомляється, що біль-
шість методів сушіння за допомогою електромагнітного поля, таких як 
інфрачервоне, мікрохвильове та ультрафіолетове сушіння, покращують 
якість висушених продуктів із значною економією енергоспоживання 
та зменшують вплив на навколишнє середовище. [21, 22] Вибір відпо-
відної технології сушіння залежить від характеристик продукту, що су-
шиться. Комбіновані технології сушіння допоможуть подолати недолі-
ки звичайної сушки і мінімізують втрату біологічно-активних речовин. 

Комбіновані технології сушіння за допомогою сонячної енергії. 
Сушка на сонці – традиційна техніка, яка використовує сонячну енергію 
шляхом прямого впливу для збереження швидкопсувних рослин у 
тропічних та субтропічних країнах. [23] Цей процес має багато недоліків: 
зіпсовані продукти через небажані кліматичні умови, погіршення 
поживності, втрата продукту через шкідників, птахів та тварин. Крім 
того, процес трудомісткий і вимагає великої площі для розподілу про-
дуктів насухо. Технологія сонячної сушки це екологічно чистий процес, 
який пропонує овочі та фрукти у чистому, гігієнічному та санітарному 
стані. Для цього рекомендується сушити в закритих камерах та викори-
стовувати сонячну інсоляцію для нагрівання повітря для сушіння у добре 
спроєктованих сонячних колекторах. Системи сонячної енергії широко 
використовуються в процесах сушіння завдяки їхній простій технології 
та простоті складання. Вони можуть бути використані як пряма сонячна 
сушка, коли зразок знаходиться під прямим сонцем, як опосередкована 
або конвективна сонячна сушка, так і змішаний режим. 

Комбіновані технології вирішують наступні завдання: 
1. Використання комбінованих технологій сушіння підвищує енерго-

ефективність процесу із максимальним збереженням смаку, кольо-
ру та зовнішнього вигляду. 

2. Розробка інноваційних технологій на основі комбінованого сушін-
ня рослинних матеріалів. 
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3. Нові технології комбінованого сушіння харчових продуктів мо-
жуть запобігти забрудненню навколишнього середовища. 
Сонячно-інфрачервона сушарка. Доведено, що поєднання ІЧ-ви-

промінювання з іншими методами сушіння має синергетичний ефект. 
Комбінована інфрачервоно-ліофільна сушка [24] ефективно застосо-
вується для підвищення ефективності зневоднення. [25] Інфрачервоне 
(ІЧ) сушіння засноване на дії ІЧ-випромінювання від джерела тепла, 
що підвищує його температуру та сприяє випаровуванню вологи. [26] 
Під час сушіння інфрачервоні промені потрапляють у вологий зразок 
на глибину і підвищують температуру, не нагріваючи навколишнє по-
вітря. Хоча інфрачервоне випромінювання може прискорити процес 
сушіння, чутливі до нагрівання матеріали, такі як сільськогосподарські 
матеріали, можуть бути пошкоджені разом із погіршенням якості, якщо 
інтенсивність випромінювання неправильно застосовувати. [27]. 

Експериментальна сонячно-інфрачервона установка складалася з 
трьох секцій, сонячного колектора, сушильної шафи, регулятора темпе-
ратури виробу, димоходу, джерела інфрачервоного випромінювання, 
контролера потужності інфрачервоного випромінювання та фотоволь-
тажної панелі. Принципова схема цієї сушарки показана на рис. 8 [28]. 

 

 
Рис. 8. Схема сонячно-
інфрачервоної сушарки 
[37]: 
1–4 – датчики температу-
ри; 5, 6 – датчики волого-
сті та температури; 7 – ди-
мохід; 8 – тензодатчик; 9 – 
алюмінієва абсорбуюча 
пластина; 10 – інфрачерво-
не джерело; PV – фото-
електрична панель; D1 – 
реєстратор даних темпера-
тури; D2 – реєстратор да-
них температури та воло-
гості; Т1 – тензодатчик;  
Т2 – ватметр. 

Споживання електричної енергії допоміжної сушарки за допомо-
гою фотоелектричної системи було зменшено мінімум на 40% і макси-
мум на 69%. В статті Ziaforoughi та ін. наведені дані споживання міні-
мальної та максимальної електричної енергії при сушінні скибочок кар-
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топлі, що становили від 6440 до 15 660 кДж/кг вип. вологи. Сушіння 
скибочок картоплі проводилось при температурі теплоносія 50, 60 та 
70 С [28]. 

Сонячно-інфрачервона сушарка з рекуператором теплоти. Інф-
рачервона сушарка з рекуперацією сонячного тепла (SHRAIRD) скла-
дається з трьох блоків, включаючи; сушильна камера, сонячний повіт-
ряний колектор (SAC) та блок рекуперації тепла (рис. 9) [29]. 

 

 
Рис. 9. Інфрачервона сушарка із підтримкою сонячної 
рекуперації (SHRAIRD) [29]. 

 
Споживання енергії можна зменшити, поєднавши сонячний колек-

тор з блоком рекуперації тепла в інфрачервоній сушарці. Скибочки ди-
ні сушили від 9 г води/г сухої речовини до 0,044 г води/г сухої речови-
ни вологи зміст. Сонячний колектор та блок рекуперації тепла в знач-
ній мірі зменшили споживання енергії без будь-яких небажаних наслід-
ків для якості продукту. Спочатку повітря нагрівали в сонячному повіт-
ряному колекторі, потім температуру повітря підвищували, проходячи 
через блок рекуперації тепла в сушильну камеру. У сушильній камері 
шість стержневих типів біля інфрачервоних ламп були встановлені в 
три ряди, кожен з яких випромінює.  

Сонячно-інфрачервона сушарка показала чудові характеристики 
завдяки внеску сонячної енергії та рекуперації тепла. Експерименти 
проводились при температурі поверхні продукту 50–60 С. Середні 
значення в сонячному повітряному колекторі отримані як 7450 кДж / кг 
при 50 С та 11 230 кДж/кг при 60 С. Час сушіння нарізаної дині ста-
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новить 510 хв та 400 хв при 50 С та 60 С відповідно. Відповідно, час 
висихання зменшувався при більш високій температурі поверхні про-
дукту. Порівняння кількох умов сушіння показало, що 50 С було ви-
знано найкращим з точки зору споживання енергії, тоді як 60 С було 
визнано найкращим з точки зору часу сушіння. 

Конвективна сушарка з інфрачервоним випромінюванням. 
Конвективна сушарка з інфрачервоним випромінюванням складається з 
сушильної камери в якій знаходяться лотки з матеріалом з встановле-
ними нагрівальними лампами з інфрачервоним випромінюванням та 
вентилятором. Для зміну режиму сушіння передбачені перемикачі, що 
регулюють обертанням вентилятора та інтенсивність випромінювання 
(рис. 10).  

 

Рис. 10. Конвективна сушарка з 
інфрачервоним випромінюванням: 
1 – забір повітря; 2 – радіаційна труб-
ка; 3 – датчик температури; 4 – вихід 
повітря; 5 – двері; 6 – навантажу-
вальний матеріал; 7 – регулятор по-
вітря; 8 – перемикач (регулятор вен-
тилятора); 9 – перемикач (регулююча 
нагрівальна трубка); 10 – екран 
дисплея; 11 – вентилятор [24]. 

 

 
Інфрачервоно-мікрохвильова сушарка. Мікрохвилі – це електро-

магнітні хвилі з довжиною хвиль від 1 м до 1 мм; з частотами [30, 31] 
від 300 МГц до 300 ГГц відповідно. Найбільша загальна частота мікро-
хвильовок, що використовуються, становить 915 МГц для промисло-
вого застосування та 2450 МГц для комерційного, побутового та про-
мислового використання в більшості країн [32].  

Сушіння в мікрохвильовій сушарки має багато переваг щодо звичай-
них методів сушіння, таких як швидка швидкість зневоднення, [33] мож-
ливість отримання точного конденсату [34]. Оптимальними умовами для 
щільності потужності, температури повітря та швидкості були 0,30 Вт/г, 
89,9 C і 0,50 м/с, питоме споживання енергії складає 0,02 МДж/кг, 
25,08 мг/100 г аскорбінової кислоти та 10,3 хв сушіння (рис. 11). 

Інфрачервона сушка гарячим повітрям зменшує питоме спожи-
вання енергії порівняно зі звичайною сушкою, зберігаючи якість про-
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дукту. Завершення сушіння скибочок лимона, висушених на гарячому 
повітрі, проводилося методом мікрохвильової сушки гарячим повітрям. 

 

 
Рис. 11. Принципова схема комбінованої інфрачерво-
но-мікрохвильової сушарки для гарячого повітря: 
1 – вентилятор; 2 – клапан регулювання повітряного по-
току; 3 – датчик температури вхідного повітря (термопа-
ра типу K); 4 – камера повітряного нагріву; 5 – ІЧ лампа 
(ІК лампа FSC , 1000 Вт, 230 В) для нагрівання. повітря;  
6 – датчик температури на виході (термопара типу К); 7 – 
анемометр для вимірювання швидкості повітря; 8 – су-
шильна камера; 9 – витяжний вентилятор; 10 – датчик 
температури повітря та вологості на виході; I, II, III та IV – 
магнетрони (по 1 кВт кожен) [35]. 

 
Антал та ін. [36] досліджували три способи сушіння, тобто субліма-

ційне сушіння з температурою в камері –23 С, сушіння середньо-інфра-
червоним заморожуванням та сушіння в інфрачервоному режимі для 
сушіння кубиків груші при чотирьох різних температурах сушіння (40, 
50, 60 і 70 С). Застосування суцільної інфрачервоної сублімаційної суш-
ки підвищило швидкість сушіння та значно зменшило питоме спожи-
вання енергії для зразків груш. Швидкість зневоднення для кубиків груші 
була вищою, ніж для сублімаційного сушіння, і була нижчою, ніж для 
інфрачервоного режиму. Загальний час висихання, необхідний для ме-
тодів середньо-інфрачервоним заморожуванням становив 720–1080 хв, 
що на 43–14% менше порівняно з чистим сублімаційним 1260 хв. 

Конвективно-мікрохвильова сушарка. Тунельно-конвеєрна мік-
рохвильова сушарка серії HIMAX (Китай) – це багатотрубний тунель-
ний мікрохвильовий сушильний агрегат, що складається з мікрохви-
льового нагрівача, мікрохвильового генератора, мікрохвильового при-
гнічувача, механічного транспортуючого механізму, системи витяжки 
та осушення і системи автоматичного керування. Вся машина має мо-
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дульну конструкцію, її легко чистити і вона зручна в управлінні 
(рис. 12) [37]. 

 

 
Рис. 12. Тунельно-конвеєрна конвективно-мікрохвильова сушарка. 

 
Переваги тунельно-конвеєрної конвективно-мікрохвильової су-

шарки: 
1. Висока ефективність в порівнянні з традиційними способами, що 

може заощадити до 30% енергії. 
2. Матеріал легко поглинає мікрохвильове тепло, тому немає інших 

втрат тепла, крім невеликої кількості втрат при передачі. Таким 
чином, більш високий тепловий ККД і економія енергії. 
Багатофункціональна сушарка. На рис. 13 представлена схема 

багатофункціональної сушарки. Експериментальні результати показа-
ли, що сублімаційне, атмосферне сублімаційне та мікрохвильове сублі-
маційне сушіння давали кращу якість висушених продуктів, ніж тепло-
вий насос. Споживання енергії при сублімаційному сушінні було най-
вищим. 

Атмосферне сублімаційне сушіння споживає енергію, подібну до 
теплового насосу. Але атмосферне сублімаційне сушіння мав найдов-
ший час висихання близько 32 годин. Але атмосферне сублімаційне су-
шіння мали вищі енергетичні витрати і довший час сушіння, ніж при 
тепловому насосі. Завдяки застосуванню мікрохвильового джерела на-
грівання споживання енергії значно зменшилось (32,31%) і час сушіння 
зменшився (8 год), ніж при сублімаційному сушінні. Тому мікрохви-
льове сублімаційне та атмосферне сублімаційне сушіння мали потен-
ціал замінити сублімаційне сушіння, щоб отримати високоякісні суше-
ні продукти та знизити собівартість. Цзян та ін. [39] порівняли спожи-
вання енергії на приготування бананових чіпсів методом сублімаційної 
сушки та мікрохвильової сублімаційної сушки. У порівнянні зі звичай-
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ним вакуумним сублімаційним-процесом, мікрохвильове сублімаційне 
сушіння може заощадити до 35% електричної енергії за рахунок скоро-
чення часу сушіння до 40%. Кольорові дані показали, що вироби при 
сублімаційному сушінні пропонують яскравіший колір, ніж продукти 
мікрохвильового сублімаційному сушінні, а висока потужність нагрі-
вальної пластини та джерела мікрохвильовки може призвести до тем-
нішого кольору. Цзян та ін. [38] вивчав ефекти сублімаційної сушки в 
поєднанні з мікрохвильовою піччю вакуумне сушіння для бамії. 

  

 
Рис. 13. Принципова схема багатофункціональної сушарки [38]. 

 
Сублімаційне та мікрохвильове вакуумне сушіння порівнювали за 

допомогою чотирьох різних процесів: сушіння на повітрі, сублімацій-
не, мікрохвильове вакуумне та комбіноване сушіння на повітрі з мік-
рохвильовим сушінням. Порівняно з сублімаційним, сублімаційна мік-
рохвильова вакуумна сушка зменшує час сушіння на 75% та спожи-
вання енергії на 72% відповідно. Другий за тривалістю час сушіння та 
найнижча швидкість сушіння спостерігалися за допомогою процесу 
сублімаційного та мікрохвильового сушіння. Однак сублімаційне та 
мікрохвильове сушіння. вимагає менше енергії, ніж сублімаційне. Су-
шіння мікрохвильове вакуумне та на повітрі та мікрохвильове різко 
скоротило час обробки (97% та 79%) та спожило значно менше енергії 
(79% та 50%) порівняно з сублімаційним. Метод мікрохвильового 
вакуумного сушіння мав коротший час сушіння та менші витрати 
енергії порівняно з методом сушіння на повітрі та мікрохвильового 
сушіння. 
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Основний недоліком багатофункціональної сушарки є висока вар-
тість установки при малій продуктивності. 

Висновок. З аналізу літературного огляду видно, що не дивлячись 
на різні комбінації методів сушіння досить високе споживання теплової 
енергії і становить 6440–15 660 кДж/кг випареної вологи. Тому потріб-
но спроєктувати комбіновані методи сушіння для тунельних сушарок, 
що більш енергоефективно з максимальним збереження нативності си-
ровини.  
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МІНІМІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ  
ПРИ ДОДАТКОВОМУ ОСУШЕННІ ТУНЕЛЬНОГО 
ПОВІТРЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» 
 

З початку будівництва метрополітену було запроєктовано та вве-
дено в експлуатацію з 1970-х років тунелі глибокого залягання (ТГЗ) 
між станціями Хрещатик, Майдан Незалежності та Кловська, в яких у 
даний час розташоване електричне обладнання (рис. 1). Механічна 
система тунельної вентиляції СЗГ повинна забезпечувати вологість 
тунельного повітря не вище нормованого значення 75% [1], проте, 
відмінність фактичного значення пасажиропотоку (1,7 млн осіб за 
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добу) від проєктного майже в два рази та додаткових джерел вологи 
(вологе прибирання підлоги станцій, миття тунелів і т. п.) є причинами 
зростання вологості тунельного повітря вище нормованого значення 
(іноді до 95%). Внаслідок високої вологості тунельного повітря значно 
пришвидшуються процеси руйнування оправи стінок тунелів, корозії 
дорогого обладнання системи електропостачання, погіршення елект-
ричних властивостей ізоляційних матеріалів контактної рейси, що в 
свою чергу призводить до зростання грошових витрат з бюджету мет-
рополітену на ремонти та заміну обладнання. Найбільших збитків через 
високу вологість тунельного повітря може завдати коротке замикання 
електрообладнання ТГЗ, що в свою чергу може стати причиною зупин-
ки руху потягів на найближчих ділянках робочих колій. 

 

 
    а      б       в 

Рис. 1. Схема ТГЗ метрополітену:  
а – схематичне розташування ТЗГ між станціями метрополітену: 1–4 – номери стрілок 
колій; Хрещатик – 1960 – назва станції та рік побудови відповідно; б – розмітка пікетів 
ТГЗ; в – фото обладнання в тунелях. 

 
Метою роботи є аналіз шляхів зниження вологості повітря в 

ТЗГ метрополітену, обґрунтування і вибір для практичної реаліза-
ції шляху з меншою витратою електричної енергії при його екс-
плуатації. 

Шлях 1 – зниження відносної вологості тунельного повітря спосо-
бом збільшення кратності вентиляції тунелів повітрям з меншою 
абсолютною вологістю за рахунок встановлення додаткового вентиля-
ційного агрегату Zitron 146 та засобів спрямування повітряного потоку 
в тунель у напрямку ст. м. Хрещатик призведе до збільшення витрати 
потоку тунельного повітря, стане 30 кг/с і відносна вологість знизиться 
на 5%. Для реалізації даного способу необхідна додаткова електрична 
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потужність 40 кВт. З рис. 2 видно, що навіть значне збільшення витра-
ти потоку тунельного повітря від 21 кг/с до 40 кг/с на ділянці в напрям-
ку до ст. м. Хрещатик призведе до зниження вологості повітря лише від 
2,5 до 5%. 

