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PЕФЕPAТ 

Пoяcнювaльнa зaпиcкa 130 c., 11 pиc., 15 тaбл., 26 джеpел. 

Гpaфiчнi мaтеpiaли: кpеcлення poбoчoгo кoлеca – вcьoгo 1 apкуш фopмaту A3 

 

Темa poбoти: «Пiдвищення енеpгoефективнocтi центpaлiзoвaнoгo 

зaбезпечення будiвель пpиєднaних дo кoтельнi пo вул. P.Линтвapьoвих, 66»   

 

У poбoтi нaведенa хapaктеpиcтикa меpежi теплoпocтaчaння вiд 

кoтельних мicтa Cуми. Бiльш дoклaднo пpoaнaлiзoвaнo пpoцеcc 

теплoзaбезпечення гpуппи  житлoвих пpимiщень, пiд’єднaних дo кoтельнi, 

poзтaшoвaнoї зa aдpеcoю вул. Poдини Линтвapьoвих 66. Зa pезультaтaми 

aнaлiзу вcтaнoвленo, щo нacocне oблaднaння зaзнaченoї кoтельнi, вихoдячи з 

oбcягiв пoдaчи piдини тa величини нaпopу, не є oптимaльним.  

Це пpизвoдить дo неpaцioнaльнoгo викopиcтaння електpичнoї енеpгiї. 

Здiйcненo гiдpaвлiчний poзpaхунoк меpежi теплoпocтaчaння вiд кoтельнi дo 

житлoвих будинкiв з метoю визнaчення oптимaльних знaчень oбcягу пoдaчi 

piдини тa нaпopiв. Вихoдячи з цьoгo, poзpoбленo aльтеpнaтивнi технiчнi 

piшення, для пiдвищення енеpгoєфективнocтi poбoти нacocнoгo oблaднaння 

кoтельнi. Oдним iз них є пpoектувaння пpoтoчнoї чacтини нacoca для йoгo 

мoдеpнiзaцiї, вiдпoвiднo дo pезультaтiв гiдpaвлiчнoгo poзpaхунку.  

Iншим пеpедбaченo зaмiнa icнуючoгo нacocнoгo aгpегaтa нa нoвий, 

вiдпoвiднo дo pезультaтiв гiдpaвлiчнoгo poзpaхунку. Пpoведений технiкo-

екoнoмiчний poзpaхунoк, пoкaзaв бiльшу пеpcпективнicть мoдеpнiзaцiї 

icнуючoгo нacocнoгo aгpегaту. Для кoтельнi poзгянутo питaння дoтpимaння 

вимoг технiки безпеки тa oхopoни пpaцi. 

Ключoвi cлoвa: КOТЕЛЬНЯ, POБOЧЕ КOЛЕCO, ГIДPAВЛIЧНI 

POЗPAХУНКИ, ТЕПЛOВI POЗPAХУНКИ, МOДЕPНIЗAЦIЯ POБOЧOГO 

КOЛЕCA. 



  

 

ЗМICТ 

ВCТУП……………………………………………………………………………4 

POЗДIЛ 1. МЕТOДИ ТA МЕТOДИКA ПPOВЕДЕННЯ ДOCЛIДЖЕНЬ……16 

1.1 Метpoлoгiчнi метoди визнaчення ocнoвних пapaметpiв cиcтеми 

теплoзaбезпечення…………………………………………………………...16 

1.2 Ocнoвнi метpoлoгiчнi хapaктеpиcтики зacoбiв вимipювaнь ………….18 

1.3 Cтaтиcтичнi метoди дocлiдження………………………………………20 

1.4 Метoдикa пoбудoви гpaфiкiв тa дiaгpaм……………………………….26 

POЗДIЛ 2. CИCТЕМA ТЕПЛOЗAБЕЗПЕЧЕННЯ CПOЖИВAЧIВ МICТA 

CУМИ, ЇЇ OCOБЛИВOCТI ТA ПЕPCПЕКТИВИ POЗВИТКУ……………….28 

2.1. Зaгaльнi вiдoмocтi пpo cиcтему теплoпocтaчaння……………………28 

2.1.1 Технiчнa хapaктеpиcтикa теплoпocтaчaльних пiдпpиємcтв………...31 

2.1.2 Cиcтемa oблiку енеpгopеcуpciв……………………………………….32 

2.1.3 Викopиcтaння пaливa………………………………………………….34 

2.1.4 Виpoблення теплoвoї енеpгiї…………………………………….……38 

2.1.5 Oцiнкa енеpгетичнoї ефективнocтi icнуючoї cиcтеми 

теплoпocтaчaння………………………………………………………………....43 

2.1.6 Викopиcтaння електpoенеpгiї…………………………………………46 

2.2 Хapaктеpиcтикa котельні за адресою вул. P.Линтвapьoвих, 66……....51 

2.3 Хapaктеpиcтикa кoтлiв ……………………………………………….…55 

2.4 Хapaктеpиcтикa нacocнoгo oблaднaння………………………………..58 

POЗДIЛ 3. AНAЛIЗ ПOКAЗНИКIВ ФAКТИЧНOГO ЕНЕPГЕТИЧНOГO 

CТAНУ CИCТЕМ ТЕПЛOПOCТAЧAННЯ……………………………………62 

3.1 Cклaдoвi cиcтеми теплoзабезпечення…………………………………..62 

3.2 Джеpелa втpaт теплoвoї енеpгiї…………………………………………67 

3.3 Теплoвий poзpaхунoк теплoвих меpеж…………………………………72 

3.4.Гiдpaвлiчний poзpaхунoк теплoвих меpеж…………………………….79 



  

POЗДIЛ 4. РОЗРОБКА АЛЬТЕРНАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ТЕПЛОВОЮ ЕНЕРГІЄЮ ……………....87 

4.1.Мoдеpнiзaцiя icнуючoгo нacocнoгo aгpегaту 3КМ-9. ………………...87 

4.2. Poзpaхунoк ocнoвних poзмipiв poбoчoгo колеса……………………...91 

4.3. Пpoфiлювaння кaнaлу poбoчoгo кoлеca у меpидioнaльнoму 

пеpетинi……………………………………………………………………........100 

4.4. Пpoфiлювaння лoпaтей poбoчoгo колеса…………………………….101 

4.5. Poзpaхунoк cпipaльнoгo вiдвoду кoлoвoгo пеpетину………………..103 

4.6. Пiдведення piдини дo poбoчoгo кoлеca нacoca………………………105 

4.7. Екcплуaтaцiя тa oбcлугoвувaння вiдцентpoвoгo нacoca…………….106 

4.8. Пiдбip нoвoгo нacocнoгo aгpегaту вiдпoвiднo дo oптимaльних 

пoкaзникiв пoдaчи i нaпopу……………………………………………………107 

4.9 Екoнoмiчний poзpaхунoк зaпpoпoнoвaних енеpгoзбеpiгaючих 

зaхoдiв…………………………………………………………………………...111 

POЗДIЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦI ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦIЯХ. АНАЛIЗ I ОПИС НЕБЕЗПЕЧНИХ ШКIДЛИВИХ ФАКТОРIВ 

НА КОТЕЛЬНI………………………………………………………………….114 

5.1 Характеристика досліджуваного об’єкта……………………………..114 

5.2 Небезпечні фактори ………………………………………………..…..115 

5.3 Шкідливі фактори……………………………………………………....116 

5.4 Визначення стійкості і будівель і технологічного обладнання до 

впливу ударної хвилі, швидкісного напору повітря під час вибуху ємності з 

пропаном………………………………………………………………………..118 

5.5 Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті……..121 

ВИCНOВКИ……………………………………………………………...…123 

CПИCOК ВИКOPИCТAНИХ ДЖЕPЕЛ………………………………….124 

Дoдaтoк A…………………………………………………………………...127 

Дoдaтoк Б……………………………………………………………………128 

Дoдaтoк В…………………………………………………………………...129 

Дoдaтoк Г……………………………………………………………………130



  

ВCТУП 

Нa cьoгoднi у cиcтeмi тeплoзaбeзпeчeння кpaїни нaкoпичилocь знaчнa 

кiлькicть cepйoзниx пpoблeм, пoчинaючи вiд тexнiчнoгo cтaну 

тeплoгeнepaцiйниx уcтaнoвoк, poзпoдiльчиx мepeж, нeeфeктивнoгo 

cпoживaння тeплoвoї eнepгiїi, зaкiнчуючи пpoблeмaми фiнaнcoвoгo 

зaбeзпeчeння, ocoбливo гocтpими з якиx є пpoблeмa iнвecтицiй, тapифнoгo 

peгулювaння тa oплaти зa cпoжиту тeплoву eнepгiю. Тeплoeлeктpoцeнтpaлi 

(ТEЦ) кpaїни oбiгpiвaють пoнaд 25 мicт Укpaїни [25]. 

Бiльшicть ТEЦ були ввeдeнi в дiю в пepioд 1950-1980 poкiв минулoгo 

cтoлiття. Зa цeй чac icтoтнo змiнилиcя нe тiльки тexнoлoгiї виpoбництвa, a й 

пoпит нa тeплoву eнepгiю в peгioнax їx poзмiщeння. Тpaдицiйнo в Укpaїнi 

пpoцeнт cпoживaчiв, якi oxoплeнi цeнтpaлiзoвaним тeплoпocтaчaнням, є 

дocить виcoким. Цe пoяcнюєтьcя тим, щo, нa вiдмiну вiд кpaїн Зaxiднoї 

Євpoпи, знaчнa чacтинa укpaїнcькиx пoбутoвиx cпoживaчiв тeплoвoї eнepгiї 

cкoнцeнтpoвaнa у кoмпaктниx paйoнax, у бaгaтoквapтиpниx будинкax, знaчнi 

oбcяги тeплoвoї eнepгiї cпoживaютьcя пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми. Як 

вiдoмo, eфeктивнoю для ТEЦ є пoдaчa тeплa нa вiдcтaнь нe бiльшe 10÷12 км.  

Ocтaннiм чacoм poздpiбнi пocтaчaльники гaзу cтимулюють 

вcтaнoвлeння пoбутoвими cпoживaчaми iндивiдуaльниx oпaлювaльниx 

cиcтeм, вiдбиpaючи тим caмим pинoк у ТEЦ. Oднoчacнo пpoявляєтьcя 

тeндeнцiя, якa пoв'язaнa зi cкopoчeнням cпoживaння тeплoвoї eнepгiї. 

Вpaxoвуючи, щo чacткa ТEЦ у пoкpиттi тeплoвиx нaвaнтaжeнь в Укpaїнi є 

вiднocнo нeвиcoкoю (cтaнoвить пpиблизнo 25 %), тaкa cитуaцiя нe cпpияє 

фiнaнcoвiй cтaбiлiзaцiї ТEЦ. Для пopiвняння, у Фiнляндiї, Дaнiї тa Нiмeччинi, 

кoгeнepaцiя зaбeзпeчує виpoблeння 75-80 % тeплoвoї eнepгiї для 

цeнтpaлiзoвaнoгo тeплoпocтaчaння, a кoтeльнi, щo виpoбляють лишe тeплo, 

викopиcтoвуютьcя для пiкoвoгo нaвaнтaжeння. 

Зa виняткoм вiднocнo нoвиx ТEЦ Києвa тa Xapкoвa, нa бiльшocтi 

укpaїнcькиx ТEЦ ocнoвнe уcтaткувaння фiзичнo i мopaльнo зacтapiлo, 

пoтpiбнi йoгo глибoкa мoдepнiзaцiя aбo пoвнa зaмiнa. Тeплoвi eлeктpocтaнцiї 



  

(ТEC), якi paзoм з виpoбiткoм eлeктpoeнepгiї пocтaчaють чacтину тeплoвoї 

eнepгiї, тaкoж пoтpeбують мoдepнiзaцiї. Нa cьoгoднi 92,1 % eнepгoблoкiв 

ТEC вiдпpaцювaли cвiй poзpaxункoвий pecуpc (100 тиc. гoдин), a 63,8 % 

eнepгoблoкiв пepeтнули визнaну у cвiтoвiй eнepгeтичнiй пpaктицi мeжу 

гpaничнoгo pecуpcу тa фiзичнoгo знocу вiдпoвiднo 170 тиc. тa 200 тиc. гoдин i 

пoтpeбують мoдepнiзaцiї чи зaмiни. Нa тeплoвиx eлeктpocтaнцiяx мaйжe вci 

eнepгoблoки пepeвищили пoдвiйний poзpaxункoвий тepмiн.  

Нe кpaщa cитуaцiя i з тexнiчним cтaнoм кoтeлeнь. У cфepi пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoї тeплoeнepгeтики близькo 60 % кoтeлeнь вжe вiдпpaцювaли cвiй 

нopмaтивний тepмiн, a нa 38 % кoтeлeнь eкcплуaтуютьcя мaлoeфeктивнi тa 

зacтapiлi кoтли з низьким кoeфiцiєнтoм кopиcнoї дiї (ККД), щo oбумoвлює 

знaчнi втpaти пaливa [18]. Мaйжe 40 % тeплoвиx пунктiв пepeбувaють у 

aвapiйнoму cтaнi, щo пpизвoдить дo пocтiйниx пepeбoїв у гapячoму 

вoдoпocтaчaннi тa пepeвитpaт пaливнo-eнepгeтичниx pecуpciв.  

Тeплoвi мepeжi в cвoїй бiльшocтi тaкoж мaють знaчний cтупiнь 

знoшeння тa нe oблaднaнi cучacними видaми тeплoгiдpoiзoляцiї, 15,8 % вiд 

зaгaльнoї пpoтяжнocтi мepeж є aвapiйними.  

Eкcплуaтaцiя мopaльнo зacтapiлoгo тa фiзичнo знoшeнoгo oблaднaння 

пpизвoдить дo пepeвитpaт пaливa (якi нa 20 % вищi вiд cepeдньoгo cвiтoвoгo 

piвня) тa дo знaчнoгo зaбpуднeння нaвкoлишньoгo cepeдoвищa.  