 

  
а      б 

Рис. 2. Залежності по пікетах відносної вологості та температур тунельного 
повітря і оправи стінки тунелю на ділянці ТГЗ від роз’їзду до ст. м. Хрещатик при 
різних витратах тунельного повітря: ▬ – 20 кг/с; ▬ – 30 кг/с; ▬ – 40 кг/с;  – 
експериментальні значення 11.07.2019; – –  – – – температура оправи стінки 
тунелю. 

 
Шлях 2 – при способі осушення тунельного повітря додатковою 

машиною осушування повітря, можна знизити відносну вологість на 
(12–14)% та забезпечувати дотримання нормованої вологості 75% 
(рис. 3). Проте, реалізація даного способу є енергозатратною у порів-
нянні з реалізацією способу збільшенням повітрообміну, оскільки для 
осушення необхідна затрата електричної потужності становить близько 
212 кВтгод. 

За результатами дослідження для КП «Київський метрополітен» 
рекомендовано шлях 3 – спосіб нагрівання тунельного повітря додат-
ково встановленою тепловою гарматою з нагрівачем потужністю 
40 кВт на базі електричних ТЕНів, що призведе до нагрівання тунель-
ного повітря з одночасним зниженням відносної вологості на (7–11)%, 
підтриманню 17 °С в ґрунті навколо тунелю та уникнення його охо-
лодження в майбутньому (рис. 4). Практична реалізація способу нагрі-
вання тунельного повітря потребує затрати електричної потужності 
близько 60 кВтгод. 
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а б 

Рис. 3. Залежності зміни відносної вологості (а) та температури тунельного 
повітря (б) по довжині СЗГ-1 від роз’їзду до ст. м. Хрещатик при осушуванні 
повітря:  – експериментальні значення 11.07.2019; характеристики осушування 
повітря конденсатором:▲ – 1 г/кг;  – 3 г/кг. 
 

  
а б 

Рис. 4. Залежності температури (а) і відносної вологості (б) тунельного повітря 
СЗГ-1 від роз’їзду до ст. м. Хрещатик при нагріванні повітря:  – експеримен-
тальні значення 11.07.2019; електрична потужність нагрівача і температура 
оправи стінок тунелю: ▲ – 40 кВт при експериментальних температурах оправи 
стінок тунелю;  – 40 кВт і 17 °С;  – 40 кВт і 18 °С. 
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ЕКОНОМІЯ ВИТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО 

ПУНКТУ 
 

Однією з галузей економіки України, що вкрай потребує комплекс-
ної модернізації, є теплоенергетика, яка впливає на соціально-еконо-
мічні відносини в регіонах та в країні в цілому і має величезний потен-
ціал енергозбереження. Відомо, що втрати теплової енергії на котель-
нях становлять до 15%, в зовнішніх тепломережах – 20–25%, в житло-
вому фонді – 30–50% [1]. Тому заходи щодо економії споживання теп-
лоти у кінцевого споживача, тобто в будівлі, є найбільш дієвими. Біль-
шість споживачів, зокрема багатоповерхових будівель, теплоту отриму-
ють централізовано з теплових мереж, а для її розподілу застосовують 
центральні теплові пункти (ЦТП), які, як правило, не оснащенні від-
повідним обладнанням індивідуального погодного регулювання тепло-
споживанням. Навіть незначне зменшення витрати теплоти за рахунок 
її ефективного використання дає можливість економити паливо і змен-
шувати забруднення атмосфери продуктами згорання. На сьогодні в 
будівлях, особливо старої забудови, застосовуються нерегульовані теп-
лові пункти елеваторного типу, обладнання яких уже фізично і мо-
рально застаріле, що призводить до значних перевитрат теплоти. Тому 
перехід від центральних теплових пунктів до індивідуальних теплових 
пунктів (ІТП), розташованих безпосередньо в будівлі, з установкою 
відповідної автоматики та засобів моніторингу енерговикористання, а 
також використання інформаційних технологій, є актуальною задачею. 

Метою роботи є підвищення ефективності теплоспоживання будів-
лі при експлуатації ІТП і дотриманні для людини належної якості теп-
лового комфорту в приміщенні. 

В Інституті технічної теплофізики НАН України була розроблена 
схема та впроваджена установка експериментального ІТП оригінальної 
конструкції для ефективного теплоспоживання корпусу № 1 (м. Київ, 
 
 Б. І. Басок, О. М. Лисенко, С. В. Андрейчук, М. П. Коваленко, В. П. Приємченко,  
    М. В. Мороз, 2022 
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вул. Булаховського, 2) [2]. Корпус № 1 – це триповерхова будівля адмі-
ністративного призначення загальною площею 3240 м2, що має тепло-
вий пункт елеваторного типу, який не забезпечує належного регу-
лювання подачі теплоти в систему опалення в залежності від темпера-
тури зовнішнього середовища, що призводить до значної перевитрати 
теплової енергії, особливо на початку та під кінець опалювального 
періоду. Тому поряд з існуючим пунктом елеваторного типу було змон-
товано та паралельно під’єднано ІТП з гідравлічною стрілкою (ГС), яка 
забезпечує стабільну та надійну роботу системи теплоспоживання бу-
дівлі (рис. 1). В даній установці шляхом переключення запірної арма-
тури реалізується шість різних варіантів її роботи. Експериментальні 
дослідження проводились впродовж опалювального періоду при вико-
ристанні різних режимів роботи ІТП. Тривалість дослідження кожного 
з режимів становила в середньому від 10 до 15 діб. За допомогою вимі-
рювального комплексу визначалися і фіксувалися в автоматичному ре-
жимі в реальному часі з інтервалом в одну годину всі основні парамет-
ри теплоспоживання: температура теплоносія в подавальному та зво-
ротному трубопроводах, температура повітря в контрольному примі-
щенні та температура навколишнього середовища, витрати теплоносія 
та теплової енергії в подавальному та зворотному трубопроводах, а 
також тиск і температура у різних місцях трубопроводів. 

Регулювання параметрів теплоносія в ІТП здійснювалось за зада-
ним алгоритмом, а саме за температурою зовнішнього повітря та за до-
бово-тижневим графіком регулювання, при якому в будні дні з 5:00 го-
дин до 16:00 годин (в понеділок з 3:00 годин) – за денним графіком, а з 
16:00 годин до 5:00 годин (в п’ятницю з 15:00 годин), а також у вихідні 
дні – за нічним графіком регулювання. Для нічного графіка задавалася 
температура позитивного зміщення (в сторону підвищення темпера-
тури довкілля) зовнішнього повітря tзм в інтервалі від 3,0 °С до 9,0 °С. 

На основі отриманих експериментальних даних побудовані графічні 
залежності для різних опалювальних сезонів та визначені сумарні ви-
трати теплової енергії. Проведена порівняльна характеристика тепло-
споживання адміністративної будівлі при різних режимах роботи ІТП.  

Для визначення ефективності впровадження ІТП була побудована за-
лежність витрат теплової енергії від температури зовнішнього повітря для 
системи теплоспоживання без ІТП та для системи теплоспоживання з ІТП 
(рис. 2). Як видно з рис. 2, найбільш ефективно ІТП працює в межах тем-
ператури зовнішнього повітря (+8,0–5,0) С, а при більш низьких тем-
пературах ІТП працює як звичайний тепловий пункт елеваторного типу. 
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Рис. 1. Принципова схема ІТП з ГС:  
1 – кульовий кран; 2 – спускний кран; 3 – фільтр осадовий; 4 – регулятор перепаду тис-
ку; 5 – шайба; 6 – триходовий клапан; 7 – клапан видалення повітря; 8 – запобіжно-
скидний клапан; 9 – циркуляційний насос; 10 – зворотній клапан; 11 – гідравлічна стріл-
ка; 12 – датчик тиску; 13 – термометр; 14 – датчик температури; 15 – манометр; 16 – 
датчик температури зовнішнього повітря; 17 – датчик температури в кімнаті; 18 – регу-
лятор; 19 – блок контролю температури; 20 – блок контролю тиску; 21 – міжфланцевий 
зворотний клапан. 

 

 
Рис. 2. Залежність тепловитрат від температури зовнішнього повітря в робочі дні 
(станом на 12:00 годин). 
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Встановлено, що при температурі зовнішнього повітря +8,0 С вда-
ється зекономити 30% споживання теплової енергії у порівнянні з теп-
ловим пунктом елеваторного типу. 

 
Висновки 

Використання ІТП та оптимізація його роботи дозволяє підвищити 
якість та ефективність теплоспоживання будівлі, враховує індивідуаль-
ні особливості споживача, що призводить до зниження рівня витрат 
теплової енергії та створення більш комфортних умов. За результатами 
проведених експериментальних досліджень ІТП при різних режимах 
його експлуатації визначені особливості теплоспоживання досліджу-
ваної будівлі та розраховано середню за опалювальний період еконо-
мію витрат теплової енергії, яка становить 15%. 
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РОЗУМНІ МІСТА 
 
«Smart city» («Розумне місто») – це сучасний тренд інтелектуаль-

них і менеджментських інновацій, що визначає загальний напрямок 
розвитку населених пунктів, муніципалітетів і навіть країн. Наразі 
можна розглядати два варіанти підходів до створення «Smart сity»: 

– будівництво «розумного міста» із нуля; 
– поступове впровадження «розумних технологій» у вже сформо-
вані міські системи.  
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Кожне місто обирає та визначає напрямки «smart-розвитку» само-
стійно. Випробуваних та успішних розумних технологій, які можна 
перейняти та впровадити в містах, існує безліч. Їхня користь не викли-
кає сумнівів. Для прикладу: 

– мережі сінгапурських smart-стоянок реєструють кількість та 
розміщення автомобілів, відправляючи у додаток дані про вільні 
місця; 

– у Барселоні діють розумна система поливу води, мережа «ро-
зумних» сміттєвих баків; 

– мобільний додаток Dubai Polis допомагає містянам сплачувати 
штрафи онлайн і повідомляти про правопорушення; 

– у Києві запроваджено «картку киянина», онлайн запис на прийом 
до лікаря та запис дитини до закладів дошкільної освіти, онлайн-
петиції, забезпечено діяльність міської системи відеоспостере-
ження з системою розпізнавання обличчя і номерів автомобілів, 
безкоштовний Wi-Fi у міському транспорті та багатолюдних міс-
цях міста і багато іншого. 

Наведемо характерні приклади проєктування та будівництва «ро-
зумних» міст.  

1. Smart Forest City Cancun («розумне» місто-ліс, передмістя Кан-
куна, Мексика), автори: бюро Stefano Boeri Architetti, проєкт подано у 
2019 році [1]. 

Для міста обрано ділянку площею 557 гектарів. На ній розмістять-
ся 7,5 мільйонів рослин. Таким чином, Smart Forest City – це ботаніч-
ний сад, розташований у межах сучасного міста, заснованого на спад-
щині майя, філософії відношення цієї народності з природним та свя-
щенним світом. Разом з тим, це міська екосистема, де природа та місто 
переплетуться і діятимуть як єдиний організм, що поглинатиме 116 тис. 
тон вуглекислого газу. З огляду на швидкі зміни клімату, забруднення, 
руйнування довкілля та зникнення тварин, це місто може стати «піо-
нером» серед екологічних розробок вищого рівня. «Smart Forest City 
Cancun» міг би зробити наш світ кращим, значно знизивши негативний 
вплив на навколишнє середовище, можливо, ставши новим видом люд-
ського поселення, антропогенним містом для природи та біорізнома-
ніття», архітектор Стефано Боері [1]. 

Управління даними у «смарт»-місті планується здійснювати з пов-
ною повагою до конфіденційності громадян та використовувати для 
покращення різних аспектів міського життя. Перш за все, це запобіган-
ня поширенню захворювань. Максимально ефективне використання 
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енергії – один із пріоритетних напрямків. Місто самостійно виробляти-
ме продукти харчування, енергію, прісну воду. Розвиток міського тран-
спорту дозволить залишати мешканцям свої автомобілі на околицях 
міста. «Розумне місто» забезпечить житлом 130 тисяч людей, а типоло-
гія будинків охопить різні категорії мешканців. Місто також покликане 
стати центром перспективних досліджень шести напрямків, що вирі-
шують провідні проблеми сучасного суспільства – біоохорона здоро-
в’я; астрофізика та планетарна наука; відновлення коралових рифів; 
землеробство та регенеративні технології; а також мобільність і робо-
тотехніка. 

2. Fujisawa Sustainable Smart Town (Fujisawa SST, стале «ро-
зумне» місто Фудзісава, префектура Канагава, Японія). Місто, яке ста-
більно розвивається завдяки живим ідеям [2]. Фудзісава – це спільний 
проєкт приватного і державного секторів, в якому беруть участь ком-
панії-партнери, що просувають передові ініціативи. Головна корпо-
рація – Panasonic. Це «розумне» місто на 1000 домогосподарств. Вва-
жається, що повністю місто покаже себе, коли зміняться три покоління 
мешканців, тобто, за 100 років. Розробники поставили таке бачення в 
центр проєкту, а потім розробили рекомендації щодо дизайну міста та 
громад. Мешканці, які поділяють цілі міста, живуть, взаємодіють та 
обмінюються ідеями для досягнення кращого способу життя. Міська 
керуюча компанія враховує думки мешканців, впроваджує нові по-
слуги і технології та постійно підтримує сталу еволюцію міста. Інно-
ваційні системи, засновані на фактичному способі життя, продовжува-
тимуть живити кожен аспект життєдіяльності людей з точки зору енер-
гії, безпеки, мобільності, здоров’я, громади, а також у надзвичайних 
ситуаціях. 

У проєкті Fujisawa SST самим цінним є не масштаб міста, а його 
основна концепція та процес створення. Основна увага приділялася 
створенню концепції способу життя «розумної» спільноти, заснованої 
на комфорті життя, регіональних особливостях та способі життя май-
бутнього – з урахуванням таких аспектів, як енергія, безпека, мобіль-
ність та благополуччя. На цих засадах було спроєктовано все місто з 
оптимізованими інтелектуальними просторами, такими як будинки та 
зручності, щоб реалізувати цей розумний спосіб життя. На цій основі 
власне і створили оптимальну «інтелектуальну» інфраструктуру для 
підтримки цього нового способу життя. Фуджісава буде стало розви-
ватися, використовуючи ідеї та процеси, засновані на реальному спо-
собі життя. Це екологічно чисте місто, яке дозволить жителям вести 
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чистий та комфортний спосіб життя, що поєднує в собі переваги приро-
ди та водночас забезпечує безпеку [2].  

Модель створення цього міста складається із трьох рівнів – пропо-
зиції щодо «розумного» способу життя, проєктування «розумного» 
простору, без надмірного акценту на зонування чи проєктування інфра-
структури, та створення інтелектуальної інфраструктури інформаційної 
та енергетичної мереж (рис. 1). Створено стійке розумне місто, яке 
включає в себе блага природи і розумний спосіб життя «Eco & Smart» 
(екологічність та розумність), стійкість якого підтримується п’ятьма 
міськими службами, які несуть «енергію життя» для всіх мешканців та 
дев’ятьма концепціями стійкого здорового способу життя [2]. 

 

 
Рис. 1. Рівні проєктування міста Фудзісава [2]. 

 
Міські служби: 

1. Energy. Управління місцевою генерацією енергії для «створення та 
власного споживання енергії», використовуючи гібрид природної 
енергії та передових технологій, включаючи технології створення, 
зберігання енергії та енергозбереження. 

2. Security. Забезпечення безпечного життя за допомогою нової служ-
би безпеки під назвою «віртуальне закрите місто». 
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3. Mobility. Забезпечення мобільного способу життя, який, у тому 
числі, дає змогу мешканцям, які не керують автомобілем, стати 
активнішими. 

4. Wellness. Забезпечення способу життя, який допомагає всім людям, 
які працюють у місті, покращувати своє здоров’я. 

5. Community. Підтримка громадського життя, надання можливості 
мешканцям приєднуватися до особистих мереж і насолоджуватися 
більшим зв’язком із громадою. 
Кожен будинок міста оснащений системою генерації сонячної 

енергії та акумуляторними батареями. Будинки спроєктовані таким 
чином, щоб зробити можливим спосіб життя, заснований на «самостій-
ному створенні та самостійному споживанні енергії» за допомогою 
SMARTHEMS (розумна система управління енергією будинку, об’єд-
нує генерацію сонячної енергії, акумуляторні батареї та інші пристрої) 
(рис. 2). Це дозволить здійснити «розумне» управління процесами від 
енергозбереження до продажу надлишкової енергії шляхом підключен-
ня систем виробництва сонячної енергії, акумуляторних батарей і ENE-
FARM (це система гарячого водопостачання та нагрівання води, яка 
також дозволяє домогосподарствам виробляти електроенергію). Систе-
ма виробляє електроенергію за допомогою хімічної реакції, в якій во-
день, вилучений зі зрідженого нафтового або міського газу взаємодіє з 
киснем повітря, і використовує отримане тепло для подачі гарячої води 
та опалення. Крім того, ENE-FARM має вбудовану функцію для вироб-
лення електроенергії у разі відключення електроенергії, якщо мережеве 
живлення відключено через, наприклад, тайфуни або проливні дощі. У 
майбутньому індивідуальні будинки, які є незалежними в енергетично-
му відношенні, будуть підключені до Системи енергоменеджменту бу-
дівель: BEMS, HEMS, AiSEG (домашній IoT) – Building (Home) Energy 
Management System. Остання дозволяє зв’язати все обладнання та 
домашні пристрої в єдину мережу, організувавши відображення ін-
формації про роботу сонячних батарей, витрати електричної енергії, 
газу та води та автоматично контролює роботу побутових прладів. 

Досягнення екологічно чистого, комфортного та «розумного» спо-
собу життя у місті здійснюється з використанням «пасивного дизайну». 
«Пасивний дизайн» будинків міста природним чином використовує 
енергію вітру, сонячне світло, воду, навколишнє тепло та інші природ-
ні ресурси Фудзісави. «Пасивність» дозволяє достатньо комфортно жи-
ти з мінімальним навантаженням на енергоресурси. У Fujisawa SST 
електричну енергію будинків і всіх об’єктів міста візуалізують за допо-



 

 232

могою Smart HEMS або BEMS. Крім того, пропонуються послуги енер-
гетичного консультування на основі сімейної структури або статусу ви-
користання електроенергії. Це допоможе мешканцям контролювати 
надмірне споживання електроенергії або продавати вироблену електро-
енергію. Пропонуються абсолютно нові послуги повної мобільності 
для всіх мешканців з власними автомобілями та без них. Екологічні ог-
ляди автомобілів допомагають звести до мінімуму викиди оксиду вуг-
лецю (CO), гідриду вуглецю (HC), оксиду азоту (NOx), темного диму 
(DS), які шкідливі для людей, і вуглекислого газу (CO2), який вважа-
ється основною причиною глобального потепління.  

 

 
Рис. 2. Вироблення, зберігання та «розумне» використання 
енергії у місті Фудзісава [2]. 

 
3. Tsunashima Sustainable Smart Town (Tsunashima SST, «розум-

не» місто сталого розвитку Цунасіма, Кохоку-ку, Йокогама, Японія) 
[3]. Завершено проєкт розвитку міста Цунасіма, в якому бере активну 
участь Університет Кейо. 26 березня 2018 р. відбулася церемонія уро-
чистого відкриття. Tsunashima SST, побудоване на місці колишнього 
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заводу виробника електроніки Panasonic, є міським «розумним» містом 
нового покоління. Воно складається з різноманітних об’єктів, зокрема 
для досліджень і розробок, комерційних та житлових будівель, а також 
станції для заправки водневим паливом. Створена за участю корпорації 
JX Nippon Oil & Energy воднева заправна станція обслуговуватиме 
екологічні автомобілі на паливних елементах. Для забезпечення без-
пеки тут будуть використовуватись різноманітні сенсори, сейсмостійкі 
матеріали та конструкції. Міжнародний гуртожиток Tsunashima SST 
університету Кейо, є одним із житлових приміщень Tsunashima SST. Це 
«розумний» багатоквартирний житловий комплекс. Кожна квартира 
обладнана системою Smart HEMS та побутовими акумуляторами, за-
вдяки яким мешканці зможуть вести екологічний спосіб життя без об-
меження своїх звичок та комфорту. Підключені до ліфтів акумулятори 
забезпечать їх безперервну роботу навіть у разі перебоїв на зовнішніх 
лініях електропостачання. 

Очікується, що місто стане центром глобального, регіонального та 
інтелектуального обміну для іноземних та японських студентів. Це 
сприятимемо розвитку спільних промислово-академічних досліджень і 
проведенню демонстраційних експериментів з містом через Tsunashima 
SST Lab, дослідницьку базу в місті, очолювану Panasonic та Keio 
University, з акцентом на семінарах і лабораторіях Keio [3].  

Для розвитку Цунасіми та управління міською інфраструктурою 
використовуватиметься платформа інформаційного моделювання Smart 
City Information Modeling (SCIM), розроблена компанією Obayashi, 
однією з провідних конструкторських фірм Японії [4]. Система SCIM 
представляє місто у вигляді інтерактивної 3D-моделі, що постійно от-
римує дані з датчиків і камер, встановлених у різних точках Цунасіми 
(поступає інформація про енергоспоживання, кількість людей, транс-
порт і т. д.). Завдяки цьому платформа SCIM може візуалізувати «ро-
зумне» місто з різних точок зору. 

Сенсори Panasonic, встановлені на території Цунасіми, можуть по-
стійно відстежувати стан навколишнього середовища: температуру, воло-
гість, ультрафіолетове випромінювання, кількість опадів, рівень CO2, 
кількість частинок та пилку. На основі отриманої інформації можна буде 
коригувати асортименти торгового центру та пропонувати жителям та 
гостям Цунасіми актуальні послуги. «Енергоцентр», розташований у 
самому серці міста, регулюватиме виробництво та споживання електро-
енергії, забезпечуючи комерційні та житлові об’єкти екологічно чистою 
енергією та резервним енергопостачанням у разі природних катаклізмів.  
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4. Suita Sustainable Smart Town (Суйта, Осака, Японія) [5]. Після 
проєктів у Фудзісаві та Цунасімі корпорація Panasonic оголосила про 
прагнення створити перше в Японії «розумне місто з відновлюваною 
енергією на 100%». У березні 2021 року проєкт Suita Sustainable Smart 
Town отримав рейтинг S, найвищий для міст за CASBEE (Comprehensive 
Assessment System for Built Environment Efficiency, комплексна система 
оцінки ефективності навколишнього середовища забудови) [6]. 

Фірма Panasonic і 13 великих японських компаній побудують 
«розумне» місто сталого розвитку Суйта до 2022 [7]. Спеціалізація но-
вого «розумного» поселення – медицина та здоров’я. На території в 
2,3 га в північній частині Осаки, де раніше розташовувалося підприєм-
ство Panasonic, буде збудовано кілька багатоповерхових будинків з 
365 квартирами та апартаментами, оздоровчий центр, комплекс для по-
стійного проживання людей похилого віку, які потребують спеціального 
догляду, а також торгово-діловий центр та парк. Усі мешканці Суйти от-
римають доступ до консультаційної та безпосередньо медичної під-
тримки. Молодим сім’ям, наприклад, активно допомагатимуть у догляді 
дітей. За літніми ж людьми «доглядатимуть» спеціальні сенсори та 
система відеоаналітики від Panasonic у комплексі з периферійним ме-
дичним обладнанням, сумісним з Інтернетом речей (IoT). Використову-
ючи алгоритми поведінкового аналізу система зможе розпізнавати най-
менші відхилення в рутинній поведінці людей, що свідчать про початок 
різних захворювань (в тому числі, деменції). Рання діагностика, у свою 
чергу, дозволить мінімізувати наслідки та полегшити перебіг хвороби.  

Забезпечення стовідсоткової безпеки та зручності для резидентів та 
гостей – одне з стратегічних завдань проєкту. Для цього в місті буде 
створено єдину систему моніторингу на базі камер відеоспостереження 
з високою роздільною здатністю, а також технологій розпізнавання 
об’єктів, роботизації та штучного інтелекту. Система дозволить конт-
ролювати доступ у різні частини міста, запобігати порушенням право-
порядку, а також надавати жителям персоналізовану допомогу. 

Суйта має стати першим у Японії населеним пунктом, чиї потреби у 
енергії на 100% забезпечуються відновлюваною енергією. Це завдання 
планують реалізувати за 5 років. Для цього всі будинки будуть обладнані 
побутовими електрогенераторами та акумуляторами. Компанія Kansai 
Electric Power також забезпечить постачання «зеленої» енергії, в тому 
числі, зі своєї електростанції на фотоелектричних панелях Panasonic. Для 
управління містом буде створена спеціальна платформа Suitable Town 
Platform на базі систем домашньої автоматизації Panasonic Home X. 
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5. Розумне місто Belmont (штат Арізона, США). Інвестор проєкту 
Білл Гейтс [1]. Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс інвестував у ве-
личезну ділянку землі в Арізоні і має намір побудувати там «розумне 
місто». «Belmont створить перспективну спільноту з комунікаційною 
та інфраструктурною основою, яка охопить передові технології: висо-
кошвидкісні цифрові мережі, центри обробки даних, нові виробничі си-
стеми та моделі розподілу, автономні транспортні засоби та логістичні 
центри», йдеться у заяві Belmont Partners, девелопера проєкту. При-
близно 1500 га буде відведено під офісні, комерційні та торгові примі-
щення, а 190 га – під дитячі садки та школи. Крім того, буде створено 
близько 80 000 житлових будинків, що забезпечить житлом приблизно 
182 000 осіб населення. 

6. Масдар (Masdar City, Абу-Дабі, ОАЕ) – це перший у світі 
проєкт «розумного» зеленого міста з нульовими викидами вуглецю 
[8]. Masdar City був спроєктований британською архітектурною фір-
мою Foster and Partners. Реалізація проєкту розпочалася у 2006-му, за-
вершення першого етапу спочатку планувалося до 2009-го, але через 
глобальну фінансову кризу було відкладено до 2015 року, не закін-
чено воно і зараз – будівництво триває вже понад 15 років. Повністю 
екологічне місто розраховане на розміщення близько 50 тисяч осіб та 
1500 бізнес-центрів на шести квадратних кілометрах території непода-
лік Абу-Дабі. Після старту проєкту була побудована тільки частина 
міста – перша фаза, а це менше 5% від запланованої високотехноло-
гічної зеленої оази в пустелі. Наразі дату завершення будівництва пе-
ренесено на 2030 рік. 

Розробники Масдару зробили оригінальний інженерний хід для 
збереження постійної прохолоди у місті, незважаючи на розміщення у 
спекотній пустелі. За для цього місто побудоване на деякому піднесен-
ні, крім того, прохолодне повітря зверху всмоктує та випускає його на 
вулиці міста 46-метрова вітряна вежа з тефлоновим покриттям, тим 
самим підтримуючи температуру не вище 15–20 °C. Зменшити кіль-
кість сонячного світла, що надходить з вулиці, допомагає і те, що бу-
динки збудовані дуже близько один від одного. У Масдарі короткі та 
вузькі вулиці, зазвичай не довші за 70 метрів. Будинки наприкінці цих 
вулиць створюють достатньо турбулентності вітру, щоб виштовхувати 
повітря вгору, створюючи ефект змиву, що охолоджує вулиці. Місто 
оточене теракотовими стінами, які ізолюють його від гарячих вітрів та 
пісків навколишньої пустелі. Безпілотні електромобілі в стилі Jetson 
перевозять пасажирів між будівлями. 
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Ядро міста Масдар знаходиться в центрі великої квадратної бу-
дівлі, що є штаб-квартирою Siemens на Близькому Сході. Шестиповер-
хова штаб-квартира використовує лише одну третину енергії анало-
гічних офісних будівель в Абу-Дабі – завдяки герметичній ізоляції та 
високоефективним ліфтам. Поки що в Masdar city лише 300 мешканців, 
це аспіранти Інституту науки та техніки Масдар, які отримують без-
коштовне навчання та проживання. Будівництво новаторської автоном-
ної транспортної системи, яка спочатку мала об’єднувати 100 станцій, 
зупинене і відкладено з економічних причин. Спочатку в проєкті не 
було місця для особистих автомобілів мешканців – основним засобом 
пересування містом передбачалася система персонального швидкого 
транспорту (PRT). Однак через високі витрати на розгортання підзем-
них трас у переглянутому плані все ж таки з’явилася потреба в особис-
тому автотранспорті. Масовий транзит усередині міста здійснювати-
меться на електричних екологічно чистих транспортних засобах, з ог-
ляду на принципи зменшення викидів вуглецю. 

Masdar Сity повністю живиться від сонячних та інших відновлюва-
них джерел енергії. Місто має в своєму розпорядженні поле площею 
22 га з 87 777 сонячними панелями. Також сонячні панелі встановлені 
на дахах по всьому місту. У місті відсутні електричні вимикачі та водо-
провідні крани. Їх замінили датчики руху, що економить близько 50% 
енергії та ресурсів. У Масдарі переробляють і повторно використо-
вують близько 80% води, яка застосовується в мережі водопостачання. 
Місто нагороджено премією 2012 EE Visionary Award Альянсом за 
економію енергії. Початковий генеральний план припускав, що місто 
функціонуватиме на власній енергосистемі з повною вуглецевою ней-
тральністю. Проте пізніше проєкт було включено до державної си-
стеми, і його менеджери визначили, що місто ніколи не досягне нульо-
вого рівня викидів вуглецю [8].  

7. Розумне зелене місто Сонгдо (Південна Корея). Це проєкт, який 
є одним з перших в історії людства проєктом створення зеленого «ро-
зумного міста» з нуля. Закладене місто у 2000 році за 30 кілометрів від 
Сеула на узбережжі Жовтого моря Корейського півострова і є спільним 
проєктом кількох великих корпорацій: Gale International, POSCO E&C 
та Morgan Stanley Real Estate [9]. Створення такого міста дозволяє пе-
ревірити в реальному житті інфраструктури, які допоможуть будувати 
розумні міста завтрашнього дня завдяки постійному аналізу всіх даних, 
пов’язаних з діяльністю людини. Зібрану інформацію використовують 
для оптимізації різних державних послуг: водопостачання, постачання 
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електроенергії, громадського транспорту, муніципального управління 
тощо. Розробники визначають Сонгдо як «всюдисуще» місто (ubiquitous 
city) [10], тобто місто – це унікальне «тіло», взаємопов’язані системи 
якого відображають системи справжнього живого організму. 

Оціночна вартість проєкту понад 40 мільярдів доларів. Сонґдо є 
частиною вільної економічної зони Інчхон [10]. Будівництво розпоча-
лося у 2005-му, а до 2009-го вже здали перші об’єкти – зокрема й 
натхненний Сіднейським оперним театром – виставковий комплекс 
Songdo Convensia, а також 12-кілометровий міст, який сполучає аеро-
порт Інчхон із островом. Усіма інформаційними технологіями проєкту 
займається корпорація Cisco Services. Поселення увібрало в себе пере-
дові рішення в області хай-теку та урбаністики.  

В місті при будівництві широкого впроваджені стандарти LEED 
(U.S. Green Building Council’s standart, стандарти Ради по екологічному 
будівництву США). Сонгдо стоїть на осушених болотах, потопає в 
зелені парків і пронизаний штучними каналами. Загалом 40% загальної 
площі міста займають різні «рекреаційні площі»: сквери, парки, площі 
та інше [11]. Сонґдо спроєктоване так, що з будь-якої його точки до 
будь-якої іншої точки можна дістатися велосипедом щонайбільше за 
15 хвилин. У Сонгдо більше немає сміттєвозів: усі будівлі безпосеред-
ньо з’єднані за допомогою вакуумної системи з сміттєпереробним заво-
дом, який прихований у підвалі. Тепло, вироблене цім заводом, утилі-
зується та перерозподіляється для опалення офісів та будинків. Ретель-
но та якомога точніше відслідковуються всі процеси, щоб підтриму-
вати нейтральний вуглецевий слід у всьому місті. Наземних паркуваль-
них місць також практично немає: всі автостоянки знаходяться під зем-
лею, щоб максимізувати простір для міської забудови, пішоходів і зеле-
них насаджень. Сонгдо пропонує городянам, гостям та підприємствам 
екологічно безпечне місце для життя, роботи та розваг. Місто займає 
площу шість квадратних кілометрів. Тут мешкає близько 80 тисяч осіб, 
але, згідно з планам Сонґдо має розростися до 250 тисяч.  

Розробник мережевого обладнання Cisco підключив до глобальної 
мережі міста практично кожен сантиметр Сонґдо. Місто оснащене спе-
ціальними датчиками, які збирають і аналізують інформацію про стан 
доріг і будівель, автомобільний рух, потреби в енергії, витрати води 
тощо. Вуличні відеокамери, наприклад, відстежують кількість пішохо-
дів і, щоб знизити витрати енергії, зменшують освітлення на порожніх 
вулицях, натомість роблять яскравішим там, де людей більше. До гло-
бальної інформаційної мережі поступово приєднують усі будови міста. 
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Можна віддалено керувати домашнім господарством. За інформацією 
компанії Cisco, інновації у сфері енергоспоживання та альтернативних 
джерел енергії дали можливість скоротити споживання електроенергії 
в кожному будинку на 30%. Оптимізація торкнулася й збирання сміття 
та його переробки, очищення води тощо. Останнім часом виявилося, 
щоб вести повноцінне життя в Сонґдо, потрібно мати дохід вище се-
реднього [9]. Це певним чином стримує розвиток міста. Але творці міс-
та шукають шляхи для подолання цієї проблеми. Будівельні компанії 
продовжують інвестувати в Сонґдо все більше коштів, реалізуючи нові 
привабливі проєкти. 