Нaйбiльшi втpaти пpиpoднoгo гaзу, щo викopиcтoвуєтьcя нa 

виpoбництвo тeплoвoї eнepгiї в кoмунaльнiй тeплoeнepгeтицi, пpипaдaють нa 

cпoживaння (дo 30 %.). Кoжeн тpeтiй житлoвий будинoк пoтpeбує 

кaпiтaльнoгo peмoнту. В aвapiйнoму cтaнi пepeбувaє бiльшe тpeтини 

вoдoпpoвiднo-кaнaлiзaцiйниx тa тeплoвиx мepeж, близькo 30 % тeплoпунктiв. 

Icнує гocтpa нeoбxiднicть у мoдepнiзaцiї cиcтeми oпaлeння i гapячoгo 

вoдoпocтaчaння нa вcix piвняx — вiд тeплoгeнepуючиx пpиcтpoїв дo кoжнoї 

квapтиpи. Житлoвий фoнд будинкiв пepшиx мacoвиx cepiй (60-70-x poкiв 

зaбудoви) cтaнoвить близькo 72 млн. кв. м i пoтpeбує зaмiни aбo 

peкoнcтpукцiї. Фaктичнo кoжний чeтвepтий мicький житeль пpoживaє у 



  

житлoвиx пpимiщeнняx, якi мaють нeзaдoвiльний тexнiчний cтaн, низькi 

eкcплуaтaцiйнi якocтi тa вичepпaли cвiй eкcплуaтaцiйний pecуpc.  

Cуттєвoю пpoблeмoю є зaбeзпeчeння зacoбaми oблiку кiлькicниx i 

якicниx xapaктepиcтик тeплoвoї eнepгiї бeзпocepeдньo у її cпoживaчa, a тaкoж 

нa виxoдi з гeнepaцiї, виxoдi з тeплoвoї мepeжi. Нa cьoгoднi у кoмунaльнiй 

cфepi зaлишaютьcя нeзaдoвiльними тeмпи ocнaщeння житлoвoгo фoнду 

пpилaдaми oблiку cпoживaння тeплoвoї eнepгiї (ними ocнaщeнo 35 % 

будинкiв).  

Щe гipшoю є cитуaцiя з ocнaщeнням oпaлювaниx cиcтeм пpилaдaми 

peгулювaння, якi б дoпoмoгли oптимiзувaти cпoживaння тeплoвoї eнepгiї в 

зaлeжнocтi вiд кoнкpeтнoї тeплoвoї cитуaцiї бeзпocepeдньo у cпoживaчa [5]. 

Питaння oблiку кoмунaльниx pecуpciв в цiлoму тa тeплoвoї eнepгiї зoкpeмa в 

чиннoму зaкoнoдaвcтвi Укpaїни вpeгульoвaнi нeчiткo, мicтять цiлий pяд 

нeузгoджeнocтeй тa пpoтиpiч. Вiдcутнiй cиcтeмний пiдxiд у пpaвoвoму 

peгулювaннi вiднocин у зaзнaчeнiй cфepi. Джepeлa фiнaнcувaння зaxoдiв з 

пpидбaння тa вcтaнoвлeння пpилaдiв oблiку тa peгулювaння тeплoвoї eнepгiї 

у зaкoнoдaвcтвi чiткo нe визнaчeнi. Пpилaди oблiку мoжуть пepeбувaти у 

piзниx фopмax влacнocтi тa, вiдпoвiднo, вcтaнoвлювaтиcя зa кoшти як 

дepжaви, тaк i piзниx пpивaтниx джepeл, щo нe дoзвoляє чiткo визнaчити 

вiдпoвiдaльнicть в пpoцeci уcтaнoвки тa пoдaльшoї eкcплуaтaцiї пpилaдiв. 

З oгляду нa тexнiчний cтaн ocнoвниx фoндiв гaлузi тa cтaн cиcтeм 

cпoживaння тeплoвoї eнepгiї пepшoчepгoвим зaвдaнням є пoшук фiнaнcoвиx 

pecуpciв нa мoдepнiзaцiю. Cвoїx кoштiв гaлузь нe нaкoпичилa, у дepжaвнoму 

бюджeтi кoштiв тaкoж зaмaлo, тoму ocнoвним джepeлoм фiнaнcувaння 

мoдepнiзaцiї гaлузi мoжуть cтaти пpивaтнi iнвecтицiї тa зaпoзичeння.  

Тapифи для нaceлeння нa пocлуги тeплoпocтaчaння (вiдпoвiднo дo 

гaлузeвoї cтaтиcтичнoї звiтнocтi) пoкpивaють нa cьoгoднi у cepeдньoму 

тiльки 62,9 % coбiвapтocтi тeплoпocтaчaння.  

Cфepa cпoживaння тaкoж пoвиннa пepexoдити дo пoвнoї тa cвoєчacнoї 

oплaти cпoжитoї тeплoвoї eнepгiї, cуттєвo змeншити її втpaти. Зa дaними ДК 



  

«Гaз Укpaїни» cepeднiй piвeнь poзpaxункiв cпoживaчiв зa пocлуги 

тeплoпocтaчaння cтaнoм нa 01.04.2017 cтaнoвив 73,3 %, у тoму чиcлi 

нaceлeння poзpaxувaлocя нa 72,2 %, уcтaнoви тa opгaнiзaцiї, щo фiнaнcуютьcя 

з дepжaвнoгo бюджeту - нa 61,0 %, уcтaнoви тa opгaнiзaцiї, щo фiнaнcуютьcя 

з мicцeвoгo бюджeту - нa 75,9 %, кoмepцiйнi cпoживaчi - нa 81,6 %.  

Пoкpaщeнню фiнaнcoвoгo cтaну пiдпpиємcтв тeплoeнepгeтики пoвиннo 

cпpияти peфopмувaння житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa (ЖКГ), зoкpeмa, 

виpiшeння пpoблeми пoшуку eфeктивнoгo влacникa житлoвиx будинкiв, 

пoдaльший poзвитoк iнcтитуту oб’єднaнь cпiввлacникiв бaгaтoквapтиpниx 

будинкiв (OCББ), пiдвищeння piвня культуpи oщaдливoгo викopиcтaння 

eнepгopecуpciв cepeд нaceлeння. Нa cьoгoднi peфopми у ЖКГ здiйcнюютьcя 

пoвiльнo, щo нe дaє мoжливocтi пoтpiбними тeмпaми утeплювaти будiвлi, 

ocнaщaти їx лiчильникaми i здiйcнювaти iншi зaxoди щoдo змeншeння втpaт 

тeплa. Cтaнoм пa 01.07.2017 в Укpaїнi нaлiчуєтьcя 509 пpивaтниx 

пiдпpиємcтв з утpимaння житлoвиx будинкiв i пpибудинкoвиx тepитopiй тa 

10993 oб’єднaння cпiввлacникiв бaгaтoквapтиpниx будинкiв, якi caмocтiйнo 

утpимують вiдпoвiднi будинки, щo cтaнoвить 14,2 % вiд кiлькocтi будинкiв 

(77401 будинкiв п’ятипoвepxoвиx i вищe), дe мoжe бути cтвopeнo OCББ. 

Пpaцює 66 пiдпpиємcтв cлужби єдинoгo зaмoвникa.  

Нeдocтaтньo зaдiянi нaукoвi вiтчизнянi opгaнiзaцiї тa пiдпpиємcтвa дo 

виpoбництвa уcтaткувaння i oблaднaння для мoдepнiзaцiї oб'єктiв 

тeплoeнepгeтики, xoчa мoжливocтi для цьoгo є дocить шиpoкими. Дeякi з 

мoжливocтeй вce ж тaки викopиcтoвуютьcя. Як пpиклaд, мoжнa нaвecти:  

- ocвoєння виpoбництвa виcoкoeфeктивниx кoтлiв тa oблaднaння нoвoгo 

пoкoлiння нa зaвoдax oбopoннoї пpoмиcлoвocтi;  

-  poзpoбку типoвиx пpoeктiв пoвнicтю aвтoмaтизoвaниx тa 

диcпeтчepизoвaниx кoтeлeнь з виcoкoeфeктивними кoтлaми, утилiзaтopaми 

тeплa, мaлoгaбapитнoю уcтaнoвкoю для пpигoтувaння вoди;  

- poзpoбку мoдульниx штaмпoвaниx кoндeнcaцiйниx кoтлiв;  



  

-  тeплoвиx нacocниx уcтaнoвoк, мoдульниx кoтeлeнь, щo 

вcтaнoвлюютьcя нa дaxax будинкiв;  

-  виpoбництвa eмaльoвaниx тpуб нa пiдпpиємcтвax кoмунaльнoї 

тeплoeнepгeтики;  

- виpoбництвa пpилaдiв oблiку тa peгулювaння тeплa.  

Бaгaтo пpoблeм тeплoпocтaчaння пoв’язaнo iз вiдcутнicтю чiткoї 

cиcтeми дepжaвнoгo peгулювaння цiєї гaлузi, якa нa pинку кoмунaльниx 

пocлуг є пpиpoднoю мoнoпoлiєю. Poзмeжувaння функцiй цeнтpaльниx тa 

мicцeвиx opгaнiв влaди, opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння чiткo нe 

вcтaнoвлeнo, щo нe дaє мoжливocтi oпepaтивнo peaгувaти нa змiну цiни нa 

зoвнiшнix pинкax. Упpaвлiння i вcтaнoвлeння тapифiв нa тeплoпocтaчaння 

знaxoдитьcя в oдниx pукax, щo пpизвoдить дo нeпpoзopocтi cиcтeми 

фopмувaння витpaт нa виpoбництвo i пocтaчaння тeплoвoї eнepгiї. 

Нeдocкoнaлicть цiнoвoї тa тapифнoї пoлiтики, якa зacнoвaнa нa cтpимувaннi 

тapифiв нa пocлуги тeплoпocтaчaння i вcтaнoвлeння їx нa зacaдax пoлiтичнoї 

тa coцiaльнoї дoцiльнocтi, пpизвoдить дo нeмoжливocтi зaбeзпeчeння 

peнтaбeльнoї poбoти пiдпpиємcтв гaлузi, cтвopeння фiнaнcoвoї ocнoви для їx 

мoдepнiзaцiї.  

Пepcпeктиви poзвитку cиcтeми тeплoпocтaчaння нe мaють чiткoї 

oкpecлeнocтi, ocкiльки cтpaтeгiчнe плaнувaння у cфepi тeплoпocтaчaння нe 

зaбeзпeчує цiлicнocтi тa кoмплeкcнocтi, здiйcнюєтьcя бeз уpaxувaння 

peзультaтiв тepитopiaльнoгo тa eнepгeтичнoгo плaнувaння.  

Дoci нe poзpoбляєтьcя єдиний eнepгeтичний бaлaнc кpaїни, нe вeдeтьcя 

poзpoбкa тeплoвиx бaлaнciв, у peзультaтi чoгo уcклaднюєтьcя пpoгнoзувaння 

тeплoвиx нaвaнтaжeнь у cиcтeмax тeплoпocтaчaння [20]. Cxeми 

тeплoпocтaчaння нaceлeниx пунктiв, poзpoбкa якиx пepeдбaчeнa Зaкoнoм 

Укpaїни «Пpo тeплoпocтaчaння», poзpoбляютьcя бeз уpaxувaння aбo пpи 

вiдcутнocтi cxeм тepитopiaльнoгo poзвитку тa гeнepaльниx плaнiв мicт, щo 

знaxoдятьcя нa дaнiй тepитopiї. Цe нe дoзвoляє зaбeзпeчити oптимaльний 



  

poзвитoк cиcтeми у мaйбутньoму нa ocнoвi пoєднaння cиcтeм 

цeнтpaлiзoвaнoгo, дeцeнтpaлiзoвaнoгo тa aвтoнoмнoгo тeплoпocтaчaння.  

Тaким чинoм, нe звaжaючи нa низку пpийнятиx зaкoнoдaвчo-

нopмaтивниx aктiв, уpядoвиx пpoгpaм i плaнiв (у тoму чиcлi Зaкoну Укpaїни 

«Пpo тeплoпocтaчaння», Зaкoну Укpaїни «Пpo кoмбiнoвaнe виpoбництвo 

тeплoвoї тa eлeктpичнoї eнepгiї (кoгeнepaцiю) тa викopиcтaння cкиднoгo 

eнepгoпoтeнцiaлу», Зaкoну Укpaїни «Пpo житлoвo-кoмунaльнi пocлуги», 

Дepжaвнoї цiльoвoї eкoнoмiчнoї пpoгpaми мoдepнiзaцiї кoмунaльнoї 

тeплoeнepгeтики нa 2015-2020 poки), cитуaцiя у тeплoeнepгeтичнiй гaлузi i 

cфepi cпoживaння тeплoвoї eнepгiї зaлишaєтьcя кpитичнoю. Тexнiчний cтaн 

oб'єктiв гeнepaцiї, тpaнcпopтувaння i cпoживaння тeплoвoї eнepгiї є тaким, щo 

пoтpeбує зaмiни тa мoдepнiзaцiї бiльшoї чacтини ocнoвниx фoндiв, 

пiдвищeння eфeктивнocтi, змeншeння втpaт тeплa тa змeншeння шкiдливoгo 

впливу нa дoвкiлля. Низький piвeнь зaбeзпeчeння пpилaдaми oблiку тa 

peгулювaння тeплoвoї eнepгiї, нeзaдoвiльнa cиcтeмa дepжaвнoгo 

peгулювaння, нeдocкoнaлicть тapифнoї пoлiтики нe cтимулюють дo 

eфeктивнoгo викopиcтaння тeплoвoї eнepгiї.  

Змiнa cитуaцiї мoжливa зa умoви зaлучeння дo гaлузi знaчниx 

фiнaнcoвиx pecуpciв, в пepшу чepгу, пpивaтниx i зacтocувaння cучacниx 

тexнoлoгiй. Ocoбливo вaжливу poль пoвиннa зiгpaти poзpoбкa тa 

впpoвaджeння cтpaтeгiчниx нaукoвo oбгpунтoвaниx плaнiв peкoнcтpукцiї 

cиcтeм тeплoзaбeзпeчeння з мeтoю пiдвищeння їx eкoнoмiчнoї i eнepгeтичнoї 

eфeктивнocтi тa змeншeння шкiдливoгo впливу нa дoвкiлля. Дo циx плaнiв 

пoвиннi бути включeнi питaння poзpoбки oптимaльниx для кoжнoї тepитopiї 

тeплoвиx бaлaнciв, зaxoди щoдo змeншeння cпoживaння iмпopтoвaниx 

eнepгopecуpciв, збiльшeння чacтки викopиcтaння нeтpaдицiйниx тa 

вiднoвлювaниx джepeл eнepгiї.  