Список використаної літератури 

1. ТОП-10 «умных городов» мира https://www.architime.ru/specarch/top_10_ 
smart_city/smart_city.htm 

2. Fujisawa SST https://fujisawasst.com/EN/ 
3. Completion of Tsunashima Sustainable Smart Town (SST) https://www.keio.ac.jp/ 

en/news/2018/Apr/6/48-43619/ 
4. Японские корпорации создают «умный» мегаполис Цунасима 

https://ko.com.ua/yaponskie_korporacii_sozdayut_umnyj_megapolis_cunasima_124059 
5. Suita SST https://suitasst.com/EN/. 
6.  Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency 

(CASBEE) https://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/ 
7. Суйта (умный город) https://zdrav.expert/index.php/Статья:Суйта_ (ум-

ный_город) 
8.  Masdar City: первый в мире экогород будущего https://nb159.ru/rubric/ 

texnologii/masdar-city-pervyj-v-mire-ekogorod-budushhego/ 
9. Розумне, дороге та порожнє: як у Південній Кореї з нуля побудували smart 

city Сонґдо і чим це закінчилося https://hromadske.ua/posts/rozumne-doroge-ta-
porozhnye-yak-u-pivdennij-koreyi-z-nulya-pobuduvali-smart-city-songdo-i-chim-ce-
zakinchilosya 

10. Songdo International Business District https://en.wikipedia.org/wiki/ Songdo_ 
International_Business_District 

11. Songdo, model of the smart and sustainable city of the future 
https://smartcityhub.com/urban-planning-and-building/songdo-model-of-the-smart-and-
sustainable-city-of-the-future/ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 239

УДК 697.92:697.95 
 
Д. І. Скляренко, П. Г. Круковський, М. А. Метель, Є. В. Дядюшко 

Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ 

АНАЛІЗ ПОВІТРООБМІНУ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО  
КОНФАЙНМЕНТУ ЧАЕС З ОТОЧУЮЧИМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ 
 

Новий Безпечний Конфайнмент (НБК), побудований і встановле-
ний в проєктне положення над Об’єктом «Укриття» (ОУ) Чорнобиль-
ської АЕС (рис. 1), є захисною спорудою, призначеним для забезпе-
чення захисту персоналу, населення та навколишнього середовища від 
впливу джерел ядерної та радіаційної небезпеки, пов’язаних з існуван-
ням ОУ та здійснення практичної діяльності з перетворення ОУ в еко-
логічно безпечну систему, в тому числі, для вилучення залишків ядер-
ного палива та паливовмісних матеріалів, виконання робіт щодо по-
водження з радіоактивними відходами та демонтажу/підсилення неста-
більних конструкцій ОУ в основному об’ємі (ОО) НБК [1].  

НБК має зовнішню і внутрішню оболонки, які не є повністю герме-
тичними за проєктом. Не повністю герметичними є також місця ущіль-
нення під західною та східною стінами НБК і поверхнями будівельних 
конструкції, а також самі будівельні конструкції під цими стінами. 

Оскільки в кільцевому просторі (КП) НБК підтримується над-
лишковий тиск (близько 20 Па), а в ОО негативний тиск (близько –
10 Па), то через зовнішню і внутрішню оболонки, а також скрізь зазори 
в стінах та будівельних конструкціях, які мають місце протікання (про-
тічки) повітря всередину і за певних умов назовні НБК, які необхідно 
контролювати якомога точніше. При цьому для підтримки проєктних 
критеріїв вологісного і гідравлічного стану НБК що години макси-
мально споживає 968,37 кВт протягом 100 років проєктного терміну 
служби НБК. 

Витрати організованих потоків повітря через трубу НБК (високий 
викид) вимірюються, фільтруються і регулюються, в той час як неорга-
нізовані потоки під стінами НБК (низький викид), які становлять небез-
пеку для оточуючого середовища, не вимірюються, не фільтруються і 
слабо регулюються. В НБК є ряд приладів вимірювання перепадів тиску 
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між внутрішніми об’ємами і оточуючим середовищем для контролю і 
підтримки необхідних тисків в КП і ОО, але немає приладів для контро-
лю низьких викидів повітря крізь західні і східні протічки за межі НБК.  

 
а 
 

 
б 

Рис. 1. Схеми ОУ та НБК в поперечному (а) і поздовжньому 
(б) перетинах.  
На рис. а: 1 – сталеві конструкції і КП Арки НБК; 2 – зовнішня 
оболонка; 3 – внутрішня оболонка; 4 – ОУ і зруйнований реактор,  
5 – ОО НБК; 6 – машзал. 

 
В роботі [2] описана комп’ютерна модель гідравлічного стану НБК, 

яка за допомогою експлуатаційних вимірювань перепадів тиску і ви-
трат вентиляційних установок дозволяє безперервно визначати витрати 
повітря як в середину, так і за межі НБК при довільних напрямках і 
швидкостях повітря, яке обтікає НБК.  
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Метою роботи є аналіз низького викиду повітря із основного 
об’єму в оточуюче середовище через місця протічок по експлуата-
ційним даним ЧАЕС.  

Застосована модель [2] з використанням вибірки даних за крите-
рієм середньоквадратичного відхилення розрахункових (модельних) 
перепадів тисків КП-ОО від виміряних підтвердила її адекватність 
гідравлічному стану НБК. На рис. 2 показані залежності витрат повітря 
через західну і східну протічки від часу для вибірки даних з 677 вимірів 
з 17.01.20 по 14.02.20 та шагом 1 година. На рис. 2 витрати повітря, шо 
лежать нижче нуля і заповнені відповідним кольором, показують ви-
киди повітря за межі НБК. Низький викид через західну і східну про-
тічку в оточуюче середовище із ОО за межі НБК у вибірці даних стано-
вить 2,67 млн м3/місяць. Таким чином знаючи з експлуатаційних даних 
об’ємну концентрація аерозолів Бк/м3 в повітрі ОО для даної вибірки 
даних, можливо визначити забруднення навколишнього середовище та 
порівняти його з регламентованим по проєкту значенням низького ви-
киду забруднення із НБК – 700 МБк/місяць. 

 

 
Рис. 2. Залежності витрат повітря через західну і східну протічку від часу. 

 

Подальша робота полягає у використані моделі для оптимального 
керування вентиляційними установками для запобігання відсутності 
викидів повітря з радіоактивним пилом з ОО за межі НБК у навколиш-
нє середовище при довільних значеннях напрямках і швидкостях вітру. 
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РОБОЧИХ ТІЛАХ 
 

Значний тепловий потенціал вихлопних газів газотурбінних уста-
новок (ГТУ) є основою для використання ГТУ в корисних для електро-
енергетики цілях шляхом створення і впровадження парогазових уста-
новок. Сьогодні перспективним виглядає використання парових турбін 
на органічних теплоносіях з низькою температурою кипіння і низькою 
теплотою пароутворення. Як робоче тіло органічні рідини здатні від-
бирати тепловий потенціал джерела скидної теплоти з температурою 
від 60 С. Застосування низькокиплячих робочих тіл (НРТ) відкриває 
можливості використання скидної теплоти для виробництва механічної 
чи електричної енергії на ТЕС, ТЕЦ та у промисловій теплоенергетиці, 
а також при утилізації скидного потенціалу газотранспортної системи 
[1, 2]. 

Попри певні недоліки НРТ (відносно невелика теплопровідність і 
вибухонебезпечність) до їх переваг можна віднести: 1) відносно низька 
критична температура; 2) висока температура конденсації; 3) висока, 
порівняно з водою, густина пари; 4) відносно невеликі швидкості звуку 
в парі НРТ; 5) можливість використання НРТ для виробництва холоду; 
6) можливість автоматизованої роботи установки. 

Метою дослідження є вивчення робочих характеристик утиліза-
ційної установки в умовах експлуатації на змінних режимах роботи ба-
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зової ГТУ, вдосконалення підходів і методів розрахунку, розробка спо-
собів та схем обладнання для підвищення ефективності роботи уста-
новок на цих режимах. 

Обмеження використання безводних технологій зумовлено висо-
кими температурами вихлопних газів ГТУ. Існують різноманітні підхо-
ди до вибору початкової температури силового циклу Ренкіна на НРТ. 
Як робоче тіло досліджено пентан [3]. З міркувань безпеки обираються 
температури дещо нижчі за температуру самозапалення робочих тіл. 
Тому запропоновано схему з попереднім охолодженням відпрацьо-
ваних газів після газової турбіни за рахунок підмішування атмосфер-
ного повітря, що робить можливим розширення діапазону роботи низь-
кокиплячого контуру. Крім того, це дозволить значно збільшити витра-
ти гарячого теплоносія, а регулюючи витрати повітря, можна авто-
матично підтримувати температуру теплоносія на потрібному рівні, 
забезпечивши таким чином ефективну і безаварійну роботу установки. 

Встановлений змішувач вихлопних газів з повітрям можна розгля-
дати як своєрідний теплоперетворювач, роль якого полягає у збере-
женні загального теплового потенціалу вихлопних газів та переведенні 
цього потенціалу в еквівалентний більш низький потенціал менш на-
грітого теплоносія – суміші вихлопних газів з повітрям. 

Запропонована енергетична 
установка працює наступним чи-
ном: продукти згоряння газової 
турбіни ГТУ (1) спрямовують до 
змішувача (3) з повітрям, яке 
подається вентилятором з 
частотною системою регулюван-
ня (4) для зменшення темпера-
тури продуктів згоряння. Систе-
му подачі повітря зв’язано з си-
стемою регулювання ГТУ. Як 
нагрівальний агент суміш по-
ступає до котла-утилізатора (5). 
Далі пара поступає у турбогене-
ратор (6) для вироблення елект-
роенергії, відпрацьована пара з турбіни поступає в конденсатор (7). 
Проведено повний тепловий розрахунок параметрів утилізаційної 
установки на пентані з регульованим і нерегульованим підмішуванням 
повітря за наступних вихідних даних: робоча температура 483 К, по-
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тужність ГТУ (обрано ДН-70) 10 МВт, витрата вихідних газів 34,9 кг/с 
з температурою 768 К. 

Було досліджено роботу утилізаційної установки на різних змінних 
режимах роботи базової ГТУ. При умовах роботи ГТУ нижче номі-
нального потужність пентанової турбіни зменшується на 24,5% (при 
зменшенні потужності базової до 0,8 номінального значення). При ре-
жимі нижче за 0,8 номінального, і при сталій витраті повітря через 
змішувач реалізація циклу Ренкіна стає неможливою. Також враховано, 
що причиною зміни роботи і потужності турбіни на НРТ може бути не 
лише зміна потужності базової ГТУ, а й зміна зовнішніх умов. 

Висновки. Впровадження установок для утилізації скидної теплоти 
ГТУ на НРТ з паросиловим циклом Ренкіна є досить перспективним. Не-
зважаючи на те, що термічний та ефективний ККД таких циклів суттєво 
нижчий порівняно з пароводяним, технологічні переваги використання 
НРТ можуть стати вирішальними при виборі циклу, робочого тіла і схеми 
установки. Аналіз термодинамічних розрахунків силових циклів з 
різними НРТ показав, що найбільш ефективними робочими тілами для 
циклів з турбінами з однокаскадним розширенням пари є пентан і гексан. 

Встановлення комплексної системи регулювання роботи утилі-
заційної установки покращує її характеристики при змінних режимах 
роботи ГТУ. Встановлення системи регулювання робить можливим 
функціонування низькокиплячого контуру при змінній температурі 
зовнішнього повітря в діапазоні від –20 до +25 С, характерному для 
широт України.  

Зміна температури повітря суттєво впливає на потужність ГТУ, що 
відображається на роботі енергоустановки: при роботі ГТУ на сталому 
режимі потужність пентанової турбіни зі збільшенням зовнішньої 
температури зростає на 13–14%. 
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ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Застосування сучасних теплоутилізаційних технологій для газоспо-

живальних промислових печей забезпечує суттєву економію паливно-
енергетичних ресурсів. Зокрема, при застосуванні водогрійного тепло-
утилізаційного устаткування розробки ІТТФ для сучасних скловарних 
печей зі збільшеною поверхнею регенераторів забезпечується підви-
щення коефіцієнта використання теплоти палива печі на 5–15%. 

Використання даного устаткування окрім заощадження палива за-
безпечує і суттєвий екологічний ефект завдяки зменшенню на 5–15% 
витрати палива та зниженню на 100–300 С температури запічних газів, 
що надходять до димової труби. Однак, застосування теплоутилізаторів 
погіршує умови розсіювання шкідливих речовин, що містяться в за-
пічних газах, через зменшення температури і швидкості газів на виході 
з димової труби. Ці показники є суттєвими для реалізації процесів 
розсіювання викидів з димовими газами [1]. 

Для покращення режимів експлуатації димових труб котельних уста-
новок при застосуванні теплоутилізаційних технологій зазвичай викори-
стовуються теплові методи відвернення конденсатоутворення в газовід-
відних трактах, які окрім антикорозійного захисту цих трактів, забезпе-
чують підвищення температури і швидкості скидних газів на виході із 
димової труби [2–4]. Аналіз застосовуваних теплових методів [2–4] свід-
чить, що для печей єдиним придатним методом з них є метод байпасу-
вання. Використання інших методів не є доцільним, оскільки результати 
досліджень режимів експлуатації димових труб розглянутих промисло-
вих печей з системами теплоутилізації вказують на відсутність охо-
лодження запічних газів нижче точки роси водяної пари, що міститься в 
газах. Пропонований для печей метод байпасування полягає у пропускан-
ні частини відхідних газів від регенераторів печі повз теплоутилізаційне 
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устаткування для підвищення температури та швидкості запічних газів в 
димових трубах з метою покращення експлуатаційних та екологічних 
характеристик цих труб. Реалізація даного методу завжди передбачається 
при проєктуванні систем теплоутилізації запічних газів. Принципове 
схемне рішення застосування методу байпасування для промислових 
печей регенеративного типу зображено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Принципова схема системи теплоутилізації промислової 
печі регенеративного типу при застосуванні теплового методу 
байпасування димових газів повз теплоутилізаційне устаткування. 

 

Виконано розрахункові дослідження щодо впливу методу байпа-
сування гарячих газів від регенераторів печі повз теплоутилізатори для 
теплоутилізаційних систем з водогрійним теплоутилізаційним устатку-
ванням (теплоутилізаторами ТВМ) для печей виробництва тарного скла 
[5], які комплектуються димовими трубами різного типу. Характери-
стики досліджуваних димових труб наведено в таблиці. 

Таблиця  
Характеристики димових труб 

Тип димової труби 

Значення геометричних параметрів 

Висота, м 
Діаметр  
у гирлі 
труби, м 

Діаметр  
у гирлі 
ствола, м 

Товщина стінки, 
гирло-основа, 

10–2 м 

Залізобетонна 55 4,2 – 50 

Залізобетонна зі 
вставними стволами 

55 4,8 1,8 60 

Цегляна 55 3,1 – 60 

Металева  55 3,1 – 10 
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Характерні результати виконаних досліджень наведено на рис. 2. 
 

  
Рис. 2. Залежність від частки байпасованих газів  швидкості Vг

гир і температури 
tг
гир запічних газів в гирлі димової труби при експлуатації водогрійних тепло-
утилізаторів при температурі навколишнього середовища tнс = –20 С для димо-
вих труб: 1  цегляної; 2  металевої; 3  триствольної. 

 
Отримані результати досліджень свідчать, що метод байпасування 

забезпечує відносне збільшення температури гир
гt у гирлі димової труби 

в 1,61,8 разів, а швидкості гир
г V 1,21,3 рази при зростанні частки бай-

пасованих газів  від 0 до 40%. 
Зважаючи на значне охолодження димових газів при застосуванні 

систем теплоутилізації димових газів, розраховувались температури 
внутрішньої поверхні гир

пt в гирлі димової труби. Отримані дані свід-
чать, що точка роси запічних газів в димовій трубі не змінювалась і 
становила 54 С у обох варіантах експлуатації печі: у разі застосування 
системи теплоутилізації (ТУ) та без неї. При чому використання систем 
теплоутилізації для усіх розглянутих труб окрім металевої не при-
зводить до зниження температури гир

пt нижче точки роси запічних газів. 
Для металевої димової труби таке зниження мало місце і відповідало 
температурі навколишнього середовища нижче 0 С. Це є небезпечним 
з точки зору виникнення посиленої корозії металевої труби навіть із 
легованої конструкційної сталі, зважаючи на вміст корозійно активних 
речовин у запічних газах. 