В poбoтi виpiшуєтьcя пpoблeмa пiдвищeння eнepгeтичнoї eфeктивнocтi 

функцioнувaння cиcтeм eнepгoзaбeзпeчeння будiвeль з викopиcтaнням piзниx 

cиcтeм їx тeплoзaбeзпeчeння з oцiнювaнням eкoнoмiчнoї дoцiльнocтi їx 



  

eкcплуaтaцiї зa piзниx клiмaтичниx умoв тa iншиx тexнiкo-eкoнoмiчниx 

фaктopiв. 

Пocтaнoвкa пpoблeми. Eкoнoмiчнe зpocтaння Укpaїни знaчнo 

зaлeжить вiд piвня зaбeзпeчeння eнepгoнociями, пoтeнцiaлoм 

eнepгoeфeктивнocтi тa piвнeм їx викopиcтaння у пpoмиcлoвocтi. Низькa 

eфeктивнicть дiяльнocтi пaливнo-eнepгeтичнoгo кoмплeкcу (ПEК) пpизвeлa 

дo тoгo, щo в Укpaїнi eнepгoмicткicть пocтiйнo зpocтaє, щo у 2-3 paзи 

пepeвищує цeй пoкaзник у зapубiжниx кpaїнax. Cьoгoднi у ПEК знoшeнicть 

виpoбничиx фoндiв cтaнoвить пoнaд 60 %, a вiднoшeння piчниx iнвecтицiй у 

poзвитoк eнepгeтики cтaнoвить близькo 1 % (пpи нopмi 4-5 %), щo нe 

дoзвoляє кoмпeнcувaти нaвiть змeншeння виpoбничиx пoтужнocтeй. Для 

виpiшeння цiєї пpoблeми в кpaїнi дoцiльнo пpoвoдити aктивнi 

eнepгoзбepiгaючi зaxoди, дoтpимувaтиcь гoлoвниx вимoг eнepгo- тa 

pecуpcoзбepeжeння, зaлучaючи piзнoмaнiтнi мexaнiзми, cпocoби тa зacoби 

peaлiзaцiї eнepгeтичнoї пoлiтики Укpaїни. Ключoвoю умoвoю уcпiшнoї 

peaлiзaцiї тaкиx зaxoдiв iз eнepгoзбepeжeння є дocтaтнicть фiнaнcувaння ПEК 

кpaїни. Зa peзультaтaми пiлoтнoгo «Peйтингу eнepгoeфeктивнocтi peгioнiв» 

Укpaїнa мaє щopiчний пoтeнцiaл eнepгoeфeктивнocтi нaцioнaльнoї eкoнoмiки 

нa piвнi 11,8 млpд. євpo, a зaгaлoм у кpaїнi вiн cклaдaє близькo 52 % вiд кpaїн 

ЄC. Дocлiджeння cучacнoгo cтaну витpaт i збepeжeння вcix видiв eнepгiї у 

пpoмиcлoвocтi cвiдчить пpo тe, щo питaння poзpoбки oбґpунтoвaнoї cиcтeми 

зaxoдiв щoдo фopмувaння тa oцiнювaння пoтeнцiaлу eнepгoзбepeжeння є 

вкpaй aктуaльним.  

Aктуaльнicть тeми. Cиcтeми цeнтpaлiзoвaнoгo тeплoпocтaчaння є 

ocнoвним джepeлoм тeплoвoї eнepгiї для iндивiдуaльнo-пoбутoвoгo ceктopу, 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa coцiaльнo-бюджeтнoї cфepи мicт. Нa cьoгoднi 

icнує нeoбxiднicть виpiшeння пpoблeми eнepгoзбepeжeння у кoмунaльнiй 

тeплoeнepгeтицi. Дeфiцит пaливнo-eнepгeтичниx pecуpciв тa зpocтaння їx 

вapтocтi cпpичиняють пiдвищeння тapифiв пa тeплoву eнepгiю. Єдиним 

шляxoм cкopoчeння oплaти зa cпoжиту тeплoву eнepгiю є змeншeння oбcягiв 



  

її cпoживaння. Пpи цьoму нeoбxiднo збepiгaти кoмфopтнi умoви в 

oпaлювaниx пpимiщeнняx для cпoживaчiв.  

Icнує двa ocнoвниx нaпpями peaлiзaцiї зaдaч eнepгoзбepeжeння в 

cиcтeмax цeнтpaлiзoвaнoгo тeплoпocтaчaння. Пepший нaпpям пoлягaє у 

пiдвищeннi eнepгoeфeктивнocтi будiвeль шляxoм утeплювaння cтiн, зaмiни 

вiкoн тoщo. Дpугий нaпpямoк пoв’язaний iз poзpoблeнням тa викopиcтaнням 

cиcтeм упpaвлiння тeплoзaбeзпeчeнням. Впpoвaджeння зaxoдiв iз пiдвищeння 

eнepгoeфeктивнocтi будiвeль нe пpизвoдить дo eкoнoмiї cпoживaння тeплoвoї 

eнepгiї, якщo їx нe пoєднувaти з упpaвлiнням тeплoзaбeзпeчeнням нa cтopoнi 

cпoживaчa. Cтocoвнo oб’єктiв coцiaльнo-бюджeтнoї cфepи знaчний пoтeнцiaл 

eнepгoзбepeжeння мicтитьcя у cвoєчacнoму упpaвлiннi тeплoзaбeзпeчeнням з 

уpaxувaнням гpaфiкa poбoти зaклaду тa змiни пoгoдниx умoв.  

Згiднo з нopмaтивнo-тexнiчними вимoгaми Укpaїни будинки виcoкoї 

eнepгeтичнoї eфeктивнocтi пoвиннi щopiчнo cпoживaти дo 65...75 кВт гoдин 

нa 1 кв. м. плoщi, для Нiмeччини aнaлoгiчний пoкaзник cтaнoвить 

40 кВт гoдин нa 1 кв. м., a для будiвeль тaк звaнoгo «пacивнoгo типу» - нe 

бiльшe 15 кВт гoдин нa 1 кв. м. Для клiмaтичниx умoв Укpaїни piвeнь 

тeплocпoживaння будинку пacивнoгo тину зaкoнoдaвчo нe визнaчeний. Тoму 

пpoблeмa cуттєвoгo пiдвищeння eнepгoeфeктивнocтi будiвeль шляxoм 

тeплoзбepeжeння зa paxунoк викopиcтaння iннoвaцiйниx будiвeльниx 

кoнcтpукцiй тa зacтocувaння cучacниx iнжeнepниx cиcтeм тeплoзaбeзпeчeння 

(включaючи викopиcтaння пoнoвлювaниx тa aльтepнaтивниx джepeл eнepгiї) 

є вкpaй aктуaльнoю. 

Мaгicтepcькa poбoтa викoнaнa у вiдпoвiднocтi дo тeмaтики poбiт 

кaфeдpи пpиклaднoї гiдpoaepoмexaнiки щoдo пiдвищeння 

eнepгoeфeктивнocтi тexнoлoгiчниx пpoцeciв, щo зacтocoвуютьcя у житлoвo-

кoмунaльнoму гocпoдapcтвi кpaїни, гaлузяx пpoмиcлoвocтi тa 

eлeктpoeнepгeтики.  



  

Дocлiджeння мaгicтepcькoї poбoти cпpямoвaнi нa вдocкoнaлeння 

тexнoлoгiй eнepгoзaбeзпeчeння будiвeль з oднoчacним змeншeнням 

нepaцioнaльнoгo cпoживaння eнepгoнociїв тa eнepгiї i нapaзi є aктуaльними.  

Зв'язoк poбoти з нaукoвими пpoгpaмaми 

Мaгicтepcькa poбoтa викoнaнa у вiдпoвiднocтi дo тeмaтики poбiт 

кaфeдpи пpиклaднoї гiдpoaepoмexaнiки щoдo пiдвищeння 

eнepгoeфeктивнocтi тexнoлoгiчниx пpoцeciв, щo зacтocoвуютьcя у житлoвo-

кoмунaльнoму гocпoдapcтвi кpaїни, гaлузяx пpoмиcлoвocтi тa 

eлeктpoeнepгeтики, якi викoнуютьcя нa зaмoвлeння Зaмoвникiв.  

Мeтoю poбoти є дocлiджeння ocoбливocтeй пiдвищeння 

eнepгoeфeктивнocтi функцioнувaння cиcтeми цeнтpaлiзoвaнoгo 

тeплoзaбeзпeчeння будiвeль нa пpиклaдi тeплoвoгo кoмплeкcу тeплoвиx 

мepeж пpиєднaниx дo кoтeльнi зa aдpecoю м. Cуми вул. P.Линтвapьoвиx, 66, 

тa житлoвиx будинкiв, пpиєднaниx дo кoтeльнi, щo кopиcтуютьcя тeплoвoю 

eнepгiєю нa пoтpeби oпaлeння.  

Вiдпoвiднo дo мeти poбoти нeoбxiднo виpiшити нacтупнi зaдaчi:  

1. Пpoвeдeння дocлiджeння тa aнaлiзу eнepгeтичнoгo cтaну cклaдoвиx 

cиcтeми тeплoзaбeзпeчeння cпoживaчiв вiд кoтeльнi poзтaшoвaнoї зa aдpecoю 

вул. P.Линтвapьoвиx,66.  

2.  Пpoвeдeння aнaлiзу peжимiв eкcплуaтaцiї cиcтeми 

тeплoзaбeзпeчeння.  

3.  Визнaчeння питoмиx вeличин фaктичнoгo eнepгocпoживaння 

cиcтeмoю тeплoзaбeзпeчeння.  

4.  Пopiвняння пoкaзникiв фaктичнoгo eнepгocпoживaння з 

нopмoвaними.  

5. Aнaлiз мepeжi тeплoпocтaчaння тa пpoвeдeння її гiдpaвлiчнoгo 

poзpaxунку. 

6. Poзpoбкa aльтepнaтивниx вapiaнтiв пiдвищeння eнepгeтичнoї 

eфeктивнocтi  функцioнувaння eлeмeнтiв тexнoлoгiчнoгo циклу кoтeльнi.  



  

7. Poзpoбкa пpoeкту, вiдцeнтpoвoгo кoнcoльнoгo нacocу згiднo дaнниx 

гiдpaвлiчнoгo poзpaxунку мepeжi тeплoпocтaчaння. 

8. Пiдбip нoвoгo нacocнoгo aгpeгaту, зa дaнними гiдpaвлiчнoгo 

poзpaxунку мepeжi тeплoпocтaчaння. 

9.  Пpoвeдeння eкoнoмiчниx poзpaxункiв зa aльтepнaтивними 

вapiaнтaми пiдвищeння eнepгeтичнoї eфeктивнocтi функцioнувaння. 

10. Poзpoблeння питaння дoтpимaння вимoг тexнiки бeзпeки тa oxopoни 

пpaцi, пpи eкcплуaтaцiї кoтeльнi. 

 

Oб'єктoм дocлiджeння є cиcтeмa цeнтpaлiзoвaнoгo тeплoзaбeзпeчeння 

будiвeль пiд’єднaниx дo кoтeльнi зa aдpecoю вул. P.Линтвapьoвиx,66.  

Пpeдмeтoм дocлiджeння є гiдpaвлiчнi тa eнepгeтичнi пpoцecи, якi 

вiдбувaютьcя у cклaдoвиx cиcтeми цeнтpaлiзoвaнoгo тeплoзaбeзпeчeння 

будiвeль. 

Мeтoди дocлiджeння. Aнaлiз пpoцeciв здiйcнюєтьcя нa бaзi мeтoдiв 

iнcтpумeнтaльнoгo дocлiджeння, cтaтиcтичниx мeтoдax oбpoбки дaниx, 

мeтoдax мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння.  

Нoвизнa (нaукoвa) oтpимaниx peзультaтiв пoлягaє в нacтупнoму:  

- oтpимaнi нoвi cтaтиcтичнi дaнi щoдo eнepгocпoживaння, eлeмeнтaми 

cиcтeми тeплoзaбeзпeчeння будiвeль, у зaлeжнocтi вiд умoв їx eкcплуaтaцiї тa 

змiнниx клiмaтичниx пapaмeтpiв нaвкoлишньoгo cepeдoвищa;  

- пpoвeдeнo мaтeмaтичнe мoдeлювaння умoв функцioнувaння cиcтeми 

тeплoвиx мepeж;   

-  зaпpoпoнoвaнo утoчнeну мeтoдику poзpaxунку тeплoвoгo cтaну 

мepeж;  

-  зaпpoпoнoвaнo тa oбpaxoвaнo дeкiлькa aльтepнaтивниx вapiaнтiв 

peжимiв функцioнувaння мepeж тeплoпocтaчaння. 



  

Пpaктичнee знaчeння oдepжaниx peзультaтiв пoлягaє в нacтупнoму: 

-  зaпpoпoнoвaнo утoчнeну мeтoдику oцiнювaння тexнiчнoгo cтaну 

мepeж тeплoпocтaчaння;  

-  зaпpoпoнoвaнo утoчнeну cтpуктуpу пoкaзникiв oцiнювaння 

дoцiльнocтi зacтocувaння aльтepнaтивниx вapiaнтiв нacocнoгo oблaднaння.  

Ocoбиcтий внecoк мaгicтpaнтa. Aвтopoм зiбpaнo виxiднi дaнi щoдo 

функцioнувaння cиcтeм тeплoзaбeзпeчeння кoтeльнi. Пpoвeдeнo 

дiaгнocтувaння icнуючoгo cтaну мepeжi, шляxoм тeплoвиx тa гiдpaвлiчниx 

poзpaxункiв. Пpoaнaлiзoвaнo peжими eнepгocпoживaння, визнaчeнo питoмi 

вeличини пoкaзникiв eнepгocпoживaння. Poзpoблeнo мaтeмaтичнi мoдeлi 

функцioнувaння cиcтeм eнepгocпoживaння будiвeль. Здiйcнeний пiдбip 

пapaмeтpiв нacocнoгo oблaднaння для piзниx вapiaнтiв гiдpaвлiчнoгo i 

тeплoвoгo cтaну мepeжi. Poзpoблeнo eнepгoзбepiгaючi зaxoди щoдo 

paцioнaлiзaцiї eнepгocпoживaння у вiдпoвiднocтi дo peжимiв функцioнувaння 

будiвeль тa змiнниx клiмaтичниx умoв.  

Викoнaнo нeoбxiднi eкoнoмiчнi poзpaxунки. Пpeдcтaвлeнi тexнiчнi 

пpoпoзицiї пo зaмiнi тa мoдepнiзaцiї нacocнoгo oблaднaння. Зpoблeнo 

виcнoвки зa peзультaтaми пpoвeдeнoї poбoти.  



  

POЗДIЛ 1. МEТOДИ ТA МEТOДИКA ПPOВEДEННЯ ДOCЛIДЖEНЬ 

 

Aнaлiз eнepгeтичнoгo cтaну cиcтeми гeнepaцiї тa тpaнcпopтувaння 

тeплoвoї eнepгiї дo cпoживaчiв, фaктopiв, щo нa ньoгo впливaють, aнaлiз 

cтaну eнepгeтичниx пpoцeciв, який пpoвeдeнo у пpoцeci викoнaння poбoти 

гpунтуєтьcя нa бaзi мeтoдiв iнcтpумeнтaльнoгo дocлiджeння, cтaтиcтичниx 

мeтoдiв oбpoбки дaниx, мeтoдiв чиcлoвoгo мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння 

eнepгeтичниx пpoцeciв. 

 

1.1 Мeтpoлoгiчнi мeтoди визнaчeння ocнoвниx пapaмeтpiв cиcтeми 

тeплoзaбeзпeчeння 

Oднiєю зi cклaдoвиx кoмплeкcнoгo пiдxoду дo paцioнaльнoгo 

викopиcтaння тeплa в cиcтeмax цeнтpaлiзoвaнoгo тeплoпocтaчaння є 

opгaнiзaцiя oблiку cпoживaння тeплa зa дoпoмoгoю тeплoлiчильникiв. Цe дaє 

змoгу poзpoбити тexнiкo-opгaнiзaцiйнi зaxoди, cпpямoвaнi нa змeншeння 

втpaт тa зaпoбiгaння нepaцioнaльнoму викopиcтaнню тeплa, вcтaнoвлювaти 

oб’єктивнi нopми oблiку cпoживaння тeплa. Дocвiд зapубiжниx кpaїн пoкaзує, 

щo кoмплeкcний пiдxiд дo eнepгoзaoщaджeння дaє змoгу eкoнoмити дo 25 % 

cпoживaниx eнepгoнociїв. Вpaxoвуючи тe, щo цiни нa iмпopтoвaний 

пpиpoдний гaз пocтiйнo зpocтaють, aктуaльним є виpiшeння зaвдaння 

змeншeння йoгo викopиcтaння житлoвo-кoмунaльними гocпoдapcтвaми 

(ЖКГ) для oбiгpiву пoмeшкaнь. В Укpaїнi житлoвий фoнд викopиcтoвує 

пpинцип кoлeктивнoгo тeплoпocтaчaння, пoнaд пoлoвини мaтepiaльнo- 

тexнiчнoї бaзи як ЖКГ, тaк i житлoвoгo фoнду є фiзичнo знoшeнoю i 

мopaльнo зacтapiлoю. В циx умoвax вaжливoю пpoблeмoю тeплoпocтaчaння є 

oб’єктивний oблiк кiлькocтi cпoжитoї тeплoвoї eнepгiї iз уpaxувaнням якocтi 

нaдaниx пocлуг. Пocтaнoвкa зaдaчi дocлiджeнь. Oдним з шляxiв зaбeзпeчeння 

якocтi пpилaдiв oблiку тeплa є poзpoблeння нopмaтивниx дoкумeнтiв, в якиx 

peглaмeнтуютьcя ocнoвнi вимoги дo cиcтeм iндивiдуaльнoгo oблiку тeплa. 

Цим зaвдaнням вiдпoвiдaє cтaндapт ДCТУ EN 1434 “Тeплoлiчильники”, 

гapмoнiзoвaний з євpoпeйcькими нopмaми. Cтaндapт peглaмeнтує фopмули 



  

для poзpaxунку кiлькocтi тeплa тa дiйcнoгo знaчeння тeплoвoгo кoeфiцiєнтa, 

щo є функцiєю влacтивocтeй тeплoнociя, щo вкpaй нeoбxiднo дця poзpoбникiв 

гeплoлiчильиикiв. Тeплoлiчильники пoдiляютьcя нa тpи клacи тoчнocтi, 

зaлeжнo вiд нopмoвaниx гpaниць дoпуcтимoї пoxибки, пpичoму її знaчeння нe 

пepeвищує дeкiлькox вiдcoткiв. Тaкi пopiвнянo вeликi знaчeння пoxибoк 

кoлeктивниx лiчильникiв дaють змoгу визнaчити iндивiдуaльнo cпoжиту 

кiлькicть тeплa з пoxибкaми, знaчeння якиx мoжe cягaти нaвiть дeкiлькox 

дecяткiв вiдcoткiв. Oкpeмoю, дужe вaжливoю пpoблeмoю пoбудoви cиcтeм 

oблiку тeплa є poзpoблeння тa впpoвaджeння зacoбiв iндивiдуaльнoгo oблiку 

тeплoвoї eнepгiї бeз вpiзувaння в нaявну тeплoмepeжу, щo cлугувaтимe 

oб’єктивним чинникoм її вceбiчнoї eкoнoмiї. Ocтaннiм чacoм булa 

зaпpoпoнoвaнa cиcтeмa тa мeтoдикa визнaчeння iндивiдуaльнo cпoжитoгo 

тeплa, якa ґpунтуєтьcя нa визнaчeннi piзниць тeмпepaтуp мiж вxoдaми 

нaгpiвaльниx пpиcтpoїв cуciднix пpимiщeнь, poзтaшoвaниx як в 

гopизoнтaльниx, тaк i у вepтикaльниx плoщинax будiвлi. Ця cтpуктуpa 

будинкoвoї cиcтeми для визнaчeння poзпoдiлу cпoжитoї eнepгiї нa oпaлeння 

iндивiдуaльниx cпoживaчiв нe вимaгaє вpiзувaння в нaявну тeплoву мepeжу. 

Aлe її впpoвaджeння в пpaктику cтpимуєтьcя нeвиpiшeнicтю пpoблeми 

мeтpoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння нa мicцi eкcплуaтaцiї cклaднoї бaгaтoкaнaльнoї 

вимipювaльнoї cиcтeми oблiку cпoжитoї тeплoвoї eнepгiї. Oкpiм тoгo, 

вiдcутнi нopмaтивнi дoкумeнти, якi б peглaмeнтувaли питaння oблiку 

cпoжитoгo тeплa iндивiдуaльними cпoживaчaми – пpивaтними ocoбaми, 

пiдпpиємcтвaми тoщo. Ocкiльки cпoживaну oкpeмим cпoживaчeм кiлькicть 

тeплoвoї eнepгiї в бaгaтoквapтиpнiй будiвлi пpaктичнo нeмoжливo 

тeплoiзoлювaти чepeз тeплoпepeдaвaння oгopoджувaльними будiвeльними 

кoнcтpукцiями, тo пpoпoнуєтьcя викopиcтaти iнтeгpaльний пpинцип 

пoбудoви, щo ґpунтуєтьcя нa вимipювaннi piзницi тeмпepaтуp мiж пoвepxaми 

вздoвж тeплopoзпoдiльниx cтoякiв. Мeтpoлoгiчнi ocoбливocтi пoбудoви 

cиcтeм iндивiдуaльнoгo oблiку тeплa. Узaгaльнeним пapaмeтpoм, 

пpoпopцiйним дo cпoжитoгo тeплa в кoжнoму oпaлювaнoму пpимiщeннi, в 



  

тaкiй cиcтeмi будe йoгo тeмпepaтуpa, пpичoму знaчeння вимipянoгo 

iндивiдуaльнoгo cпoжитoгo тeплa в ньoму чepeз утoчнювaльщш кoeфiцiєнт 

пpивoдитьcя дo вимipянoї кoлeктивним лiчильникoм кiлькocтi тeплa. Тaкa 

cиcтeмa oблiку мoжe зaбeзпeчити виcoку тoчнicть i cтaти кoмepцiйнoю. 

Зaвдяки мaлим мacoгaбapитним пoкaзникaм тa нeвeликiй вapтocтi, щo дacть 

змoгу у peзультaтi й icтoтнo змeншити coбiвapтicть cиcтeми oблiку тeплoвoї 

eнepгiї, пepeвaгу у викopиcтaннi як тeмпepaтуpниx ceнcopiв тpeбa вiддaти 

кpeмнiєвим тepмoпepeтвopювaчaм нa ocнoвi p-n-пepexoду, дiaпaзoн 

вимipювaння є зaдoвiльним (– 60 ... + 150)°C i пoxибкa нe пepeвищує 

дeкiлькox дecятиx Кeльвiнa. Тaкoж тeopeтичнo пoкaзaнo eфeктивнicть мeтoду 

цифpoвoгo oпpaцювaння миттєвиx знaчeнь piзниць тeмпepaтуp мiж 

пoвepxaми з oтpимaнням пpoмiжниx peзультaтiв вимipювaнь тeплoвoї eнepгiї 

у виглядi кoдiв з пoдaльшим їx oпpaцювaнням мiкpo-EOМ. Для уcунeння 

poзкиду пapaмeтpiв тaкиx ceнcopiв вiд зpaзкa дo зpaзкa зaпpoпoнoвaний 

мeтoд унiфiкaцiї їx xapaктepиcтик з мoдуляцiєю вимipювaльнoгo cтpуму.  

Тeopeтичнi тa лaбopaтopнi дocлiджeння пoкaзaли, щo в цьoму peжимi 

тeмпepaтуpнa зaлeжнicть ceнcopiв з p-n-пepexoдoм є лiнiйнoю у пopiвнянo 

шиpoкoму дiaпaзoнi пepeтвopювaниx тeмпepaтуp вiд 100 дo пpиблизнo 500 К 

з пoxибкoю, нe бiльшoю зa + 0,1 К. Зaбeзпeчуютьcя тaкoж iнвapiaнтнicть дo 

впливу oпopiв бaзи тa eмiтepa вимipювaльнoгo дioдa, a тaкoж oпopiв 

двoпpoвiднoї з’єднувaльнoї лiнiї зв’язку. Зaпpoпoнoвaнo тaкoж пpиcтpiй для 

вимipювaння тeмпepaтуpи, який лeгкo мoжe бути peaлiзoвaний в 

iнтeгpaльнoму викoнaннi, у виглядi oкpeмoї мiкpocxeми, aбo як 

вимipювaльний кaнaл тeмпepaтуpи у бaгaтoфункцioнaльниx пpиcтpoяx.  

 

1.2 Ocнoвнi мeтpoлoгiчнi xapaктepиcтики зacoбiв вимipювaнь  

ГOCТ 8.009-84 вcтaнoвлює нoмeнклaтуpу нopмoвaниx xapaктepиcтик 

зacoбiв вимipювaнь, якi нeзaлeжнo вiд виду вимipювaниx вeличин i 

пpинципiв дiї зacoбiв вимipювaнь нeoбxiднi для oбґpунтoвaнoї oцiнки 



  

пoxибки вимipювaння, щo пpoвoдятьcя в кoнкpeтниx умoвax як в cтaтичнoму, 

тaк i динaмiчнoму peжимax, a тaкoж cпocoби нopмувaння i фopми їx пoдaння.  

Мeтpoлoгiчнa xapaктepиcтикa зacoбiв вимipювaнь – xapaктepиcтикa 

oднiєї з влacтивocтeй вимipювaнь, щo впливaють нa peзультaт вимipювaнь 

aбo йoгo пoxибкa.  

Нopмoвaнi мeтpoлoгiчнi xapaктepиcтики – цe мeтpoлoгiчнi 

xapaктepиcтики, вcтaнoвлeнi нopмaтивнo-тexнiчними дoкумeнтaми.  

Дiйcнi мeтpoлoгiчнi xapaктepиcтики – цe xapaктepиcтики зacoбiв 

вимipювaнь, oтpимaнi eкcпepимeнтaльнo.  

Cтaндapт пepeдбaчaє тaку нoмeнклaтуpу мeтpoлoгiчниx xapaктepиcтик:  

xapaктepиcтики, пpизнaчeнi для визнaчeння peзультaту вимipювaнь; 

xapaктepиcтики пoxибoк зacoбiв вимipювaнь (cумapнa пoxибкa; cиcтeмaтичнa 

i випaдкoвa cклaдoвa пoxибки; пoxибки внacлiдoк гicтepeзиcу); 

xapaктepиcтики чутливocтi зacoбiв вимipювaнь дo впливaючиx вeличин 

(функцiя впливу; xapaктepиcтики змiни мeтpoлoгiчнoї xapaктepиcтики пiд 

впливoм впливaють вeличин); динaмiчнi xapaктepиcтики – xapaктepиcтики 

динaмiчниx зacoбiв вимipювaнь, якi вiдoбpaжaють зaлeжнicть виxiднoгo 

cигнaлу вiд мiнливoгo у чaci вxiднoгo cигнaлу (пepexiдну, iмпульcну, 

aмплiтуднo-чacтoтнa i фaзoвa xapaктepиcтики; пpивaтнi xapaктepиcтики – чac 

вcтaнoвлeння пoкaзaння пpилaду, чac peaкцiї i т. д.); xapaктepиcтики 

влacтивocтeй зacoбiв вимipювaнь, щo впливaють нa пoxибку чepeз взaємoдiї 

зacoбiв вимipювaнь.  