Отже, ґрунтуючись на результатах виконаних досліджень, можна 
зробити висновок про ефективність при використанні теплоутиліза-
ційних технологій методу часткового байпасування запічних газів для 
покращення умов розсіювання їхніх викидів. 
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Слід наголосити, що метод байпасування погіршує теплові показни-
ки застосовуваних систем теплоутилізації через зменшення обсягів вико-
ристання скидної теплоти. Рівень даного погіршення відповідає частці 
байпасування гарячих запічних газів. Тому застосування даного методу 
може бути виправдано лише такою мірою, що забезпечує режими експлу-
атації димових труб, необхідні для нормативного розсіювання викидів 
запічних газів. 
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ДЛЯ СКЛОВАРНИХ ПЕЧЕЙ 
 
Проблема економії паливно-енергетичних ресурсів стає все більш 

актуальною для багатьох виробничих підприємств. Витрати енергоре-
сурсів на виробництво промислової продукції в Україні є досить знач-
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ними. Однак, як відомо, скидні гази навіть сучасних скловарних печей 
характеризуються значним тепловим потенціалом при використанні 
модернізованих систем регенерації/рекуперації [1]. 

Одним із шляхів підвищення енергетичної ефективності скловарних 
печей, а, значить, і економії енергоресурсів, є утилізація запічних газів, 
застосування якої забезпечує значне зниження їхньої температури. Ути-
лізація теплоти скидних запічних газів може великою мірою компенсу-
вати потреби склоробних підприємств у теплоенергії на власні потреби, 
для вироблення якої сьогодні витрачаються значні енергоресурси. 

Для корисного використання теплоти скидних газів скловарних 
печей до недавніх часів застосовувалось водогрійне теплоутилізаційне 
устаткування. Врахування запиленості запічних газів і можливість очи-
щення теплообмінних поверхонь було реалізовано у запропонованому 
в [2] теплоутилізаційному устаткуванні, яке не набуло поширення 
через складність конструкційного виконання як власне теплоутиліза-
тора, так і системи очищення. Описаний в [3] теплоутилізатор було 
оснащено автоматичною системою очищення. Проте дане устаткування 
розроблене для скловарних печей невеликої склопродуктивності. Про-
поновані сучасні зарубіжні теплоутилізатори з очищенням робочих 
поверхонь характеризуються високою вартістю та складністю системи 
очищення, що обмежує їхнє застосування в Україні. 

Для утилізації теплоти запічних газів скловарних печей успішно за-
стосовуються теплоутилізатори водогрійні модульного типу (ТВМ), 
розроблені в Інституті технічної теплофізики (ІТТФ) НАН України [4–
6]. Ці теплоутилізатори компонуються з необхідної кількості модулів в 
залежності від витрати димових газів. Теплообмінна поверхня модуля 
набирається зі сталевих панелей, утворених трубами з мембранами. 
Конфігурація панелей сприяє зменшенню відкладень пилу в процесі 
експлуатації теплоутилізатора. Його конструкційне виконання дозволяє 
здійснювати також очищення цих поверхонь стисненим повітрям. З 
метою запобігання корозії панелі мають захисне антикорозійне покрит-
тя, або виготовляються з нержавіючої сталі. 

Основні технічні характеристики розроблених теплоутилізаторів 
ТВМ вказані в таблиці. 

На рис. 1 наведено принципову схему теплоутилізаційної установ-
ки для скловарних печей з варіантом компонування теплоутилізатора з 
трьох модулів. 

Рис. 2 ілюструє дані про ефективність очищення робочих повер-
хонь теплоутилізатора стисненим повітрям. Як видно, таке очищення 
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практично дозволяє відновлювати початкову теплопродуктивність 
теплоутилізатора. 

Таблиця 
Основні технічні характеристики теплоутилізаторів 

Характеристики Показники 

Теплопродуктивність, МВт 0,4–2,5 

Витрата димових газів, м3/год 3000–400000 

Витрата води, т/год 20–120 

Температура газів на вході, С 250–550 

Температура газів на виході, С 150–200 

Аеродинамічний опір, Па 300–600 

Гідравлічний опір, кПа 30–200 

Габарити, мм:  
– довжина 2500 
– ширина 1200–3600 
– висота 2000–6000 

Маса, т 2–15 
 

-           
а б 

Рис. 1. Схема теплоутилізаційної установки (а) з теплоутилізатором ТВМ (б): 
Е – теплоутилізатор; K – насоси; Т – трубопроводи теплової мережі; Т3 – трубопровід 
підживлюючий; Т4 – трубопровід для спорожнення теплоутилізатора;  – вентиль, 
засувка;  – видалення повітря;  – напрямки потоків димових газів і води; 

 – запобіжний і зворотний клапани. 
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Теплоутилізатори дозволя-
ють підвищити коефіцієнт ви-
користання теплоти палива печі 
на 515%. 

Отже, запропоновані тепло-
утилізатори виявляються вель-
ми ефективними як в тепловому 
плані, так і в плані їхньої аеро-
динаміки. 

Установка теплоутилізаторів 
ТВМ забезпечує склоробним 
підприємствам значну економію 
природного газу на виробництво 
теплоенергії, що витрачається на 
потреби опалення й гарячого водопостачання цих підприємств. Досвід 
експлуатації теплоутилізаційних систем з водогрійними теплоутиліза-
торами вказує, що вони забезпечують використання біля 30–50% тех-
нічно можливого потенціалу скидної теплоти через здебільшого незначні 
обсяги та сезонність потреб склоробних підприємств у тепловій енергії у 
вигляді гарячої води. Тому утилізована теплота може використовуватися 
для потреб інших прилеглих підприємств та населених пунктів.  
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Рис. 2. Динаміка теплопродуктивності
ТВМ між очищеннями теплообмінних по-
верхонь. 
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ВИСОКОТЕПЛОПРОВІДНІ МІКРО-  
І НАНОКОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ  
 
Одним із шляхів підвищення довговічності та надійності елементів 

теплоенергетичного обладнання є використання для їх виготовлення 
нових сучасних матеріалів, серед яких особливе місце займають полі-
мерні мікро- та нанокомпозити. Це зумовлено можливістю створення 
композитів із заданим набором різних властивостей – теплофізичних, 
механічних та інших. Для об’єктів теплоенергетики одним з важливих 
є завдання отримання матеріалів, які мають високі теплопровідні 
властивості. Такі матеріали, зокрема, знаходять широке застосування 
під час виготовлення теплообмінників різного призначення. 

Необхідно відзначити, що властивості полімерних мікро- і наноком-
позитів залежать від безлічі факторів, серед яких у першу чергу слід 
виділити такі, як тип полімерної матриці, матеріал та характеристики 
наповнювача, метод отримання композитів та його технологічні пара-
метри. Це зумовлює актуальність вивчення впливу зазначених факторів 
на теплофізичні властивості полімерних мікро- та нанокомпозитів. Роз-
гляду цих питань присвячено низка досліджень (див., наприклад, [1–7]). 

У даній статті для класу методів отримання композитів шляхом 
змішування компонентів у розплаві полімеру досліджується вплив на 
теплопровідні властивості полімерних нанокомпозитів одного з визна-
чальних технологічних параметрів – величини перегріву ΔТ розплаву 
композиту щодо температури плавлення полімеру. 

Розглядаються нанокомпозити на основі поліпропілену. Для забез-
печення високої теплопровідності композиту як наповнювач викори-
стовуються вуглецеві нанотрубки (ВНТ). Вміст наповнювача варіював-
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ся у широкому діапазоні – масова частка наповнювача ω змінювалася 
від 2% до 10%. 

Характерні результати виконаних експериментальних досліджень 
щодо впливу рівня перегріву ΔТ на величину коефіцієнта теплопровід-
ності нанокомпозитів для різних значень масової частки наповнювача 
наведено на рисунку. Експериментальні точки рисунку нанесені із 
зазначенням діапазонів похибки визначення їх значень. 

Отримані експериментальні дані свідчать, що коефіцієнт тепло-
провідності λ аналізованих полімерних нанокомпозитів загалом може 
суттєво залежати від рівня перегріву розплаву полімеру ΔТ (рисунок). 
Як видно, для всіх значень масової частки наповнювача ω коефіцієнт 
теплопровідності зростає зі збільшенням перегріву ΔТ від 10 до 50 K. 
При цьому в даному інтервалі зміни ΔТ ця залежність для різних зна-
чень ω має певні особливості. 

 

Рисунок. Залежність ко-
ефіцієнта теплопровідно-
сті λ нанокомпозитів на 
основі поліпропілену, на-
повнених вуглецевими 
нанотрубками, від пере-
гріву розплаву полімеру 
ΔТ за різних величин ма-
сової частки наповню-
вача :  
1 –  = 2,0%; 2 – 2,5%; 3 – 
3,0%; 4 – 5,0%; 5 – 7,0%;  
6 – 10,0%. 
 

 
 
По-перше, чим більше ω, тим суттєвішим є вплив зростання ΔТ на 

підвищення коефіцієнта теплопровідності композиту. Так, при ω = 2,0% 
коефіцієнт теплопровідності λ змінюється від 0,8 до 3,15 Вт/(мK) зі 
збільшенням ΔТ від 10 до 50 K. Для ω = 10,0% відповідні зміни ста-
новлять 8,62 та 58,72 Вт/(мK). Крім того, характер залежності = f (Т) 
дещо відрізняється за різних значень ω. А саме, при малих значеннях ω 
ця залежність близька до лінійної. При 3,0%    10,0% має місце 
нерівномірність темпу зростання λ зі збільшенням рівня перегріву ΔТ. 
Тут привертає увагу дуже різке підвищення теплопровідності композиту 
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зі збільшенням ΔТ від 40 до 50 K. Причому це підвищення є тим знач-
нішим, чим більше масова частка наповнювача. Що стосується збіль-
шення рівня перегріву композиту ΔТ від 50 K до 75 K, то в даному ін-
тервалі це збільшення не призводить до помітної зміни λ композитів. 

Описана картина впливу перегріву ΔТ на теплопровідність до-
сліджуваних композитів пов’язана з такими обставинами. При збіль-
шенні ΔТ через зменшення в’язкості розплаву полімеру забезпечується 
більш рівномірний розподіл у ньому ВНТ. Це призводить до підви-
щення ефективності утворення перколяційних структур з ВНТ та, як 
наслідок, до зростання теплопровідності нанокомпозитів. При підви-
щенні ΔТ до деякого певного рівня (у даній ситуації до 50 K) досяга-
ється рівномірність розподілу наповнювача в розплаві полімеру, близь-
ка до граничної в даних умовах, і відповідно значення λ композитів, 
близькі до максимально можливих. 

Наведені результати досліджень дозволяють здійснити вибір раціо-
нального рівня перегріву полімеру ΔТ, що відповідає задачі отримання 
високотеплопровідних нанокомпозитів. 

Загалом вибір зазначеного раціонального рівня ΔТ визначається 
такими міркуваннями: 

– перегрів ΔТ обмежений зверху температурою деструкції полімеру; 
– величина перегріву відповідає отриманню нанокомпозиту, тепло-
провідність якого близька до максимальної при заданій концент-
рації наповнювача; 

– з міркувань реалізації енергозберігаючої технології рівень пере-
гріву ΔТ обмежується областю суттєвої зміни λ зі зростанням ΔТ. 

Зважаючи на зазначені міркування, як раціональна величина пере-
гріву ΔТ для нанокомпозитів, що розглядаються, може бути рекомендо-
вано значення ΔТ = 50 K. 

Таким чином, у роботі на підставі експериментальних досліджень 
впливу на коефіцієнт теплопровідності нанокомпозитів одного з визна-
чальних технологічних параметрів – величини перегріву ΔТ – виконано 
аналіз фізичних особливостей аналізованого процесу та надано реко-
мендації щодо вибору раціонального значення рівня перегріву ΔТ, що 
забезпечує високі теплопровідні властивості одержуваних нанокомпо-
зитів з урахуванням вимог енергозберігаючої технології. 
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Теплові джерела системи централізованого теплопостачання (СЦТ) 

міста Одеси виробляють 1,39 млн Гкал теплової енергії на рік, при цьо-
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му витрачають майже 184 млн м3 природного газу, частка якого в струк-
турі паливного балансу складає 99,93%.  

З метою зменшення використання природного газу, в новій Схемі 
теплопостачання міста, розробленій за участі авторів цієї статті і за-
твердженій Наказом Мінрегіону України від 03.06.2022 р. № 98, перед-
бачається часткове заміщення його з використанням альтернативних 
джерел теплової енергії – твердих побутових відходів (ТПВ), теплового 
потенціалу морської води, сонячної енергії, біомаси, електроенергії, 
«зеленого» водню тощо.  

 
Використання енергетичного потенціалу міських ТПВ 

В місті Одесі утворюються близько 525 тис. т ТПВ на рік (за оцін-
ками відповідно до рішень виконавчого комітету Одеської міської ради 
№ 23 від 27.01.2021 р. [1] та інформацією [2]). 

До 2005 року в Одесі захоронення відходів відбувалось на двох по-
лігонах – ТПВ-1 в районі Дальницьких кар’єрів (Овідіопольський і Бі-
ляївський райони Одеської області) та ТПВ-2 на території міста в ра-
йоні цементного заводу (вул. Хутірська, 70). На цей час залишився 
один діючий полігон – на території Дальницьких кар’єрів. 

Обсяг сміття, що вивозиться з території міста на полігон «Даль-
ницькі кар’єри» становить близько 3 млн кубічних метрів на рік. На 
цей полігон вивозяться також тверді побутові відходи з інших прилег-
лих міст і населених пунктів Одеської області. 

З урахуванням усередненої теплотворної здатності ТПВ міста на 
рівні 1600–1700 ккал/кг, та перспективного проведення сортування від-
ходів з вторинним використанням (рециклінгом) зростаючої їх частини (в 
місті з 2020 року вже встановлені декілька десятків контейнерів та боксів 
для роздільного збору ТПВ і продовжується їх встановлення [3]), загаль-
ний потенціал виробництва теплової енергії з відходів міста складає до 
800 тис. Гкал/рік, реальний може досягти 600 тис. Гкал/рік, що становить 
близько 43% існуючого виробництва теплової енергії СЦТ міста.  

Цей значний потенціал доцільно щонайменше частково використо-
вувати для теплозабезпечення споживачів міста. Для цієї мети передба-
чається будівництво нового технологічного комплексу, який включати-
ме станцію з попереднього сортування ТПВ та виробництва RDF/SRF, 
ТЕЦ-на-RDF/SRF, ТЕЦ на природному газі та пуско-резервну котельню.  

Цей комплекс буде включений до систем централізованого електро- 
та теплопостачання міста, і функціонально буде фактично заміною ге-
нераційних потужностей Одеської ТЕЦ, все обладнання якої вже давно 
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вичерпало свій термін експлуатації та знаходиться у стані, близькому 
до аварійного, включаючи також будівлі станції. 

Новий технологічний комплекс буде спроможний переробляти 
практично всі ТПВ міста, які доцільно буде зібрати та вивезти на пере-
робку, тобто 400–500 тис. т ТПВ на рік, з корисним використанням їх 
енергетичного потенціалу, при усередненій теплотворній здатності на 
рівні 1650 ккал/кг, з урахуванням ефективності переробки на рівні 55%, 
в обсязі 350–440 тис. Гкал на рік.  

Технологічний процес енергетичного відновлення ТПВ охоплю-
ватиме їх механіко-біологічну обробку з виробництвом штучного твер-
дого відновлюваного палива з органічної частини відходів – RDF/SRF 
(RDF – Refuse Derived Fuel, SRF – Solid Recovered Fuel), та термічну 
переробку цього палива з подальшою генерацією електричної та теп-
лової енергії (ТЕЦ на RDF/SRF), а також генерацію електричної та теп-
лової енергії на ТЕЦ на природному газі.  

Механіко-біологічна обробка ТПВ включатиме приймання, сорту-
вання відходів, відбір вторинної сировини (макулатура, склобій, плас-
тик, метал) на переробку для повторного використання (рециклінг) та 
відбір частини біовідходів (харчові відходи та зелені відходи – обрізки 
дерев, рослини), які відправлятимуться 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 залишкові біовідходи, є сирови-
ною для RDF/SRF-палива, яку подрібнюють та пресують у брикети. 
Склад, характеристики та властивості RDF/SRF не є стабільними, теп-
лотворна здатність може бути від 2000 до 3500 ккал/кг. 

При цьому важливо, що виробництво такого штучного палива буде 
відбуватись протягом усього року, і переважно в літній період зі 
значним збільшенням обсягів відходів в місті в результаті збільшення 
кількості мешканців за рахунок приїжджих тимчасових відпочиваючих 
та туристів. Оскільки в місті Одесі прийнято рішення про відмову від 
централізованого гарячого водопостачання, то теплопостачання відбу-
вається лише протягом опалювального періоду, потреба в тепловій 
енергії для СЦТ міста влітку відсутня.  

Вироблене ж з ТПВ штучне паливо може бути накопичене на спе-
ціальних обладнаних майданчиках без шкоди для довкілля, та вико-
ристане для отримання теплової енергії в опалювальний період.  

Тривалість опалювального періоду в м. Одесі складає згідно КТМ 
204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива 
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та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а 
також на господарсько-побутові потреби в Україні» [4] 165 діб, фак-
тично за останні роки близько 160 діб. Відповідно при вказаному вище 
річному енергетичному потенціалі ТПВ, можливе забезпечення пали-
вом протягом опалювального періоду усередненої потужності 90–
115 Гкал/год; тобто при когенераційному виробництві енергії – тепло-
вої потужності 60–75 Гкал/год. 