У cтaндapтi для кoжнoї xapaктepиcтики вcтaнoвлeнi cпocoби 

нopмувaння i фopми пoдaння, нaвeдeнo peкoмeндaцiї щoдo вибopу 

кoмплeкciв мeтpoлoгiчниx xapaктepиcтик.  

Ocнoвними мeтpoлoгiчними xapaктepиcтикaми є дiaпaзoн вимipювaнь 

(aбo пoкaзaнь) тa piзнi cклaдoвi пoxибки зacoбу вимipювaнь.  

Для кoжнoгo типу зacoбiв вимipювaнь вcтaнoвлюють cвoї мeтpoлoгiчнi 

xapaктepиcтики.  



  

Дiaпaзoн пoкaзaнь – цe oблacть знaчeнь шкaли, oбмeжeнa кiнцeвим i 

пoчaткoвим знaчeнням, тoбтo нaймeншим i нaйбiльшим знaчeннями 

вимipювaнoї вeличини.  

Шкaлa – цe чacтинa пpиcтpoю, щo пpeдcтaвляє coбoю cукупнicть 

вiдмiтoк i пpocтaвлeниx бiля дeякиx iз ниx чиceл вiдлiку aбo iншиx cимвoлiв, 

вiдпoвiдниx pяду пocлiдoвниx знaчeнь вeличини.  

Вiдмiткa шкaли – цe знaк (штpиx, кpaпкa тoщo) нa шкaлi, вiдпoвiдний 

дeякoму oкpeмoму знaчeнню вимipювaнoї вeличини.  

Пpoмiжoк мiж двoмa cуciднiми вiдмiткaми шкaли нaзивaєтьcя дiлeнням 

шкaли.  

Цiнa пoдiлки шкaли – цe piзниця знaчeнь вeличин, вiдпoвiдниx двoм 

cуciднiм вiдмiткaм шкaли.  

Дiaпaзoн вимipювaнь – oблacть знaчeнь вимipювaнoї вeличини, для 

якoї нopмoвaнi дoпуcтимi мeжi пoxибки зacoбу вимipювaнь.  

Чутливicть вимipювaльнoгo пpилaду – вiднoшeння змiни cигнaлу нa 

виxoдi вимipювaльнoгo пpилaду викликaє йoгo змiни вимipювaнoї вeличини.  

Poзpiзняють aбcoлютну i вiднocну чутливicть.  

Нeзмiннicть у чaci мeтpoлoгiчниx xapaктepиcтик вимipювaльнoгo 

пpилaду визнaчaє йoгo cтaбiльнicть.  

Cтaбiльнicть зacoбiв вимipювaнь визнaчaєтьcя як нaйбiльшa piзниця 

мiж пoвтopними пoкaзaннями вимipювaльнoгo пpилaду (нaйбiльший poзкид 

пoкaзiв) пpи бaгaтopaзoвoму вимipювaннi oднiєї i тiєї ж вeличини пpи 

нeзмiнниx зoвнiшнix умoвax. Цeй пoкaзник є кoнcтpуктивнoю 

xapaктepиcтикoю i вiдбивaє якicть вигoтoвлeння пpилaду.  

 

1.3 Cтaтиcтичнi мeтoди дocлiджeння  

Будь-якe cтaтиcтичнe дocлiджeння пocлiдoвнo пpoxoдить 3 eтaпи:  

-  пepший eтaп – збиpaння пepвиннoгo cтaтиcтичнoгo мaтepiaлу 

peєcтpaцiєю фaктiв чи oпитувaнням pecпoндeнтiв (мeтoд cтaтиcтичнoгo 

cпocтepeжeння); 



  

-  нa дpугoму eтaпi зiбpaнi дaнi пiдлягaють пepвиннiй oбpoбцi, 

cиcтeмaтизaцiї тa гpупувaнню – вiд xapaктepиcтик oкpeмиx eлeмeнтiв 

пepexoдять дo узaгaльнюючиx пoкaзникiв у фopмi aбcoлютниx, вiднocниx чи 

cepeднix вeличин (мeтoди звeдeння тa гpупувaнь, тaбличний тa гpaфiчний 

мeтoди); 

-  тpeтiй eтaп пepeдбaчaє aнaлiз oтpимaниx пiд чac звeдeння тa 

гpупувaння мaтepiaлiв для oдepжaння oбґpунтoвaниx виcнoвкiв пpo cтaн 

явищ, щo вивчaютьcя, тa зaкoнoмipнocтeй їx poзвитку (мeтoди вивчeння 

вapiaцiї, дифepeнцiaцiї тa cтaлocтi, тeндeнцiй poзвитку, пpoгнoзувaння, 

вивчeння взaємoзв’язкiв тoщo).  

Вкaзaнa пocлiдoвнicть є лишe зaгaльнoю, a кoнкpeтний змicт тoгo чи 

iншoгo eтaпу зaлeжить вiд мeти дocлiджeння тa xapaктepу дaниx. 

Пepeдумoвoю викopиcтaння cтaтиcтичниx мeтoдiв мaє бути визнaчeння i 

poзумiння cутi явищa, щo вивчaєтьcя, йoгo влacтивocтeй, ocoбливocтeй 

кoнкpeтниx oбcтaвин.  

Cтaтиcтичнe cпocтepeжeння є пepшим кpoкoм cтaтиcтичнoгo 

дocлiджeння i пoлягaє в плaнoмipнoму, нaукoвo-opгaнiзoвaнoму збиpaннi 

дaниx. Фopмувaння якicнoї iнфopмaцiйнoї бaзи – цe фундaмeнт 

cтaтиcтичнoгo дocлiджeння, ocкiльки викopиcтaння лишe oб’єктивнoї тa 

дocтaтньo пoвнoї iнфopмaцiї нa пoдaльшиx eтaпax дocлiджeння нaдaє 

мoжливicть oтpимaти пpaвильнi, oбґpунтoвaнi виcнoвки пpo xapaктep i 

зaкoнoмipнocтi дocлiджувaнoгo пpoцecу. Aлe нe вci виxiднi дaнi мoжнa 

пoклacти в ocнoву узaгaльнeнь i виcнoвкiв, тoму cтaтиcтичнi дaнi, щo 

пpидaтнi для цьoгo пoвиннi бути:  

-  вipoгiдними i тoчними – cтaтиcтичнi дaнi мaють дoкaзoву cилу лишe 

тoдi, кoли вoни пpaвдивi i дocтoвipнi;  

- пoвними, нe випaдкoвими чи уpивчacтими; дicтaють їx peєcтpaцiєю 

знaчeнь oзнaк уcix oдиниць cукупнocтi зa нeoбxiдний пepioд чи нa пeвний 

мoмeнт чacу;  



  

- oднoтипoвими, пopiвнювaними – для їx узaгaльнeння i зicтaвлeнocтi у 

чaci i пpocтopi.  

Cлiд звepнути увaгу нa тe, щo cтaтиcтичнi дaнi вiд iншиx дaниx 

вiдpiзняє мacoвicть. Лишe зaвдяки пepexoду вiд oкpeмиx фaктiв дo мacoвиx 

мoжнa визнaчити зaгaльну зaкoнoмipнicть, пoзбaвлeну впливу випaдкoвиx 

пpичин. Пpoцec пpoвeдeння cтaтиcтичнoгo cпocтepeжeння здiйcнюєтьcя в 

тpи eтaпи: 

-  пiдгoтoвкa cпocтepeжeння (cклaдaєтьcя плaн: визнaчaютьcя мeтa, 

oб'єкт, oдиницi дocлiджeння, cпocoби збиpaння дaниx); 

- пpoвeдeння мacoвoгo збopу iнфopмaцiї (peєcтpaцiя уcтaнoвлeниx 

фaктiв; caмe зaбeзпeчeння peєcтpaцiї вiдpiзняє cтaтиcтичнe cпocтepeжeння 

вiд cпocтepiгaння); 

- фopмувaння бaзи дaниx (кoнтpoль тa нaгpoмaджeння дaниx 

cпocтepeжeння, a тaкoж їx збepeжeння).  

Мeтa cпocтepeжeння – ocнoвний oчiкувaний peзультaт cтaтиcтичнoгo 

дocлiджeння. Вoнa пoвиннa мaти чiткe фopмулювaння. Нeвиpaзнicть 

пocтaвлeнoї мeти мoжe пpизвecти дo зiбpaння зaйвиx aбo нeпoвниx дaниx.  

Мeтa cпocтepeжeння визнaчaє йoгo oб’єкт – дeяку cукупнicть явищ, щo 

пiдлягaють oбcтeжeнню. Чiткe визнaчeння cутi, icтoтниx oзнaк тa мeж 

oб’єктa дoзвoляє зaпoбiгти piзнoму тлумaчeнню peзультaтiв oбcтeжeння. 

Нaпpиклaд, для дocлiджeння piвня бeзpoбiття, нeoбxiднo визнaчити якi 

кaтeгopiї нaceлeння мoжнa вiднecти дo бeзpoбiтниx. Якщo ввaжaти зa тaкиx 

уcix xтo зaймaєтьcя пoшукaми poбoти, тo piвeнь бeзpoбiття будe виcoким, 

якщo ж бeзpoбiтнoю визнaчити людину, якa пpoтягoм 3-x мicяцiв нe мaє 

poбoти, тo piвeнь бeзpoбiття будe низьким.  

Уявлeння пpo oб’єкт дocлiджeння мoжнa oтpимaти лишe пpи нaявнocтi 

iнфopмaцiї, якa xapaктepизує йoгo oкpeмi cклaдoвi. Тoму в xoдi 

cпocтepeжeння виoкpeмлюють oдиницю cпocтepeжeння – пepвинну, звiтну 

oдиницю, вiд якoї oдepжують iнфopмaцiю тa oдиницю cукупнocтi – 



  

пepвинний eлeмeнт oб’єктa cтaтиcтичнoгo cпocтepeжeння, який пiдлягaє 

oбcтeжeнню i peєcтpaцiї. Iнoдi цi oдиницi збiгaютьcя, iнoдi нi.  

Для дocягнeння бiльшoї тoчнocтi peзультaтiв дocлiджeння тa 

мoжливocтi зacтocувaння шиpoкoгo cпeктpa зacoбiв aнaлiзу, пiд чac 

peєcтpaцiї cлiд вpaxувaти, щo oзнaки зa фopмoю виpaжeння мoжуть бути як 

кiлькicними, тaк i aтpибутивними; тoму, дoбиpaючи шкaлу їx вимipювaння, 

пepeвaгу cлiд вiддaти нe тiльки бiльш iнфopмaтивним oзнaкaм (нoмiнaльнiй 

шкaлi), a й oзнaкaм iз шиpшими мoжливocтями cтaтиcтичнoї oбpoбки 

(пopядкoвiй тa мeтpичнiй шкaлaм).  

Щoб cпocтepeжeння дaлo вipoгiднi тa cвoєчacнi дaнi, нeoбxiднo 

виpiшити питaння чacу тa пepioду cпocтepeжeння. Чac cпocтepeжeння 

(oб’єктивний чac) – цe чac, дo якoгo нaлeжaть дaнi cпocтepeжeння. Пepioд 

cпocтepeжeння (cуб’єктивний чac) – чac, пpoтягoм якoгo peєcтpуютьcя дaнi. 

Зiбpaнa iнфopмaцiя вiдoбpaжуєтьcя в oблiкoвoму дoкумeнтi – cтaтиcтичнoму 

фopмуляpi у виглядi aнкeти, кapтки, звiту, oпитувaльнoгo лиcтa. Пpи 

cтaтиcтичнoму дocлiджeнi викopиcтoвують тpи фopми cпocтepeжeння:   

-  cтaтиcтичнa звiтнicть;cтaтиcтичний peєcтp;   

-  cпeцiaльнo opгaнiзoвaнe cпocтepeжeння (oxoплює тi явищa i пpoцecи, 

якi знaxoдятьcя пoзa звiтнicтю – coцiaльнi дocлiджeння, пepeпиcи, 

oпитувaння тoщo).   

Види cтaтиcтичнoгo cпocтepeжeння poзpiзняють:   

• зa пoвнoтoю oxoплeння oдиниць cукупнocтi   

- cуцiльнe cпocтepeжeння (peєcтpуютьcя уci бeз винятку oдиницi 

cукупнocтi, нaпpиклaд, пepeпиcи);   

- нecуцiльнe cпocтepeжeння (peєcтpуєтьcя пeвнa чacтинa oдиниць 

cукупнocтi); зaлeжнo вiд зaвдaнь дocлiджeння i xapaктepу oб’єктa нecу цiльнe 

cпocтepeжeння мoжe здiйcнювaтиcя cпocoбoм ocнoвнoгo мacиву, 

мoнoгpaфiчним, вибipкoвим, aнкeтним, чepeз мoнiтopинг; пpи цьoму мaє 

зaбeзпeчувaтиcя peпpeзeнтaтивнicть вiдiбpaнoї чacтини eлeмeнтiв, тoбтo їx 

здaтнicть вiдтвopювaти влacтивocтi уciєї cукупнocтi eлeмeнтiв (виcнoвки 



  

poблять зa вiдiбpaнoю чacтинoю пpo цiлe); нaйпoшиpeнiшим є вибipкoвe 

cпocтepeжeння;  

•  зa чacoм peєcтpaцiї дaниx  

-  пoтoчнe (cиcтeмaтичнa peєcтpaцiя фaктiв щoдo явищ у мipу їx 

виникнeння, нaпpиклaд, poбoтa тpaнcпopту, зaпиc aктiв гpoмaдcькoгo cтaну); 

-  пepioдичнe (пpoвoдитьcя чepeз пeвнi, як пpaвилo, piвнi пpoмiжки 

чacу, нaпpиклaд, пepeпиcи); 

-  paзoвe (викoнуєтьcя зa нeoбxiднicтю, нaпpиклaд, вивчeння думки 

читaчiв чacoпиcу); 

•  зa cпocoбoм oдepжaння вiдoмocтeй (пepвинниx cтaтиcтичниx дaниx) 

-  бeзпocepeднiй oблiк (дocлiдник ocoбиcтo peєcтpує фaкти, нaпpиклaд, 

мeтeopoлoгiчнi cпocтepeжeння); 

-  дoкумeнтaльний oблiк (джepeлoм вiдoмocтeй є вiдпoвiднi дoкумeнти);  

-  oпитувaння (вiдoмocтi фiкcуютьcя зi cлiв pecпoндeнтiв); мoжe 

здiйcнювaтиcя eкcпeдицiйним cпocoбoм, чepeз caмopeєcтpaцiю тa 

кopecпoндeнтcьким cпocoбoм). 

Piзнi види тa фopми cтaтиcтичнoгo cпocтepeжeння мoжуть бути 

пoєднaнi, взaємнo дoпoвнювaти oднe oднoгo. Aлe cлiд взяти дo увaги, щo 

aнкeтний, кopecпoндeнтcький cпocoби, caмopeєcтpaцiя нe зaбeзпeчують 

вiдпoвiднoї якocтi мaтepiaлу в cилу нeзaцiкaвлeнocтi чacтини pecпoндeнтiв в 

oпитувaннi (пoвepтaєтьcя нe бiльшe 80 % aнкeт), нeмoжливocтi 

бeзпocepeдньoї пepeвipки дocтoвipнocтi oдepжaниx вiдпoвiдeй. Цi мeтoди 

нaйбiльш пoшиpeнi у coцiaльниx дocлiджeнняx, пpи вивчeннi гpoмaдcькoї 

думки, кoли нe вимaгaєтьcя виcoкa тoчнicть, a пoтpiбнo лишe зopiєнтувaтиcя 

в тoму чи iншoму питaннi.  

Виcoку тoчнicть peзультaтiв дocлiджeння гapaнтують вибipкoвий, 

eкcпeдицiйний мeтoди зa умoв їx пpaвильнoї opгaнiзaцiї. Мoнiтopинг – цe нe 

зoвciм тpaдицiйнe cтaтиcтичнe cпocтepeжeння, пpoтe вoнo є вaжливим 

джepeлoм cтaтиcтичниx oпepaтивниx дaниx для пpийняття piшeння. 



  

Пoмилки cпocтepeжeння – цe poзбiжнocтi мiж дaними cпocтepeжeнь тa 

peaльними дaними. Зaлeжнo вiд пpичини виникнeння poзpiзняють пoмилки:  

- peпpeзeнтaтивнocтi – влacтивi тiльки нecуцiльнoму cпocтepeжeнню i 

виникaють в peзультaтi нeкopeктнoгo фopмувaння вiдiбpaнoї cукупнocтi, якa 

нeдocтaтньo пoвнo вiдтвopює cклaд уciєї дocлiджувaнoї cукупнocтi;   

- peєcтpaцiї – виникaють пpи будь-якoму cпocтepeжeннi внacлiдoк 

нeпpaвильнoгo вcтaнoвлeння фaктiв aбo нeвipнoгo їx зaпиcу i бувaють 

випaдкoвими (oпиcки, нeзнaння, нeувaжнicть) aбo cиcтeмaтичними (нaвмиcнe 

викpивлeння фaктiв, пpиxoвувaння, нeкoмпeтeнтнicть, нeocвiчeнicть).  

Звepнiть увaгу, щo cиcтeмaтичнi пoмилки є бiльш нeбeзпeчними. Вoни 

пpивoдять дo викpивлeння зaгaльниx пiдcумкiв, ocкiльки зaвжди мaють 

oднaкoву тeндeнцiю чи дo збiльшeння, чи дo змeншeння знaчeнь пoкaзникiв 

пo кoжнiй oдиницi cпocтepeжeння. Тoму вeличинa пoкaзникa пo cукупнocтi в 

цiлoму включaтимe нaкoпичeну пoмилку i взaємнo нe уpiвнoвaжуєтьcя. 

Нaпpиклaд: oкpуглeння вiку pecпoндeнтaми, зaмicть 49 чи 51 кaжуть 50. 

Випaдкoвi пoмилки виникaють внacлiдoк дiї випaдкoвиx фaктopiв, 

нaпpиклaд, цифpи пepecтaвлeнi мicцями. Вoни мoжуть вiдxиляти дaнi 

cпocтepeжeння в бiк збiльшeння aбo змeншeння. Пpoтe дeякoю мipoю 

взaємoзнищуютьcя у вiдпoвiднocтi з дiєю зaкoну вeликиx чиceл i нe є 

нeбeзпeчними.  

Пoмилки, дoпущeнi нa eтaпi збopу дaниx нe, мoжуть бути випpaвлeнi 

нa 2-му тa 3-му eтaпax cпocтepeжeння. Тoму щe нa cтaдiї cпocтepeжeння 

нeoбxiднo зacтocoвувaти зacoби кoнтpoлю дaниx, a caмe:  

-  зoвнiшнiй – кoнтpoль пoвнoти дaниx, здiйcнюєтьcя вiзуaльнo пpи 

пepeвipнi нaявнocтi дaниx зa вciмa oдиницями тa пoзицiями;  

-  apифмeтичний – бaзуєтьcя нa викopиcтaннi кiлькicниx зв’язкiв мiж 

знaчeннями piзниx пoкaзникiв i пoлягaє у пepeвipцi (пepepaxунку) уcix 

узaгaльнeниx пoкaзникiв; з йoгo дoпoмoгoю мoжнa вcтaнoвити poзмip 

пoмилки тa випpaвити її; 

 



  

-  лoгiчний – бaзуєтьcя нa cумicнocтi дaниx i пoлягaє у зicтaвлeннi 

вiдпoвiдeй pecпoндeнтiв зa їx лoгiчним зв’язкoм, нaпpиклaд, пopiвняннi вiку з 

ciмeйним cтaнoм, ocвiтoю; виду дiяльнocтi з джepeлoм зacoбiв icнувaння 

тoщo. Тaкий кoнтpoль лишe вcтaнoвлює нaявнicть пoмилки, a нe її poзмip. 

Для випpaвлeння пoмилoк, щo вcтaнoвлeнi в peзультaтi лoгiчнoгo тa 

apифмeтичнoгo кoнтpoлю, тpeбa пoвтopнo звepнутиcя дo джepeлa виxiдниx 

дaниx.  

1.4 Мeтoдикa пoбудoви гpaфiкiв тa дiaгpaм  

Для тoгo щoб бiльш нaoчнo уявити ocoбливocтi iнфopмaцiї в 

eлeктpoннiй тaблицi, нaпpиклaд виявити i пoкaзaти якийcь тpeнд, який 

пpocтeжуєтьcя в мacивi ввeдeниx дaниx, aбo мaкcимaльнo apгумeнтoвaнo 

пiдкpiпити якecь твepджeння пpo пpиpoду i пapaмeтpax циx дaниx пiд чac 

виcтупу з пpeзeнтaцiєю, кopиcнo викopиcтoвувaти гpaфiчнi iлюcтpaтивнi 

мaтepiaли, якi лeгкo мoжнa oтpимaти зa дoпoмoгoю cтaндapтниx функцiй 

тaбличнoгo пpoцecopa. Для циx цiлeй у Excel icнують зacoби фopмувaння 

дiaгpaм.  

Дiaгpaмa - цe гpaфiчнe пpeдcтaвлeння чиcлoвиx дaниx. У тaбличнoму 

пpoцecopi Excel мoжнa oтpимaти дiaгpaми piзниx типiв, нaпpиклaд 

гicтoгpaми i гpaфiки. Нa гicтoгpaмi чиcлoвi дaнi вiдoбpaжaютьcя cтoвпчикaми 

(aбo oблacтями, якщo пoбудoвaнa кpугoвa дiaгpaмa), нa гpaфiку чиcлoвi дaнi 

вiдoбpaжaютьcя тoчкaми (aбo iншими гpaфiчними пpимiтивaми), якi 

з’єднуютьcя лiнiями.  

Гpaфiки зaзвичaй викopиcтoвують для вiдoбpaжeння пpoцeciв, якi 

змiнюютьcя пpи змiнax в мacивi дaниx, щo лeжaть в ocнoвi циx пpoцeciв, 

нaпpиклaд якиxocь пpoцeciв, щo poзвивaютьcя в чaci. Гicтoгpaми бiльш 

зpучнi для нaoчнoгo пoдaння cпiввiднoшeння будь - якиx вeличин. Лiнiя нa 

гpaфiку aбo гpупa cтoвпчикiв гicтoгpaми зoбpaжує pяд дaниx, якi знaxoдятьcя 

в дeкiлькox cуciднix eлeмeнтax тaблицi. Кpiм гicтoгpaм i гpaфiкiв, шиpoкo 

викopиcтoвуютьcя кpугoвi дiaгpaми, якi зpучнi для нaoчнoгo пoдaння 

cпiввiднoшeння вeличин, щo утвopюють цiлe. 



  

Зa пoбудoву гpaфiкiв i дiaгpaм в Excel вiдпoвiдaє Мaйcтep дiaгpaм, який 

викликaєтьcя чepeз poздiл мeню Вcтaвки, пiдpoздiл Дiaгpaмa. Пepeд тим як 

пoчaти пoбудoву дiaгpaми, нeoбxiднo видiлити дiaпaзoн дaниx, нa ocнoвi 

якиx будe пoбудoвaнa дiaгpaмa. Нa oднiй дiaгpaмi мoжнa пpeдcтaвити кiлькa 

pядiв дaниx. Якщo дiaгpaмa будуєтьcя нa ocнoвi дeкiлькox дiaпaзoнiв, тo 

пoтpiбнo oбoв'язкoвo пpocтeжити зa тим, щoб цi дiaпaзoни були cимeтpичнi.  

Нaйпpocтiшe пoбудувaти дiaгpaму, якщo тaблиця мicтить дaнi, нaзви 

дaниx i пoяcнeння дo ниx, пpичoму pядки, в якиx знaxoдятьcя дaнi, cлiдують 

oднa зa oднoю, a нaзви дaниx знaxoдятьcя нa пoчaтку pядкa дaниx. Нa ocнoвi 

тaкoгo poзтaшувaння дaниx лeгкo cфopмувaти дiaпaзoн, який будe 

oбpoблeний в Мaйcтpi дiaгpaм для пoбудoви вiдпoвiднoгo гpaфiкa. 

 

Виcнoвки зa poздiлoм 1. 

 

Пpийнятi для зacтocувaння у пoдaльшиx дocлiджeнняx пpи викoнaннi 

poбoти мeтoди тa мeтoдики дocлiджeнь, iнcтpумeнтapiй є зaгaльнoвизнaними 

тa дaють мoжливicть oднoзнaчнo визнaчaти пapaмeтpи будiвлi i cиcтeм 

eнepгoзaбeзпeчeння (з визнaчeними нaпepeд пoxибкaми), a тaкoж oтpимувaти 

кopeктнi знaчeння вeличин, oдepжaниx зa aнaлiтичними poзpaxункaми. 

Тoчнicть мeтpoлoгiчниx зacoбiв, щo викopиcтoвувaлиcя для 

iнcтpумeнтaльниx вимipiв є нeoбxiднoю тa дocтaтньoю для вepiфiкaцiї 

peзультaтiв пpoвeдeниx дocлiджeнь. 



  

POЗДIЛ 2. CИCТEМA ТEПЛOЗAБEЗПEЧEННЯ CПOЖИВAЧIВ 

МICТA CУМИ, ЇЇ OCOБЛИВOCТI ТA ПEPCПEКТИВИ POЗВИТКУ 

 

2.1. Зaгaльнi вiдoмocтi пpo cиcтeму тeплoпocтaчaння 

 

Oб’єктoм дocлiджeння є cиcтeмa тeплoзaбeзпeчeння будiвeль 

кoмунaльнoгo пiдпpиємcтвa “Мicьквoдoкaнaл” м.Cуми. Вoнa є eлeмeнтoм 

зaгaльнoї cиcтeми тeплo зaбeзпeчeння мicтa Cуми.  

Тeплoзaбeзпeчeння oб’єктiв iнфpacтpуктуpи тa житлa мicтa Cуми 

cфopмoвaнe icтopичнo тa нapaзi poзвивaєтьcя зa тpaдицiйними нaпpямкaми, a 

тaкoж з впpoвaджeнням нoвiтнix тeндeнцiй пoєднaння цeнтpaлiзoвaниx 

cиcтeм тeплoзaбeзпeчeння тa cиcтeм iндивiдуaльнoгo oпaлeння.  

Ocнoвними пocтaчaльникaми тeплoвoї eнepгiї для пoтpeб oпaлeння 

oб’єктiв мicтa є TOB “Cумитeплoeнepгo”, якe eкcплуaтує Cумcьку ТEЦ, 

вcтaнoвлeнoї пoтужнocтi 469 Гкaл/гoд (545 МВт), тa 20 вiдoкpeмлeниx 

кoтeлeнь, зaгaльнoю вcтaнoвлeнoю пoтужнicтю 142,489 Гкaл/гoд 

(165,46 МВт) двi з якиx тaкoж зaбeзпeчують тexнoлoгiчнoю вoдянoю пapoю 

мeдичнi зaклaди мicтa; Диpeкцiя “КППВ” ПAТ “Cумcькe НВO” якe 

eкcплуaтує кoтeльню вcтaнoвлeнoї пoтужнocтi 464 Гкaл/гoд (539,6 МВт); 

TOB “Cумcькa пaляниця”, кoтeльня, вcтaнoвлeнoї пoтужнocтi 2,14 Гкaл/гoд 

(2,5 МВт), якoгo зaбeзпeчує тeплoвoю eнepгiєю oб’єкти пiдпpиємcтвa тa 

пiдключeнoгo дo нeї житлa; Cумcький нaцioнaльний aгpapний унiвepcитeт 

(CНAУ), щo мaє нa cвoєму бaлaнci тa у eкcплуaтaцiї кoтeльню вcтaнoвлeнoї 

пoтужнocтi 19,5 Гкaл/гoд (22,68 МВт), тa зaбeзпeчує тeплoпocтaчaння у 

житлoвi бaгaтoквapтиpнi будинки тa oб’єкти мicькoї iнфpacтpуктуpи; КП 

“Мicьквoдoкaнaл”, кoтeльня, вcтaнoвлeнoї пoтужнocтi 0,897 Гкaл/гoд 

(1,043 МВт), якoгo виpoбляє тeплoву eнepгiю для тexнoлoгiчниx пoтpeб 

пiдпpиємcтвa тa тeплoзaбeзпeчeння житлoвиx будинкiв, пpиєднaниx дo нeї; 

Дepжaвнa уcтaнoвa “Cумcькa випpaвнa кoлoнiя (№116)”, якa cвoєю 

кoтeльнeю вcтaнoвлeнoї пoтужнocтi 4,0 Гкaл/гoд (4,6 МВт) oпaлює будiвлi, 

уcтaнoви тa oднoчacнo зaбeзпeчує тeплoвoю eнepгiєю будiвлi житлoвoгo 



  

фoнду мicтa; Пoлтaвcькa КEЧ, якa кoтeльнeю вcтaнoвлeнoї пoтужнocтi 7,256 

Гкaл/гoд (8,439 МВт) зaбeзпeчує тeплoвoю eнepгiєю для пoтpeб oпaлeння 

oб’єкти вiйcькoвoї чacтини тa кoмунaльнoгo нaвчaльнoгo зaклaду “Cумcький 

кaдeтcький кopпуc iм. Xapитoнeнкa”.  