Передбачена встановлена потужність комплексу становить: 
– ТЕЦ-на-ТПВ: 2 блока по 25 МВт електр., відповідно всього 

50 МВт електр. та близько 80 Гкал/год тепл.; 
– ТЕЦ на природному газі: 2 блока по 100 МВт електр., відповідно 
всього 200 МВт електр. та близько 340 Гкал/год тепл.;  

– пуско-резервна котельня у складі 2 парових котлів потужністю 
по 6,5 т пари/год.  

Загальна прогнозна встановлена електрична потужність 250 МВт, 
встановлена теплова потужність на відпуск теплової енергії 420 Гкал/год, 
корисна близько 410 Гкал/год, вся від когенерації.  

Будівництво цього комплексу передбачається у 2 однакові черги, 
по одному блоку ТЕЦ на RDF/SRF, одному блоку ТЕЦ на природному 
газі, одному паровому котлу 6,5 т пари/год. Введення в експлуатацію 
обладнання першої черги передбачається одночасно з виведенням 
існуючої Одеської ТЕЦ з участі у системі централізованого теплопоста-
чання міста, другої черги – передбачається на перспективу зростання 
потреб існуючих та нових споживачів у центральній частині міста.  

Вироблена електрична енергія буде відпускатись до загальної 
енергосистеми, з частковим використанням для забезпечення власних 
потреб ТЕЦ. Вироблена теплова енергія буде відпускатись до системи 
централізованого теплопостачання міста.  

При розробленні технологічного процесу енергетичного відновлен-
ня ТПВ буде передбачено будівництво системи для належного очищен-
ня димових газів, що утворюються в результаті високотемпературного 
знешкодження відходів, від забруднюючих речовин (важких металів та 
їх сполук, хлорвмістких сполук, речовин у вигляді суспендованих твер-
дих частинок, оксидів азоту та сірки тощо), до досягнення масових кон-
центрацій забруднюючих речовин після системи очищення в межах 
нормативних вимог.  

Більшість шкідливих речовин в складі ТПВ знешкоджуються при 
спалюванні, і основну небезпеку з позицій впливу на навколишнє сере-
довище створюють газоподібні продукти спалювання. 
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Концентрації забруднюючих речовин у газових викидах установок 
для спалювання відходів в Україні повинні, як і в країнах ЄС, відпові-
дати вимогам Директиви 2010/75/ЄС «Про промислові викиди» [5], в 
якій також встановлені вимоги до умов спалювання з метою повного 
термічного розкладання токсичних органічних сполук (зокрема робоча 
температура в зоні горіння та відповідно газів, утворюваних в резуль-
таті спалювання відходів, повинна підніматись до принаймні 850 °C на 
тривалість як мінімум дві секунди, а при спалювання відходів з вміс-
том галогенізованих органічних речовин, виражених як хлор, що пере-
вищує 1%, – до принаймні 1100 °C). 

Процес очищення димових газів від кислотних газоподібних за-
бруднювачів (SO2, SO3, хлор- та фторвмісних) доцільно здійснювати в 
реакторі за допомогою процесу абсорбції з використанням гашеного 
вапна («напівсухий» метод – I ступінь). Складові сполук важких ме-
талів та органічні забруднювачі, такі як діоксини та фурани, відокрем-
люються абсорбцією у активоване вугілля (II ступінь). Золоочищення 
та фільтрація продуктів хімічної реакції (у вигляді сухого порошку) 
після I ступеня очищення та відпрацьованого активованого вугілля 
після II ступеня здійснюється у електрофільтрах та рукавних фільтрах 
(ІII ступінь).  

Необхідно взяти до уваги, що системи знешкодження та очищення 
викидів займають значне місце в процесі енергетичного відновлення 
ТПВ та палива з них, як за важливістю, так і за обсягом та собівар-
тістю. 

Слід підкреслити, що важливими перевагами таких сучасних мето-
дів енергетичного відновлення ТПВ, окрім використання їх енерге-
тичного потенціалу для виробництва електричної і теплової енергії, є 
ефективне знешкодження зі зменшенням інтегрального негативного 
впливу на довкілля та зменшення кінцевого обсягу відходів до 10 разів, 
з відповідним зменшенням навантаження на полігони ТПВ та скоро-
ченням викидів парникового газу метану від розкладання відходів, що 
сприятиме досягненню вуглецевої нейтральності країни. Залишкові 
продукти спалювання (шлак, зола) можуть застосовуватися у вироб-
ництві будівельних матеріалів, в будівництві доріг тощо. 

 
Використання теплоти морської води 

Використання теплової енергії морської води для теплопостачання 
міста Одеси має значний потенціал застосування і є доцільним, зокрема 
з впровадженням теплонасосних технологій.  
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Передбачається будівництво нового потужного теплоджерела «Лу-
занівка» у складі теплонасосної станції з двома тепловими насосами 
загальною тепловою потужністю близько 42 Гкал/год з використанням 
теплоти морської води, в комплексі з когенераційною станцією на при-
родному газі з двома або більше газопоршневими когенераційними 
установками загальною потужністю близько 18 МВт ел. для живлення 
цих теплових насосів, та резервної котельні з двома котлами на при-
родному газі загальною потужністю 6 Гкал/год. 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність на відпуск 
теплової енергії складе 64 Гкал/год, корисна близько 60 Гкал/год, з них 
близько 58 Гкал/год від когенерації та альтернативних джерел.  

Вироблена когенераційними установками електрична енергія буде 
практично повністю використовуватись для забезпечення живлення 
теплових насосів; теплова енергія від КГУ надходитиме споживачам 
разом з тепловою енергією від теплових насосів. 

Запропоноване застосування комплексу «когенераційна установка + 
тепловий насос» надає можливість найбільш ефективного використан-
ня паливно-енергетичних ресурсів. Ніяка інша технологія генерування 
теплоти за допомогою палива не дозволяє досягти такого ефекту. 

 
Використання сонячної енергії 

Середній рівень інсоляції в м. Одесі по місяцях року складає, за 
даними [6] (кВтгод/м2/добу): 
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1,08 1,78 2,68 3,87 5,40 5,70 6,39 5,63 3,96 2,45 1,06 0,87 3,41 

 
Середньорічна інсоляція становить 3,41 кВтгод на 1 м2 поверхні 

на добу. Ефективність сучасних водяних сонячних колекторів стано-
вить близько 81%, теплова потужність – близько 0,775 кВт/м2.  

З метою збільшення частки теплової енергії, виробленої з альтер-
нативних відновлюваних джерел, та скорочення витрат на енергоносії, 
доцільно використання енергії сонця зокрема шляхом встановлення 
сонячних колекторів на дахах будівель котелень та в інших придатних 
місцях за їх наявності. Це дозволить також забезпечити можливість від-
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новлення гарячого водопостачання на локальному рівні для житлових 
будинків та для закладів, що споживають значну кількість теплової 
енергії в літні місяці (лікарні, басейни тощо). 

Зокрема, передбачається встановлення сонячних водогрійних ко-
лекторів на дахах будівель 8 потужних котелень КП «Теплопостачан-
ня міста Одеси», з оснащенням їх баками-акумуляторами теплової 
енергії; загальна додаткова корисна теплова потужність близько 
1,13 Гкал/год.  

Також передбачається можливість розповсюдження впровадження 
цього заходу на дахи медичних закладів охорони здоров’я, дошкільних 
навчальних закладів, житлових будинків та інших, де це доцільно. 

 
Використання біомаси 

В місті Одесі зусиллями КП «Міськзелентрест» регулярно прово-
диться обслуговування зелених насаджень в парках, скверах, лісопар-
кових господарствах та на вулицях і бульварах міста, в процесі якого 
здійснюється зокрема очищення від залишків та відходів дерев, кущів 
та іншої деревини.  

Деревинні відходи міста, які утворюються в результаті цієї діяль-
ності, а також діяльності підприємств деревообробної промисловості 
міста, доцільно використовувати для цілей централізованого теплопо-
стачання, зокрема шляхом встановлення нових водогрійних котлів на 
біомасі відповідної загальної потужності.  

Передбачається встановлення таких котлів загальною потужністю 
1,5 Гкал/год, орієнтовно – 3 котлів по 0,5 Гкал/год, на котельні «Сальве» 
(вул. Клинова, 2), проєктне паливо – деревина (відходи зелених на-
саджень міста) та пелети із лушпиння соняшника та соломи.  

Для забезпечення задовільнення чинних та перспективних вимог по 
викидах NOx, SO2 та пилу, в тому числі вимог Директиви ЄС 2015/2193 
від 25.11.2015 р. «Про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря від середніх спалювальних установок» [7] (зокрема 
твердих частинок – до 20 мг/м3), передбачається встановлення від-
повідного пилоочисного обладнання (циклонні пиловловлювачі тощо).  

Слід зауважити, що для забезпечення резервного покриття базових 
навантажень і часткового покриття пікових навантажень в цій котельні 
передбачено також встановлення нових водогрійних котлів на природ-
ному газі загальною потужністю близько 2 Гкал/год, орієнтовно 2 котла 
по 1 Гкал/год. 
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Використання скидної теплоти димових газів котлів 
Потенціал використання скидної теплоти димових газів котлів від-

носно сучасних європейських тенденцій щодо не перевищення їх тем-
ператури рівня 60 С, в розрахунку по вищій теплоті згоряння палива, 
складає щонайменше 4–5% за рахунок явної теплоти, що виноситься в 
димову трубу з продуктами згоряння, та ще до приблизно 11% за раху-
нок прихованої теплоти утворення водяної пари, що міститься у відхід-
них газах; в реальних умовах існуючих котлів шляхом застосування 
теплоутилізаційних технологій та корисного використання утилізова-
ної теплоти можливо досягти підвищення коефіцієнта використання 
палива (КВП) на величину до 10%. 

Передбачається встановлення 13 утилізаторів теплоти димових га-
зів, переважно конденсаційного типу, за 13 котлами у 10 теплоджере-
лах КП «Теплопостачання міста Одеси», загальною тепловою потуж-
ністю 41,12 Гкал/год.  

Крім зменшення використання природного газу, це надасть змогу 
скоротити викиди шкідливих речовин (NОx, СО та інших) та газів з пар-
никовим ефектом (СO2, Н2О) в атмосферу і зменшити теплове забруд-
нення довкілля.  

Використання електричної енергії 
За низки умов доцільним є заміщення природного газу для цілей 

теплопостачання електричною енергією. 
Концепція гібридного теплопостачання базується на суміщенні тра-

диційного теплопостачання від паливоспалювальних котелень, з викори-
станням електроенергії, в першу чергу за наявності профіцитної елект-
роенергії в години нічного провалу добового графіка навантажень об’єд-
наної енергосистеми України, коли діють техніко-економічно обумовлені 
пільгові тарифи на електроенергію, для підігріву теплоносія в електрич-
них котлах, з акумулюванням отриманої теплової енергії безпосередньо 
в теплових мережах або з використанням баків-акумуляторів.  

Така система може бути централізованою, помірно-децентралізо-
ваною або індивідуальною. 

Централізована система електроопалення – безакумуляційна систе-
ма, що містить з’єднані з системою централізованого теплопостачання 
електрокотли або ємності з ТЕНами, що розташовані в вузлах перетину 
електричних мереж з мережами теплопостачання. Підігріта вода пода-
ється в мережу ЦТ, яка працює як акумулятор теплоти. 

Помірно-децентралізована система – базується на встановлені ба-
ків-акумуляторів з ТЕНами або електрокотлів у підвалах будинків, які 
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оснащені електроплитами. В таких будинках запроєктовано подачу по-
тужності 10 кВт на одну квартиру, що достатньо для опалення в нічний 
час і частково (через перемикач) в денний час. 

Індивідуальна система електроопалення – базується на обмеженні 
стандартної системи централізованого теплопостачання заниженою 
температурою (13–15 С) з локальним електродогрівом приміщень піді-
грівачами чи кондиціонерами до комфортної температури. 

До позитивних технічних наслідків впровадження гібридного теп-
лопостачання можна віднести, окрім зменшення споживання природ-
ного газу, також вирівнювання добового графіка навантаження об’єд-
наної енергосистеми України за рахунок збільшення електроспоживан-
ня у нічний час, зниження втрат палива, пов’язаних з пусками-зупин-
ками котлів протягом доби, зниження питомих витрат палива на відпуск 
електричної енергії та інші. 

В СЦТ м. Одеси передбачається встановлення електрокотлів в низ-
ці котелень як додаткових теплогенераторів, та на заміну низькопродук-
тивних вугільних котлів при відмові від вугілля як палива. Потужність 
таких котлів планується в межах електричної потужності резервного та 
частково основного вводів живлення теплоджерела. 

 
Створення «водневого хабу» 

Відповідно до прийнятого Європейською комісією в грудні 2019 р. 
«Зеленого курсу Європи» (European Green Deal) [8] на декарбонізацію, 
та розробленій майже одразу «Концепції «зеленого» енергетичного пе-
реходу України до 2050 року» [9], основними шляхами для досягнення 
цієї мети є підвищення енергоефективності та енергозбереження, і 
зменшення частки використання викопного палива зі збільшенням 
частки використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). В цьому 
контексті значна увага приділяється використанню такого енергоносія 
яв водень, в першу чергу так званий «зелений» водень, що отримують 
шляхом електролізу води з використанням ВДЕ.  

Широке впровадження водню стримується проблемами як еконо-
мічного, так і в значній мірі технічного характеру, зокрема складноща-
ми його зберігання та транспортування внаслідок скрихчення сталевих 
труб, газгольдерів тощо при контакті з воднем. 

Процесів зберігання та транспортування водню можна практично 
уникнути при локалізації всіх операцій з ним в одному місці – «вод-
невому хабі».  
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Такий «водневий хаб» передбачається створити в м. Одесі на базі 
РК «Південна-1», з поступовим переведенням котлів цієї котельні на 
воденьвмісне паливо.  

Електроенергія отримуватиметься через мережу загальної енерго-
системи від «зеленої» енергетики (з використанням відновлюваних 
джерел енергії), і використовуватиметься для електролізу води на РК 
«Південна-1». Використовуватиметься водопровідна вода, з можли-
вістю її відновлення в процесі спалювання воденьвмісного палива (кон-
денсація з продуктів спалювання), зі створенням практично замкнутого 
по воді циклу.  

Отриманий водень подаватиметься у метанізатор, в якому при 
реакції взаємодії водню з діоксидом вуглецю з димових газів котлів 
утворюватиметься синтетичний метан; утворена метаново-воднева су-
міш (з вмістом до 10% водню) спалюватиметься у збагаченій киснем 
(від електролізу) атмосфері, зі зниженим рівнем викидів оксидів азоту 
в навколишнє повітря. Утворений при спалюванні такої суміші діоксид 
вуглецю вже не враховується як викид парникового газу, і повертається 
в цикл.  

Для запобігання потреби транспортування водню, електролізер та 
метанізатор передбачається виконати в одному загальному корпусі.  

Будівництво передбачається у декілька черг. Потужність першої 
черги установки має забезпечувати потребу в паливі одного котла 
ПТВМ-50 (до 50 Гкал/год), з можливим наступним тиражуванням до 
забезпечення потреб котлів ПТВМ-50 РК «Південна-1» в паливі.  

Отриманий при електролізі води кисень використовуватиметься як 
окислювач при горінні метано-водневої суміші, що дозволить значно 
зменшити присутність азоту повітря в зоні горіння, відповідно в знач-
ній мірі запобігти утворенню оксидів азоту в процесі горіння, та змен-
шити концентрації оксидів азоту у димових газах.  

З метою зменшення витрат води, конденсат, що утворитиметься в 
результаті горіння цієї суміші, використовуватиметься як сировина для 
подальшого електролізу, з повторенням цього циклу, що дозволить 
мінімізувати витрати свіжої води.  

 
Використання атомної енергії 

В процесі розроблення Схеми теплопостачання м. Одеси були 
також розглянуті можливості залучення до теплопостачання міста 
скидної теплоти від атомної електростанції з застосуванням малих мо-
дульних реакторів, яка може бути побудована в м. Теплодар Одеської 
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області на майданчику недобудованої атомної теплоелектроцентралі 
біля Барабойського водосховища в 25 км на захід від Одеси.  

Атомна енергія є альтернативним джерелом теплової генерації, яка, 
за розрахунками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату 
(МГЕЗК), у процесі генерації має непряму емісію парникових газів, по-
рівнянну з вітровою енергією, – 12 грам СО2-еквиваленту на кВтгод, а 
також характеризується низькою собівартістю виробництва енергії.  

При плануванні централізованого теплопостачання Одеської агло-
мерації можливі варіанти спорудження кількох атомних станцій малої 
потужності (АСМП) з малими модульними реакторами (ММР), які, по-
рівняно з поширеними блоками потужністю 1000 МВт і більше, мають 
набагато більшу маневреність, гнучкість і значно більшу надійність, за-
вдяки меншій енергонапрузі активної зони і застосуванню так званих 
систем пасивного захисту, що не залежать від дій оператора. 