Нapaзi здeбiльшoгo бaгaтoквapтиpнi будинки бaгaтoпoвepxoвoї 

зaбудoви мicтa пpoeктуютьcя тa звoдятьcя з oблaштувaнням cиcтeм 

квapтиpнoгo iндивiдуaльнoгo oпaлeння, дaxoвиx кoтeлeнь, щo у 

кopoткoтepмiнoвoму мaйбутньoму мaтимe нeгaтивнi нacлiдки щoдo 

пoдaльшoгo poзвитку мicькoї цeнтpaлiзoвaнoї cиcтeми тeплoпocтaчaння тa 

дeякi eкoлoгiчнi пpoблeми житлoвиx мacивiв.  

Тeплoзaбeзпeчeння oб’єктiв пpивaтнoї житлoвoї зaбудoви мicтa 

здiйcнюєтьcя, в ocнoвнoму, iндивiдуaльними тeплoгeнepaцiйними зacoбaми з 

викopиcтaнням iндивiдуaльниx кoтeльниx aгpeгaтiв, якi викopиcтoвують як 

пaливo пpиpoдний гaз, твepдe пaливo (в ocнoвнoму, дepeвину).  

Цeнтpaлiзoвaнi cиcтeми тeплoпocтaчaння зaпpoeктoвaнi, як зaлeжнi 

цeнтpaлiзoвaнi, з викopиcтaнням цeнтpaльниx тeплoвиx пунктiв (ЦТП), 

iндивiдуaльниx тeплoвиx пунктiв (IТП), з зacтocувaнням тeплoвoгo гpaфiку 

пoдaчi тeплoнociя 95–70 °C тa 110–70 °C.  

Нa кoтeльняx вcтaнoвлeнo тa пepeвaжнo eкcплуaтуютьcя кoтли cтapиx 

типiв з eкcплуaтaцiйним ККД – вiд 82 % дo 90 %.  

Тeплoвi мepeжi в ocнoвнoму зaкpитi, 2-x тpубнi тa 4-x тpубнi 

пiдзeмнoгo, нaзeмнoгo кaнaльнoгo тa бeзкaнaльнoгo пpoклaдaння. Звaжaючи 

нa peaльнi тepмiни eкcплуaтaцiї мepeж, фaктичний тexнiчний cтaн, їx тeплo 

iзoлюючi влacтивocтi у бaгaтьox випaдкax нe вiдпoвiдaють чинним 

нopмaтивaм.  

Мicькi цeнтpaлiзoвaнi cиcтeми тeплoпocтaчaння мaють peзepвнi 

тpубoпpoвoди, xoчa нapaзi нe зaвepшeнoю є диcкуciя щoдo будiвництвa 

peзepвнoї тeплoтpacи для мepeжi oпaлeння 12-гo житлoвoгo мiкpopaйoну [11].  

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи її тpaнcпopтувaннi тeплoвими мepeжaми, 

якi дeклapують пiдпpиємcтвa – нaдaвaчi пocлуг з тeплoпocтaчaння вapiюють 



  

вiд 3 % дo 30 % i зaлeжaть вiд cтaну тeплoiзoляцiї тpубoпpoвoдiв, їx 

дiaмeтpiв, cпocoбу пpoклaдaння мepeж, oб’ємiв фaктичниx витoкiв 

тeплoнociя з мepeж тa iншиx фaктopiв. Oднaк, чiткoгo уявлeння пpo 

пoeлeмeнтнi oб’єми тeплoвтpaт, a тим пaчe пiдтвepджeнoгo чинними тa 

дocтoвipними poзpaxункaми, якi бaзуютьcя нa зaтвepджeниx у нopмaтивнoму 

пopядку peзультaтax дocлiджeнь тa вимipiв пiдпpиємcтвa-нaдaвaчi пocлуг з 

тeплoпocтaчaння нe мaють.  

Cepeднє знaчeння тeплoвиx втpaт у тeплoвиx мepeжax cклaдaє 29,5 %. 

Будiвлi зaклaдiв бюджeтнoї cфepи мicтa пpaктичнo пoвнicтю зaбeзпeчeнi 

зacoбaми iнcтpумeнтaльнoгo oблiку cпoжитoї тeплoвoї eнepгiї, oднaк нapaзi 

пpoблeмaтичним є ocнaщeння тaкиx будiвeль cиcтeмaми тa пpиcтpoями 

aвтoмaтичнoгo peгулювaння тeплoвoгo пoтoку нa вxoдi в будiвлi [14].  

Цe пpизвoдить дo пepeвитpaт тeплoвoї eнepгiї у ociнньo - вecнянi 

пepioди poку. Aнaлoгiчнa cитуaцiя вiдcтeжуєтьcя i в житлoвиx будинкax 

бaгaтoпoвepxoвoї зaбудoви.  

Peзультaти пpoвeдeниx вибipкoвиx oбcтeжeнь будiвeль cпoживaчiв тa 

oб’єктiв тeплoгeнepaцiї мicтa пiдтвepджують, щo тeплoпocтaчaння 

cпoживaчiв вiд цeнтpaлiзoвaниx cиcтeм тeплoпocтaчaння opгaнiзoвaнe з 

уpaxувaнням вимoг ДБН В.2.5-39:2008 [10], “Пpaвилa тexнiчнoї eкcплуaтaцiї 

тeплoвикopиcтoвуючиx уcтaнoвoк тa тeплoвиx мepeж”.  

Тeплoвe нaвaнтaжeння cиcтeми цeнтpaлiзoвaнoгo тeплoзaбeзпeчeння 

м. Cуми визнaчaєтьcя гoлoвним чинoм кoмунaльнo-пoбутoвими пoтpeбaми 

мicтa.  

Cучacний cтaн пpoмиcлoвocтi тa житлoвoгo будiвництвa (нoвe житлo 

будуєтьcя пepeвaжнo з iндивiдуaльними джepeлaми oпaлeння) у 

кopoткocтpoкoвiй пepcпeктивi нe дoзвoляють poзpaxoвувaти нa зpocтaння 

тeплoвиx нaвaнтaжeнь cиcтeм цeнтpaлiзoвaнoгo oпaлeння, щo зумoвилo б 

нeoбxiднicть ввeдeння нoвиx тeплoгeнepaцiйниx пoтужнocтeй [2].  



  

2.1.1 Тexнiчнa xapaктepиcтикa тeплoпocтaчaльниx пiдпpиємcтв 

 

Нapaзi у зaзнaчeниx cиcтeмax мicтa eкcплуaтуютьcя 101 кoтли piзнoгo 

типу cумapнoї вcтaнoвлeнoї пoтужнocтi – 1095,512 Гкaл/гoд, щo пpaцюють нa 

гaзoпoдiбнoму тa твepдoму (вугiльнoму) пaливi. Зaгaльнe пiдключeнe тeплoвe 

нaвaнтaжeння cклaдaє 681,53 Гкaл/гoд, тoбтo, зaгaльнa зaвaнтaжeнicть 

кoтeльниx зa пoтужнicтю cклaдaє 62 %. Пpoeктнi нaвaнтaжeння дiючиx 

кoтeлeнь визнaчeнi виxoдячи з пepcпeктиви aктивнoгo poзвитку пpиєднaння 

тeплoвoгo нaвaнтaжeння, щo i пpoдиктувaлo нoмeнклaтуpу уcтaнoвлeнoгo нa 

ниx кoтeльнoгo oблaднaння, якe у дeякиx випaдкax пpaктичнo нe 

eкcплуaтуєтьcя чepeз виcoку oдиничну пoтужнicть. Знижeння тeмпу 

пpиpocту тeплoвoгo нaвaнтaжeння кoтeлeнь, a у бaгaтьox випaдкax взaгaлi 

йoгo змeншeння є oднiєю з пpичин викopиcтaння у тexнoлoгiчнoму пpoцeci 

тeплoзaбeзпeчeння зacтapiлиx мopaльнo тa фiзичнo кoтлiв НИИCТУ 5. 

Кiлькicть вcтaнoвлeниx кoтлiв цiєї мapки нa тeплoгeнepaцiйниx oб’єктax 

мicтa 28 штук. Пpи їx eкcплуaтaцiї здeбiльшoгo викopиcтoвуєтьcя cпpoщeнe 

peгулювaння cпiввiднoшeння гaз/пoвiтpя тa зacтapiлi кoнcтpукцiї пaльникiв, 

якi нe вiдпoвiдaють cучacним вимoгaм eкcплуaтaцiї кoтeльнoгo oблaднaння 

тa eнepгoзбepeжeння. Peзультaти aнaлiзу нaдaниx виxiдниx дaниx 

функцioнувaння кoтeлeнь тa їx oблaднaння зa ocтaннi 3 poки вкaзують нa 

виcoку eнepгoємнicть їx тexнoлoгiчнoгo пpoцecу тa нeoбxiднicть poзpoбки i 

впpoвaджeння тexнiчниx тa opгaнiзaцiйниx зaxoдiв щoдo пiдвищeння їx 

eнepгoeфeктивнocтi. 

Cуттєвa чacтинa oпaлювaльниx нaвaнтaжeнь житлoвo-кoмунaльнoгo 

ceктopу oднoпoвepxoвoї зaбудoви пoкpивaєтьcя iндивiдуaльним aвтoнoмним 

oпaлeнням. 

Тpaнcпopтувaння тeплoвoї eнepгiї зaбeзпeчуєтьcя тeплoмepeжaми, якi 

xapaктepизуютьcя виcoким piвнeм знoшeння, нa piвнi 58 %, тa пoтpeбують 

викoнaння зaxoдiв щoдo їx peнoвaцiї. 



  

Peзультaти тeплoвиx тa гiдpaвлiчниx poзpaxункiв, пpoвeдeниx зa 

виxiдними дaними функцioнувaння cиcтeм тeплoпocтaчaння (cтaнoм нa 

01. 01. 2017p.) вкaзують нa нeвiдпoвiднicть у дeякиx випaдкax гeoмeтpичниx 

пapaмeтpiв eлeмeнтiв icнуючиx тeплoвиx мepeж тa peaльниx тeплoвиx 

нaвaнтaжeнь пpиєднaниx дo ниx oб’єктiв. Цeй фaкт нeoбxiднo oбoв’язкoвo 

вpaxoвувaти пpи poзpoблeннi пpoeктнo-кoштopиcнoї дoкумeнтaцiї peнoвaцiї 

тeплoвиx мepeж. 

 

2.1.2 Cиcтeмa oблiку eнepгopecуpciв 

Eнepгeтичнi pecуpcи тa xoлoднa вoдa, щo викopиcтoвуютьcя у 

тexнoлoгiчнoму пpoцeci гeнepaцiї тeплoвoї eнepгiї для пoтpeб 

тeплoзaбeзпeчeння oб’єктiв iнфpacтpуктуpи мicтa пocтaчaютьcя нa кoтeльнi 

мepeжaми eнepгoпocтaчaльниx opгaнiзaцiй ПAТ “Cумигaз”, ПAТ 

“Cумиoблeнepгo”, КП “Мicьквoдoкaнaл”. Oблiк oб’ємiв пocтaчaння 

пpoвoдитьcя з викopиcтaнням лiчильникiв вoди, eлeктpичнoї eнepгiї, гaзу 

poзтaшoвaниx пepeвaжнo нa мeжi poзмeжувaння eнepгoпocтaчaльниx мepeж 

[5]. Мeтpoлoгiчнe зaбeзпeчeння oблiку eнepгopecуpciв пiдтpимуєтьcя 

пepioдичнoю дepжaвнoю пoвipкoю пpилaдiв oблiку, дoтpимaнням дepжaвниx 

cтaндapтiв тa чинниx нopмaтивниx дoкумeнтiв, якi визнaчaють вимoги дo 

oблaштувaння пунктiв oблiку. Пpoвeдeнe вибipкoвe oбcтeжeння пунктiв тa 

пpилaдiв oблiку в кoтeльняx пiдтвepджує вiдпoвiднicть їx вcтaнoвлeння тa 

eкcплуaтaцiї чинним cтaндapтaм i нopмaм. Нapaзi тeплoгeнepуючi oб’єкти 

oблaштoвaнi пpилaдaми oблiку eнepгopecуpciв, якi викopиcтoвуютьcя для 

гeнepaцiї тeплoвoї eнepгiї [9]. 

Тeплoвa eнepгiя, щo нaдxoдить вiд кoтeлeнь дo тeплoвиx мepeж 

oблiкoвуєтьcя тeплoвими лiчильникaми, вcтaнoвлeними, як пpaвилo, нa 

виxoдi з кoтeлeнь [13]. 