Згідно з меморандумом, укладеним Національною атомною енер-
гогенеруючою компанією «Енергоатом» з американською фірмою 
Westinghouse 31.08.2021 р., в Україні планується побудувати п’ять 
енергоблоків з реакторами АР-1000, та у цьому ж меморандумі обго-
ворюється й співпраця по лінії ММР. Найбільш сучасними в даний час 
є проєкти фірм Holtec International і NuScale Power. 

Проєкт SMR-160 фірми Holtec International – це проєкт АСМП з 
модульним реактором потужністю 160 МВт (ел.). Розміщення реактора 
підземне, використовуються пасивні системи безпеки. За рахунок за-
стосування повітряних систем охолодження може бути побудований в 
регіонах з дефіцитом води. Цей проєкт входить до числа найбезпечні-
ших у світі, тому що при експлуатації не використовуються насоси з 
двигунами. Підвищення надійності забезпечується також відносно про-
стою конструкцією, невисоким рівнем тиску в I і II контурах, широким 
використанням пасивних пристроїв.  

За оцінкою Центру технічних досліджень, кожен реактор при 
електричній потужності 160 МВт забезпечує теплову потужність 50 МВт. 
Проєкт має сертифікат «пасивної безпеки» від Комісії з ядерного регу-
лювання США. 

На початку вересня 2021 року НАЕК «Енергоатом» підписала також 
з компанією «NuSсale Power» «Меморандум про взаєморозуміння з ме-
тою можливого будівництва АЕС NuSсale в Україні» [10], відповідно до 
якого ця компанія надаватиме підтримку «Енергоатому» з питань експер-
тизи технологій ММР, в тому числі техніко-економічного обґрунтування 
запропонованих майданчиків, інженерних досліджень та проєктування.  
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Проєкт ММР цієї компанії передбачає заводське виготовлення мо-
дуля NuScale Power Module™, що здатний генерувати 77 МВт електро-
енергії за допомогою більш безпечної, меншої та масштабованої версії 
технології реактора з водою під тиском. Масштабована конструкція 
АЕС NuScale, яка може складати до чотирьох, шести або 12 окремих 
модулів, пропонує переваги безвуглецевої енергії та зменшує фінансові 
зобов’язання, пов’язані з ядерними установками гігаватної потужності.  
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ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЇ  
 

Інститут промислової екології, заснований в 1992 р., є незалежною професій-
ною науково-дослідницькою та інженерною організацією. 

Основні напрямки діяльності Інституту: 
 розроблення, виробництво та впровадження екологічно чистіших техноло-
гій та обладнання для збереження енергії та палива й захисту навколиш-
нього природного середовища;  

 розроблення схем теплопостачання міст України;  
 розроблення та впровадження покращених технологій та обладнання для 
спалювання палив; 

 розроблення планів та звітів з моніторингу викидів парникових газів 
підприємством;  

 проведення екологічних досліджень та експертиз, а також енергетичного 
та екологічного обстеження (аудиту) промислових підприємств з надан-
ням рекомендацій щодо поліпшення. 

Інститут промислової екології пропонує до впровадження розробки, спрямо-
вані на економію паливно-енергетичних ресурсів та покращення екологічної 
ситуації: 
1. Комбінована технологія для зниження утворення оксидів азоту, газоочищен-

ня та утилізації теплоти димових газів паливоспалювального обладнання. 
2. Модернізовані подові випромінюючі пальники з підвищеним ККД та зни-

женим утворенням оксидів азоту для котлів продуктивністю до 10 Гкал/год. 
3. Пальникові пристрої двостадійного спалювання зі зниженим утворенням 

оксидів азоту для котлів типів ПТВМ, КВГМ та ін. 
4. Технологія рециркуляції продуктів згоряння в повітря і паливо для зниження 

утворення оксидів азоту. 
5. Технологія підвищення ККД котлів з одночасним зниженням утворення 

оксидів азоту шляхом інтенсифікації теплообміну з використанням вторин-
них випромінювачів. 

6. Технологія підігріву дуттьового повітря для пальників котлів та печей з 
використанням вторинних енергоресурсів. 

7. Технологія підігріву топкових мазутів з використанням теплоти продуктів 
згоряння. 

8. Відцентрові фільтри та циклофільтри для очищення від пилу в промисло-
вості та енергетиці. 

9. Системи золовловлювання для промислових та опалювальних котлів на 
твердому паливі. 

10. Системи пилоочищення для технологічних процесів з вловлюванням та 
поверненням матеріалу в цикл. 

11. Технологія нейтралізації викидів пари органічних речовин, у тому числі з 
використанням енергопотенціалу речовин, що нейтралізуються. 

12. Сміттєспалювальні модулі продуктивністю 2 т ТПВ на годину. 
13. Пальники для спалювання біогазу, у тому числі двопаливні комбіновані. 
14. Підігрів припливного вентиляційного повітря за рахунок теплоти зворотної 

тепломережевої води. 
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Щорічно Інститут проводить міжнародну конференцію «Проблеми екології 
та експлуатації об’єктів енергетики». 

Інститутом на базі енерго-екологічного обстеження промислових підпри-
ємств розробляється, і для кожного конкретного випадку залежно від можливо-
стей та доцільності вкладень спільно з підприємством-замовником індивідуально 
підбирається комплекс заходів, технологій та обладнання, що сприяють зни-
женню питомих енерговитрат та захисту довкілля. Можлива комплектація, поста-
чання «під ключ» та налагодження встановленого обладнання. 

Використання пропонованих Інститутом промислової екології енергозберіга-
ючих технологій та обладнання дає конкретний екологічний, енергетичний та 
економічний ефект. 

 
 

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 
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КОТЕЛ ВОДОГРІЙНИЙ ВОДОТРУБНИЙ, ПРАЦЮЮЧИЙ  
НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ НИЗЬКОГО ТИСКУ, 

ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЮ 2,0 МВт (КВВ-2,0 Гн) 
 

Котел типу КВВ-2,0 Гн призначений для застосування в системах опалення 
та гарячого водопостачання. 

Котел має П-подібне компонування і складається з топкової камери, екрани 
якої набрані з труб діаметром 513,5 мм, зварених між собою плавцями, та кон-
вективної частини, виконаної з U-подібних труб діаметром 283 мм, які, у свою 
чергу, вварені в стояки, а ті – у колектора. Виготовляється у вигляді зварного 
газощільного моноблоку в легкій ізоляції та декоративному кожусі, комплек-
тується блоковим газовим пальником низького тиску із системою автоматики. 
 

Основні технічні характеристики 
Номінальна теплопродуктивність, МВт      2,0 
Діапазон регулювання, %        40–100  
Коефіцієнт корисної дії, %, не менше      92 
(фактично на номінальному навантаженні – 93%, на 50% – 95%)  
Питома витрата палива, м3/МВт, не більше    110 
Питоме споживання електроенергії, кВт/МВт     2,0 
Вміст оксидів азоту (у перерахунку на NO2)  
у сухих продуктах згоряння (приведене до  = 1), мг/м3   96–130  
Робочий тиск води у котлі, МПа       0,6 
Температура води на виході з котла, °С     95 
Витрата води, м3/год        70 
Температура відхідних газів, °С      90–180  
Габаритні розміри, мм, не більше: 

довжина з пальником       4000 
ширина          1500 
висота           3000 

Маса котла, кг         3700 
Питома металомісткість, т/МВт      1,8 

 
 Впровадження котла дозволить замінити застарілі котли типу «Мінськ-1», 

«НІІСТУ-5», «Універсал», «Енергія» та ін., збільшити у 3–5 разів теплову потуж-
ність котелень без зміни їх будівельних обсягів, різко підвищити економічність та 
надійність джерел теплопостачання. 

Котел розроблений Інститутом промислової екології спільно з ІТТФ НАНУ. 
 

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 



 

 271

КОТЕЛ ВОДОГРІЙНИЙ ВОДОТРУБНО-ДИМОГАРНИЙ 
ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЮ 0,63 МВт  

(КВВД-0,63 Гн) 
 

Комбінований водотрубно-димогарний котел КВВД-0,63Гн теплопродуктив-
ністю 630 кВт з примусовою циркуляцією теплоносія через котел розрахований 
для роботи на природному газі або легкому рідкому паливі і призначений для 
вироблення теплової енергії у вигляді води з температурою до 95 С і тиском до 
0,6 МПа для опалення, технологічних потреб та гарячого водопостачання. 

Котел складається з наступних деталей та вузлів: 
● Корпус котла овальної форми. 
● Приварені до корпусу передня та задня трубні дошки. 
● Димогарні труби, вварені у верхні частини передньої та задньої трубних 

дощок. 
● Топкова камера, що включає жарову трубу і екранну систему з кільце-

вими трубними дошками. У топковій камері між задньою і передньою 
водяними кільцевими камерами вварені 36 екранних труб, розподілених 
на 12 триходових пучків. Вода подається в задню камеру, проходить у 
передню камеру, назад у задню і знову в передню (тобто 3 ходи), де через 
12 отворів надходить у водяний об’єм корпусу котла. 

● Дверцята котла, в яких знаходиться поворотна камера димових газів з 
вогнетривкою футеровкою. 

● Теплоізоляція та декоративний кожух. 
● Пальник, що кріпиться до фланця дверцят котла. 
 
Полум’я пальника надходить у кільцеву екранну камеру, яка закрита в дон-

ній частині. Камера працює з надлишковим тиском димових газів, які надходять у 
2 вогневі труби, потім у поворотну камеру та по димогарних трубах в димову ко-
робку, розташовану в задній частині котла. З димової коробки гази надходять у 
димар і в атмосферу. 

Газовий тракт котла знаходиться під час роботи пальника під надлишковим 
тиском по відношенню до атмосфери. У димогарні труби котла вставляються 
пластинчасті турбулізатори (завихрювачі), які надають потоку газів у трубах 
турбулентності та підвищують коефіцієнт теплопередачі. 

Котел комплектується блочним газовим вентиляторним пальником RS-70 та 
електронною автоматикою RВ/т виробництва фірми Riello S.p.A (Італія), серти-
фікованими в Україні. Автоматика виконує повний цикл розпалювання, пуск на 
першому ступені, перехід на другий ступінь, зупинку котла при досягненні вста-
новленої температури води на виході котла з подальшим продуванням димоходу і 
захисне відключення подачі газу при аварійних ситуаціях. 

Пульт управління котлом забезпечує можливість підключення електронного 
пристрою для ведення режиму котла з урахуванням температури зовнішнього 
повітря та дозволяє експлуатувати котел в автоматичному режимі без чергового 
персоналу. 
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Основні технічні характеристики 
Номінальна теплопродуктивність, МВт      0,63 
Діапазон регулювання, %        40–100  
Коефіцієнт корисної дії, %, не менше      92 
Номінальна витрата палива (природного газу 
при р

нQ  = 35600 кДж/нм3), м3/ч       70  5% 
Питома витрата палива, м3/МВт, не більше    115,5 
Питоме споживання електроенергії, кВт/МВт, не більше  2,22 
Вміст оксидів азоту (у перерахунку на NO2) у сухих 
продукти згоряння (наведене до  = 1), мг/м3, не більше  200  
Робочий тиск води в котлі, МПа       0,6 
Температура води на виході з котла, °С     95 
Розрахунковий перепад температур води, °С     25 
Розрахункова витрата води, м3/год      22 
Розрахункова температура відхідних газів, °С     160  
Габаритні розміри, мм, не більше: 

довжина з пальником       3260 
довжина без пальника       2400 
ширина          900 
висота          1600 

Маса котла, кг, не більше       1700 
 
Впровадження котла дозволить замінити застарілі котли типу «Мінськ-1», 

«НІІСТУ-5», «Універсал», «Енергія» та ін., різко підвищити економічність та 
надійність джерел теплопостачання. 

Котел розроблений Інститутом промислової екології спільно з ІТТФ НАНУ. 
 
 

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 
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УТИЛІЗАЦІЯ ТЕПЛОТИ І ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ОКСИДІВ 
АЗОТУ КОТЛАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНТАКТНОЇ 
КОМБІНОВАНОЇ ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ 

 
Комбінована контактна теплоутилізаційна установка призначена для зни-

ження викидів оксидів азоту, зниження температури та утилізації теплоти газів 
агрегатів, що спалюють газоподібне паливо. 

Основу системи складає комбінований теплообмінник, який включає кон-
тактний економайзер і контактний повітропідігрівач, об’єднані в загальний водя-
ний циркуляційний контур з циркуляційним насосом та проміжним теплооб-
мінником. 

Технологія передбачає зниження утворення оксидів азоту за рахунок подачі 
в камеру топки зволоженого і підігрітого в контактному повітропідігрівачі дут-
тьового повітря. Подальше очищення відбувається за рахунок промивання про-
дуктів згоряння в контактному водяному економайзері (абсорбері) та виведення з 
циклу 2 в декарбонізаційній колоні. У процесі утилізується як явна теплота про-
дуктів згоряння, так і прихована теплота конденсації у них водяної пари. 

Працює система в такий спосіб. Продукти згоряння подаються в контактну 
камеру економайзера, де при безпосередньому контакті з нагрівається водою 
охолоджуються і через краплевловлювач димососом видаляються в димову 
трубу. 

Частина продуктів згоряння проходить по байпасному газоходу повз еконо-
майзер для підтримки «сухого» режиму димової труби. 

Нагріта в економайзері вода збирається у піддоні та насосом подається част-
ково на водорозподільник контактного повітропідігрівача, звідки надходить на 
насадку контактної камери, де при безпосередньому контакті з холодним повіт-
рям охолоджується і стікає в піддон. Решта нагрітої води насосом подається через 
проміжний теплообмінник на систему захисту від обмерзання, а звідти зливається 
у піддон. У теплообміннику відбувається нагрівання води, що подається на зо-
внішні споживачі (хімводоочищення, систему гарячого водопостачання тощо). 

Охолоджена вода з піддону повітропідігрівача через патрубки з гідрозатво-
рами, з’єднаними з водорозподільником, подається для нагрівання на контактну 
насадку камери економайзеру. 

Нагріте і зволожене в контактному повітропідігрівачі повітря подається 
через краплевловлювач на всмоктування дуттьового вентилятора. Для підсушу-
вання насиченого вологою нагрітого повітря може підмішуватися повітря з верх-
ньої зони котельні. Зволоження дуттьового повітря дозволяє в 2–2,5 рази зменши-
ти викиди оксидів азоту. 

Конструктивне виконання контактних апаратів (економайзера та повітропіді-
грівача) один над іншим, що застосовується як один з можливих варіантів, змен-
шує площу, необхідну їх установки. Монтаж апаратів проводиться блоками квад-
ратного перерізу, що дозволяє за умовами компонування змінювати розташу-
вання газових та повітряних патрубків з кроком 90. 

Теплова схема установки та конструктивне виконання теплообмінника роз-
робляються для кожного об’єкта. 
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Впровадження цієї технології дозволяє знизити викиди оксидів азоту в атмо-
сферу не менше ніж на 50–60%, зменшити на 8–10% витрату палива (природного) 
газу) і отримати конденсат, придатний для підживлення тепломережі. 

Як приклад наведено технічні характеристики контактної комбінованої теп-
лоутилізаційної установки, змонтованої за котлоагрегатом ДКВР-10/13: 

паропродуктивність котлоагрегату, т/год     9,8 
частка газів, що проходять через економайзер, %   50 
коефіцієнт розведення продуктів згоряння перед  
установкою          1,64 
температура газів, що відходять, °С: 

– перед економайзером       110 
– після економайзера       38 

температура повітря, що нагрівається, °С: 
– перед повітропідігрівачем      –10 
– після повітропідігрівача       +33 

температура нагрітої циркуляційної води, °С    46 
опір економайзера, Па        230 
опір повітропідігрівача, Па       320 
зниження викидів оксидів азоту, кг/добу     15,4 
економія природного газу, %       5,33 
 
Весь комплекс робіт «під ключ» з проєктування, виготовлення, монтажу та 

налагодження систем теплоутилізації з контактним комбінованим теплообмінни-
ком виконує Інститут промислової екології. 

 
 

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 
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МОДЕРНІЗОВАНІ ПОДОВІ ПАЛЬНИКИ ТИПУ МПІГ  
ДЛЯ КОТЛІВ ПРОДУКТИВНІСТЮ ДО ДО 10 Гкал/год 

 
Модернізовані подові (щілинні) пальники нового покоління зі збільшеною 

променистою складовою типу МПІГ призначені для котлів продуктивністю до 
10 Гкал/год (типу НІІСТУ-5, ТВГ-1; 2,5; 4; 8; КВ-ГМ-4,65-150), КВГ-7,56-150 та 
ін.) і можуть застосовуватись замість форкамерних, подових та інших пальників. 

Пальникові пристрої МПІГ працюють на вентиляторному дутті. У котлах 
НІІСТУ-5 дозволяється їх експлуатація і без дуттьового вентилятора. 

Встановлення пальників МПІГ здійснюється з використанням рами стан-
дартних габаритів та посадкових розмірів, що не потребує спеціальної переробки 
котла. На рамі монтуються елементи пальника – колектори пальників, цеглини 
щілинного змішувача, підпальниковий лист і шибери, що регулюють подачу 
повітря. 

Колектор пальника виготовляється з суцільнотягнутої труби та забезпечу-
ється змінними соплами-форсунками, які виготовляються з латуні, що дозволяє 
уникнути окислення стінок отвору та зберегти необхідну витрату при тривалій 
експлуатації пальників (протягом не менше 10 років). 

Пальники МПІГ практично безшумні, легко забезпечують стійку роботу на 
знижених навантаженнях (регульованість в межах 24–100%), а також форсування 
котла. Наявність змінних каліброваних сопел забезпечує можливість підтримки 
номінальної продуктивності котла та стійкої роботи при тиску газу в мережі в 
діапазоні від 20 до 150 мм вод. ст. 

З метою додаткового підвищення ефективності використання палива і ККД 
котла, а також зниження викидів токсичних речовин в атмосферу, пальники 
МПІГ можуть бути оснащені вторинними (проміжними) випромінювачами у 
вигляді підвісних гірлянд з легковагого теплостійкого кремнеземистого матеріалу 
або стрижнів з вогнетривкого матеріалу. 

Встановлення вторинних випромінювачів у камері топки котла забезпечує 
інтенсифікацію променистого теплообміну, за рахунок чого збільшується тепло-
віддача в топці і відповідно підвищується ККД котлів і зменшується витрата 
палива. Крім того, введення в зону факела проміжних випромінювачів дозволяє 
знизити максимальні температури в ядрі зони горіння, за рахунок чого зменшу-
ються утворення і викиди токсичних речовин, в першу чергу оксидів азоту. 
Внаслідок зниження як максимальних температур у зоні горіння, так і температур 
на виході з топки та за котлом, полегшуються умови роботи, підвищується 
надійність та збільшується термін експлуатації котла. 

Використання модернізованих подових пальників з вторинними випромі-
нювачами дозволяє: 

 збільшити тепловіддачу у топці котла на 10–30%; 
 підвищити ККД котла та відповідно зменшити витрату палива (природ-

ного газу) на 3–5%, в результаті досягти величин ККД не менше 90%; 
 знизити утворення оксидів азоту на 30–50%; в результаті досягти серед-

нього рівня концентрацій NОх у продуктах згоряння на рівні 100 мг/м3; 
 знизити температуру димових газів на 40–80 °С; 
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 підвищити надійність експлуатації та збільшити термін служби котлів (на 
10–20%, або на 3–5 років) за рахунок зниження максимальних температур 
у зоні горіння на 40–70 °С; 

 зменшити витрату вогнетривкої цегли на викладку пальників та поду 
котла на 50% (порівняно з форкамерними пальниками). 

Описані вторинні (проміжні) випромінювачі також можуть бути застосовані 
і з встановленими в котлі пальниками інших типів. 
 
 

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 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТОПКОВОГО ТЕПЛООБМІНУ В КОТЛАХ  
ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ ВТОРИННИХ (ПРОМІЖНИХ)    

ВИПРОМІНЮВАЧІВ 
 
Технологія призначена для підвищення ефективності спалювання газоподіб-

ного палива у котлах та зниження токсичних викидів в атмосферу. 
Недоліком багатьох водогрійних і парових котлів, що знаходяться в екс-

плуатації, є малоефективна тепловіддача в топці та обумовлені цим висока тем-
пература газів, що відходять (до 200–250 °С) і низький ККД (до 85–87%). 

Одним із можливих та реальних шляхів підвищення ефективності викори-
стання палива в котлах, і відповідно підвищення їх ККД та зменшення газових 
викидів в атмосферу (включаючи CO, СО2, NOx тощо), є інтенсифікація тепло-
обміну та відповідно тепловіддачі в топковій камері. 

При спалюванні природного газу у відносно невеликих топкових обсягів 
котлів з розвиненим екрануванням стін, з точки зору інтенсифікації теплообміну 
та надійної стабілізації факела доцільне встановлення вторинних (проміжних) 
випромінювачів – твердих нагрітих до високих температур тіл, що є як би «теп-
ловими дзеркалами», що передають випромінювання до поверхонь нагріву. 

Дія вторинних випромінювачів полягає в тому, що вони сприймають тепло 
селективним випромінюванням та конвекцією від продуктів згоряння та передають 
його повним спектром випромінювання до водоохолоджуваних поверхонь, розта-
шованих у топці. Перебуваючи у стаціонарному режимі за незмінної температури, 
проміжні випромінювачі весь падаючий на них тепловий потік перевипромінюють 
на поверхні екрана у вигляді відбитого тепла та власного випромінювання. 

Встановлення проміжних випромінювачів у топковій камері котла забезпе-
чує інтенсифікацію променистого теплообміну, за рахунок чого збільшується 
тепловіддача в топці та відповідно підвищується ККД котлів та зменшується ви-
трата палива. 

Крім того, введення в зону факела проміжних випромінювачів дозволяє зни-
зити максимальні температури в ядрі зони горіння, за рахунок чого зменшуються 
утворення та відповідно викиди токсичних речовин, насамперед оксидів азоту 
Внаслідок зниження як максимальних температур у зоні горіння, так і температур 
на виході з топки та за котлом, полегшуються умови роботи, підвищується 
надійність та збільшується термін експлуатації котла. 

Використання проміжних випромінювачів дозволяє: 
 збільшити тепловіддачу у топці котла на 10–30%; 
 зменшити витрату палива (природного газу) в котлах:  

– продуктивністю до 1 Гкал – на 3–5%;  
– продуктивністю 1–6 Гкал – на 1–3%;  
– продуктивністю 6–30 Гкал – на 0,6–1%; 

 знизити утворення оксидів азоту на 20–30%; 
 знизити температуру газів, що відходять, на 60–90 °С; 
 підвищити надійність експлуатації та збільшити термін служби котлів (на 

10–20%, або на 3–5 років) за рахунок зниження максимальних температур 
у зоні горіння на 30–70 °С.  
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Технологія не вимагає великих капітальних вкладень і експлуатаційних ви-
трат, термін окупності становить 1–2 роки, залежно від типу котла. 

Для виготовлення випромінювачів використовуються вогнетривкі матеріали 
на основі оксидів або тугоплавких сполук, що забезпечують можливість тривалої 
експлуатації в умовах високих температур в окисно-відновній середовищі за 
можливості реалізації досить великої кількості теплозмін. 

Розроблено технічні рішення щодо застосування проміжних випромінювачів 
у котлах НІІСТУ різних модифікацій, а також у котлах ТВГ, ДКВР, КВ-ГМ та 
інших продуктивністю до 30 Гкал/год (до 50 т/год пари).  

 
 

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 

 



 

 279

РЕЦИРКУЛЯЦІЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ 
 

Рециркуляція продуктів згоряння призначена для зниження токсичних ви-
кидів в атмосферу при спалюванні газоподібного або рідкого палива в котлах. 

Рециркуляція продуктів згоряння є найбільш ефективним методом приду-
шення утворення оксидів азоту (NOх) при спалюванні як газу, так і мазуту, що 
дозволяє знизити вміст NOх у газах, що відходять, на 60–70%. Метод заснований 
на відборі частини продуктів згоряння за котлом та подачі їх у зону горіння. 

Реалізація технології рециркуляції продуктів згоряння на котлі не потребує 
підвищення продуктивності димососів, необхідне лише виготовлення перепуск-
них трубопроводів для продуктів згоряння. 

Практично лише з допомогою даного методу за невеликих витрат може дося-
гатися значний екологічний ефект. 

Крім цього, зменшується ймовірність перегріву екранних поверхонь топки, 
забезпечується вирівнювання полів температур у топковій камері, що дозволяє 
збільшити міжремонтні періоди. 

Пропонований метод доцільно застосовувати для наступних парових та во-
догрійних котлів: 

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. 
 
Можливе розроблення індивідуальних рішень для інших котлів. 

 
 

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 
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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) 

– 
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, м3/год 

2010 402 1608 
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Інститут газу НАН України 
Інститут промислової екології 

 

 
ЕКОНОМІЯ ГАЗУ ТА ПРОДОВЖЕННЯ РЕСУРСУ КОТЛІВ 

ТВГ-8, ТВГ-8М, КВГ-7,56 
 

Досвід експлуатації котлів ТВГ-8 та ТВГ-8М показав, що їх фактичний тер-
мін служби (при нормальних показниках експлуатації) істотно перевищує номі-
нальний заводський термін (14 років) та обмежується станом не топкової, а кон-
вективної поверхні нагріву та пальників. 

Модернізація котлів із заміною пальників та конвективної поверхні нагріван-
ня дозволяє підвищити ККД у середньому на 5% до рівня найкращих світових 
зразків і продовжити термін експлуатації на 15 років. 

Для підвищення ефективності використання газу та зменшення енерговитрат 
у котлі встановлюються подові щілинні пальники 3-го покоління МПІГ-3 (модер-
нізований подовий випромінюючий пальник, розроблений Інститутами газу НАН 
України та Промислової екології, м. Київ). Пальники забезпечені спеціальними 
газовими соплами та направляючими для повітря, які забезпечують покращення 
процесів змішування газу з повітрям, працюють з малими надлишками повітря та 
інтенсифікують теплообмін у топках. 

Конвективна поверхня нагріву замінюється на нову з труб 323 (замість 
заводської 283), яка має більший прохідний діаметр для води та більш роз-
винену поверхню теплообміну для котлів ТВГ-8 та ТВГ-8М та ін.  

Після проведення модернізації (заміна пальників та заміна конвективної по-
верхні нагріву) котла ТВГ-8М, температура димових газів знижена на 70–80 °С, 
ККД котла підвищений на 4,3–5% до 94–96%. Модернізація забезпечує на одному 
котлі економію газу 172 тис. м3/рік, або за 15 років 2,6 млн м3. Окупність витрат 
на модернізацію котла ТВГ-8 (ТВГ-8М) складає 1,5 року. 

 
 

Інститут газу НАН України,  
Інститут промислової екології 
Керівник робіт: д.т.н., проф. І. Я. Сігал 
Тел./факс: +38 044 456 62 59, 
                   +38 044 456-92-62 
e-mail: office@engecology.com  
www.engecology.com 
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Інститут газу НАН України 
Інститут промислової екології 

 
 

ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ІСНУЮЧИХ ПАЛЬНИКІВ КОТЛІВ  
ТИПУ ДЕ ТА ДКВР З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗУ  
(ОСОБЛИВО В ОСІННЬО-ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД) 

 

Котли ДЕ оснащені одним потужним пальником з обмеженим діапазоном 
стійкого регулювання, мають на деяких режимах вібрації, для уникнення яких 
збільшують навантаження котлів до стабільної роботи і, як наслідок, це призво-
дить до перевитрат палива на 10–15%, особливо у осінньо-весняний період. 

Розроблено спеціальні двоколекторні пальники, що дозволяють експлуату-
вати котел у широкому діапазоні навантажень від 5 до 120% з високими техніко-
економічними та екологічними показниками. Ці газові пальники можуть бути 
встановлені під час ремонту або модернізації існуючих пальників котлів ДЕ. За-
міна пальників не вимагає переобладнання котла – пальники встановлюються в 
наявну в котлі амбразуру. Основною перевагою такого пальника є наявність 2 га-
зових колекторів (фактично двох газових пальників, один на 30%, а інший на 70% 
продуктивності), що дозволяє експлуатувати малий пальник на режимах до 30% 
продуктивності, не подаючи газ в основний газовий колектор, а основний – на 
режимах від 30 до 100%. Пальниковий пристрій такого типу успішно пройшов 
2-річну промислову експлуатацію в котлі ДЕ-16, де забезпечив високий ККД 
котла на різних режимах продуктивності та регулювання довжини факела в 
широких межах. Можлива реконструкція існуючих пальників. 

Порівняно з існуючими пальниками котлів ДЕ, реконструйовані на двоко-
лекторні пальники ГМ-7Р, ГМ-10Р, ГМП-16Р (котел ДЕ-25) дають можливість 
при експлуатації котлів: 
 Забезпечити роботу котлів без пульсацій та зриву полум’я у широких межах. 
 Забезпечити економію природного газу до 6–10% в осінньо-весняний період 

та 1–3% на номінальному навантаженні. 
 Підвищити надійність експлуатації (регулювання довжини факела та інших 

параметрів при постійному навантаженні). 
 Зменшити викиди оксидів азоту на 30%. 

Термін окупності складає у середньому 6 міс. 
 

Інститут газу НАН України,  
Інститут промислової екології 
Керівник робіт:  д.т.н., проф. І. Я. Сігал 
Тел./факс: +38 044 456 62 59, 
                   +38 044 456-92-62 
e-mail: office@engecology.com 
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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ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ РІДКОГО ПАЛИВА НА ВЛАСНІ 
ПОТРЕБИ КОТЕЛЬНІ ЗА РАХУНОК ПІДІГРІВУ ПАЛИВА 

ДИМОВИМИ ГАЗАМИ 
 

У котельнях, що працюють на рідкому паливі (як основному, так і резерв-
ному), на розігрів цього палива (мазут М100, М40) використовується понад 15% 
теплоти його згоряння. Для мазуту марки М200 та «Компонент» ця величина ще 
більша. Положення погіршується тим, що більшість котелень з водогрійними 
котлами не мають пари, необхідної для звичайної схеми розігріву мазуту. Вста-
новлення спеціальних невеликих парових котлів потребує великих витрат та не-
доцільно. 

Інститутом промислової екології розроблена система підігріву мазуту димо-
вими газами котлів, з використанням частини штатного котлового економайзера. 
Проводяться перерахунки фактично необхідної поверхні теплообміну котлового 
економайзера з урахуванням максимального фактичного навантаження котла. З 
огляду на те, що котли, як правило, не нові, фактично допустиме навантаження 
зазвичай на 15–20% нижче, ніж розрахункове. Таким чином, можливе (уточню-
ється розрахунками) використання 15–20% поверхні штатного економайзера для 
підігріву в них мазуту. Така реконструкція котла не вимагає великих витрат 
коштів, але передбачає встановлення дренажної системи для очищення трубних 
пучків від мазуту під час зупинки роботи системи та перед її завантаженням. 

Використання такої системи підігріву дозволяє забезпечити економію не 
менше ніж 15% мазуту за рахунок зменшення витрат на власні потреби. 

Термін окупності необхідного переобладнання становить трохи більше року. 
 
 

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 
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ВІДЦЕНТРОВИЙ ФІЛЬТР 
 
Відцентровий фільтр є найбільш універсальним та ефективним типом 

циклонних пиловловлювачів. Він призначений для сухого очищення газів, що 
виділяються при різних технологічних процесах (сушці, випаленні, агломерації, 
спалюванні палива тощо), а також аспіраційно-
го повітря в різних галузях промисловості (чор-
ної та кольорової металургії, хімічної, нафтової 
та машинобудівної промисловості, промисло-
вості будівельних матеріалів, енергетики 
тощо). Підвищення ефективності очищення га-
зового потоку від твердих частинок у відцент-
ровому фільтрі досягається шляхом поєднання 
двох принципів очищення в одному апараті: 
відцентрової сепарації та багаторазової фільт-
рації через саморегенеруючий динамічний пи-
ловий шар. 

В основу пиловловлюючого апарату ново-
го покоління  відцентрового фільтра покладе-
на система послідовно з’єднаних криволінійних 
каналів із замкнутими контурами. 

Апарат складається з сепараційної камери, 
виконаної у вигляді з’єднаних з кришкою (7) і 
днищем (6) напівциліндрів (5) і корпусу (2), 
вхідного (1) і вихідного (8) патрубків, бункера – пилозбірника (3). 

Кількість сепараційних камер і каналів у них може змінюватись в залежності 
від умов конкретних виробництв (витрати газового потоку, дисперсного складу 
пилу, необхідного ступеня очищення та ін.). 
 

   
 

Модулі відцентрових фільтрів можуть компонуватися як в блоки заданої 
продуктивності, так і у вигляді багатоступінчастих систем очищення. 

Ефективність уловлювання, в залежності від кількості каналів у відцентро-
вому фільтрі при уловлюванні пилу, починаючи з медіанного діаметра 5 мкм, 
наведена в таблиці:  
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Число каналів у відцентровому фільтрі, n 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коефіцієнт уловлювання, % 

50 67 80 89 94 97 98 99 

 
Адекватність наведених даних багаторазово підтверджено промисловими 

випробуваннями відцентрових фільтрів у різних галузях промисловості. 
Поряд з високою ефективністю вловлювання і невеликими енерговитратами, 

відцентровий фільтр має також можливість позиційного регулювання об’єму 
газу, що очищається, на 50% і 100% розрахункової витрати без втрати ефектив-
ності очищення. 

 

 

Типоряд апаратів одиничною продуктивністю від 0,1 до 50 тис. м3/год 
 

 
Адреса для запиту на додаткову інформацію: 

 
 

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 
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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 контролю 

параметрів енергогенеруючих об’єктів та тепломереж комунальної енергетики: 
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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