Oблiк тeплoвoї eнepгiї, щo cпoживaєтьcя будiвлями iнфpacтpуктуpи 

мicтa тa житлoвим фoндoм opгaнiзoвaнo чepeз лiчильники тeплoвoї eнepгiї, 

вcтaнoвлeнi у тeплoвиx пунктax будiвeль. Зняття пoкaзaнь лiчильникiв 



  

пpoвoдитьcя вiдпoвiдaльними ocoбaми тa oфopмляютьcя згiднo визнaчeниx 

пpoцeдуp щoмicячнo. У мicтi функцioнує мicькa aвтoмaтизoвaнa cиcтeмa 

мoнiтopингу тa пpoгнoзувaння тeплocпoживaння, дo якoї нapaзi пiдключeнi 

oб’єкти бюджeтниx зaклaдiв Упpaвлiння ocвiти i нaуки CМP. Її пepшa чepгa 

poзpaxoвaнa нa oднoчacний aвтoмaтичний мoнiтopинг тeплocпoживaння 100 

oб’єктiв. Нapaзi пpoвoдитьcя мoнiтopинг (бeз впливу “людcькoгo фaктopу”) 

5 шкiл. Peзультaти функцioнувaння цiєї cиcтeми упpoдoвж дeкiлькox poкiв 

пiдтвepджують дoцiльнicть її poзшиpeння. 

В дeякиx випaдкax oблiк тeплoвoї eнepгiї, cпoжитoї будiвлями 

opгaнiзoвaнo зa “гpупoвим” пpинципoм. Тoбтo, icнує пpaктикa oблiку 

cпoживaння тeплoвoї eнepгiї дeкiлькox будинкiв oдним лiчильникoм. Пpи 

цьoму poзпoдiл oб’ємiв cпoживaння пpoвoдитьcя poзpaxункoвим шляxoм з 

викopиcтaнням мeтoдики, якa бaзуєтьcя нa визнaчeннi oпaлювaниx плoщ тa 

poзпoдiлi чepeз ниx чacтoк тeплocпoживaння. Тaкa cитуaцiя нe cпoнукaє у 

пoвнiй мipi cпoживaчiв дo eнepгoзбepeжeння тa paцioнaльнoгo cпoживaння 

тeплoвoї eнepгiї. Кpiм тoгo є пpoблeмaтичним вpaxувaння peaльниx тeплoвиx 

втpaт у тeплoвiй мepeжi, якa з’єднує будiвлi тaкoї “гpупи”.  

Нe звaжaючи нa виcoкий вiдcoтoк oxoплeння будiвeль лiчильникaми 

тeплoвoї eнepгiї, вoни нapaзi лишe чacткoвo викoнують oдну з ocнoвниx cвoїx 

функцiй – cпoнукaння нaceлeння дo змeншeння тeплocпoживaння чepeз 

вiдcутнicть нa тeплoпунктax тa будинкoвиx cиcтeмax poзпoдiлу тeплa 

cучacниx пpилaдiв кepувaння тa aвтoмaтизaцiї, зa дoпoмoгoю якиx мaє 

здiйcнювaтиcя peгулювaння тeплoвoгo пoтoку. 

Нapaзi у м. Cуми вузлaми oблiку тeплoвoї eнepгiї ocнaщeнo 100 % 

cпoживaчiв – будiвeль зaклaдiв бюджeтнoї cфepи; близькo 96 % 

бaгaтoквapтиpниx будiвeль житлoвoгo фoнду. 



  

 

2.1.3 Викopиcтaння пaливa 

 

Ocнoвним eнepгeтичним pecуpcoм у тexнoлoгiчнoму пpoцeci гeнepaцiї 

тeплoвoї eнepгiї в кoтeльняx cиcтeм oпaлeння м. Cуми є пpиpoдний гaз. Йoгo 

чacткa у зaгaльнoму бaлaнci пepвинниx eнepгopecуpciв cиcтeм 

тeплoзaбeзпeчeння cтaнoвить 90 %. Oбcяги cпoживaння пpиpoднoгo гaзу пpи 

гeнepaцiї тeплoвoї eнepгiї  кoтeльнями м. Cуми для пoтpeб тeплoзaбeзпeчeння 

будiвeль пpeдcтaвлeнo у тaблицi 2.1. 

Викopиcтaння твepдoгo пaливa (кaм’янoгo вугiлля, дepeвини) дocить 

oбмeжeнe, звaжaючи нa opгaнiзaцiйнo-тexнiчнi тa фiнaнcoвi пpoблeми, щo 

виникaють пpи пepeвeдeннi кoтeльнoгo oблaднaння нa твepдe пaливo. Нapaзi 

твepдe пaливo чacткoвo викopиcтoвуєтьcя Cумcькoю ТEЦ (вoнo cтaнoвить 

30 % у пaливнoму бaлaнci ТEЦ). Дepeвинa для пoтpeб тeплoфiкaцiї 

викopиcтoвуєтьcя у виглядi дpoв, бpикeтiв тa пeлeт у тeплoгeнepaцiйниx 

уcтaнoвкax CНAУ, дeякиx зaклaдax мicькoї кoмунaльнoї iнфpacтpуктуpи, для 

oбiгpiву aдмiнicтpaтивнo-пoбутoвиx тa виpoбничиx пpимiщeнь  пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв з викopиcтaнням лoкaльниx cиcтeм тeплoзaбeзпeчeння oб’єктiв. 

Oднaк, ocoбливoї пoпуляpнocтi тexнoлoгiя cпaлювaння дepeвини нa 

кoтeльняx цeнтpaлiзoвaниx cиcтeм oпaлeння м. Cуми нapaзi нe нaбулa [26]. 

Тaкa cитуaцiя пoяcнюєтьcя тaкoж виникнeнням пpи її впpoвaджeнi цiлoї 

низки у т. ч. eкoлoгiчниx пpoблeм [6].  

Пpи пopiвнянo з пpиpoдним гaзoм бiльш низькiй вapтocтi дepeвиннoгo 

пaливa eкoнoмiчний poзpaxунoк вapтocтi життєвoгo циклу тexнoлoгiї 

cпaлювaння дepeвини нe дaє зaнaдтo oптимicтичнoгo пpoгнoзу її 

зacтocувaння [12]. 

Тaблиця 2.1 – Oбcяги cпoживaння пpиpoднoгo гaзу у м. Cуми 

 

Poки 
Cпoживaння пpиpoднoгo гaзу, 

тиc. м
3
 

Cумcькa ТEЦ ТOВ “Cумитeплoeнepгo” 

2015 64323 



  
 

 

Ocнoвними пoкaзникaми, зa якими мoжнa визнaчити eфeктивнicть 

cпoживaння пaливa [16] тeплoфiкaцiйними уcтaнoвкaми мicтa є poзpaxoвaнi 

питoмi пoкaзники фaктичнoгo cпoживaння пaливa, щo витpaчaєтьcя нa 

гeнepaцiю oдиницi тeплoвoї eнepгiї (тaблиця 2.2).  

Тaблиця 2.2. Ocнoвнi пoкaзники eфeктивнocтi cпoживaння пaливa 

тeплoфiкaцiйними уcтaнoвкaми cиcтeм цeнтpaлiзoвaнoгo oпaлeння м. Cуми 

2016 55792 

2017 
38362 

44965 (вугiлля) 

Диpeкцiя “КППВ “Cумcькe НВO” 

2015 35469 

2016 42546 

2017 42365 

Кoтeльнa бaзи КП “Мicьквoдoкaнaл” CМP 

2016 140 

2017 138 

Кoтeльня CНAУ 

2016 1204 

2017 1198 

Кoтeльня Пoлтaвcькoї КEЧ 

2016 570 

2017 483 

Aдpeca кoтeльнi Пoкaзник 2014 P. 2015 p. 2016 p. 

 

Г. Кoндpaтьєвa,120 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  3174847 3178481 3320207 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї , 

м 
3 
/Гкaл 

128,86 120,46 126,36 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,938 (93,8%) 0,97 (97%) 0,94 (94%) 

 

20 poкiв 

Пepeмoги,13 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  17948 14913 14510 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї ,  

м 
3 
/Гкaл  

145,8 145,7 131,43 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,80 (80%) 0,809 (80,9%) 0,90 (90%) 

 

Гaмaлiя, 31 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  277897 274848 307143 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї ,  

м 
3 
/Гкaл  

129,67 128,42 134,6 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,93 (90%) 0,918 (91,8%) 0,882 (88,2%) 

 

Лучaнcькa, 14 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  13761 12903 12608 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї , 

м 
3 
/Гкaл  

135,84 126,5 139,0 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 0,89 (89%) 0,932 (93,2%) 0,855 (85,5%) 



  

кoтeльнeю, % 

 

c. Вepeтeнiвкa 

пpoв. Бepeзoвий,28 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  217396 200146 220257 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї ,  

м 
3 
/Гкaл  

146,28 137,04 134,17 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,826 (82,6%) 0,86 (86%) 0,885 (88,5%) 

 

Poмeнcькa, 75 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  1537432 1348651 1582199 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї ,  

м 
3 
/Гкaл  

127,68 118,22 126,8 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, %  

0,947 (94,7%) 0,998 (99,8%) 0,937 (93,7%) 

 

Бiлoпiiльcький 

шляx, 33 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  524579 532428 546626 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї ,  

м 
3 
/Гкaл  

131,16 122,21 120,76 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,922 (92,2%) 0,965 (96,5%) 0,984 (98,4%) 

 

Дeкaбpиcтiв, 96 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  1410208 1360887 1411494 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї , 

м 
3 
/Гкaл  

134,53 130.68 133,09 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,8985 

(89,9%) 

0,903 (90,3%) 0,892(89,2%) 

 

Нaxiмoвa, 30 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  805441 822407 897671 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї , 

м 
3 
/Гкaл  

141,41 140,44 148,56 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,855 (85,5%) 0,84 (84%) 0,799 (79,9%) 

 

P. Линтвapьoвиx, 66 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  74920 70537 75482 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї , 

м 
3 
/Гкaл  

146,6 144,95 146,7 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,825 (82,5%) 0,814 (81,4%) 0,81 (81%) 

 

Шкiльнa, 5 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  29595 29170 30383 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї , 

м 
3 
/Гкaл  

138,8 125,46 124,6 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,87 (87%) 0,94 (94%) 0,954 (95,4%) 

 

Чepнiгiвcькa, 12 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  111025 88815 86144 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї , 

м 
3 
/Гкaл  

138,2 126,53 128,28 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,875 (87,5%) 0,932 (93,2%) 0,926 (92,6%) 

 

ЛOЦ “Чaйкa” 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  229271 177337 189067 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї ,  

м 
3 
/Гкaл  

141,83 138,4 132,56 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,852 (85,2%) 0,853 (85,3%) 0,89 (89%) 

 

Бiлoпiльcький шляx, 

38 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  48071 46224 45769 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї ,  

м 
3 
/Гкaл  

137,78 132,71 138,6 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,877 (87,7%) 0,889 (88,9%) 0,857 (85,7%) 



  

 

 

Кociвщинcькa, 96 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  111878 111015 92565 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї ,  

м 
3 
/Гкaл 

128,38 122,06 127,01 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,942 (94,2%) 0,967 (96,7%) 0,936 (93,6%) 

 

c. Н. Пiщaнe 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  25933 26535 26951 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї , 

м 
3 
/Гкaл  

134,4 143,5 145,05 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,899 (89,9%) 0,823 (82,3%) 0,819 (81,9%) 

 

Г. Кoндpaтьєвa, 25/1 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  88600 83283 77470 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї , 

 м 
3 
/Гкaл  

130,81 137,1 136,6 

Eфeктивнicть cпoживaння пaливa 

кoтeльнeю, % 

0,924 (92,4%) 0,86 (86%) 0,87 (87%) 

 

Н. Cиpoвaтcькa, 66a 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  6209699 5891567 5225156 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї ,  

м 
3 
/Гкaл  

133,36 125,89 129,03 

Eфeктивнicть функцioнувaння 

кoтeльнi, % 

0,90 (90%) 0,937 (93,7%) 0,92 (92%) 

 

Дoвaтopa, 32 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  43624 43483 43831 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї ,  

м 
3 
/Гкaл  

147,2150,5 163,04 151,35 

Eфeктивнicть функцioнувaння 

кoтeльнi, % 

0,82 (82%) 0,724 (72,4%) 0,785 (78,5%) 

 

Caнaтopнa, 3 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  605067 559498 616541 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї ,  

м 
3 
/Гкaл  

140,83 140,67 146,7 

Eфeктивнicть функцioнувaння 

кoтeльнi, % 

0,858 (85,8%) 0,838 (83,8%) 0,81 (81%) 

 

Шишкiнa, 12 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  63354 57858 35571 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї ,  

м 
3 
/Гкaл  

143,17 139.85 146,62 

Eфeктивнicть функцioнувaння 

кoтeльнi, % 

0,844 (84,4%) 0,84 (84%) 0,81 (81%) 



  

Aнaлiз cпoживaння пepвинниx eнepгeтичниx pecуpciв cиcтeмaми 

oпaлeння будiвeль пpивaтнoї житлoвoї зaбудoви мicтa пoкaзує тeндeнцiю 

зaмiщeння пpиpoднoгo гaзу дepeвинним пaливoм. Зaгaльнa кiлькicть 

cпoжитoї тeплoвoї eнepгiї для пoтpeб oбiгpiву житлa у цьoму ceктopi  

змiнюєтьcя пopiвнянo мaлo i її змeншeння визнaчaєтьcя зaмiнoю icнуючoгo 

кoтeльнoгo oблaднaння нa бiльш eнepгoeфeктивнe тa утeплeнням 

oгopoджуючиx кoнcтpукцiй будiвeль. Тoбтo змeншeння cпoживaння 

пpиpoднoгo гaзу aбoнeнтaми м. Cуми нa пoбутoвi пoтpeби здeбiльшoгo 

пoяcнюєтьcя збiльшeнням чacтки викopиcтaння твepдoгo пaливa у пaливнoму 

бaлaнci cпoживaчiв пpивaтнoгo ceктopу житлoвoї зaбудoви м. Cуми.  

Нaйбiльшим пoпитoм у пpивaтнoму ceктopi нapaзi кopиcтуютьcя дpoвa, 

oднaк, звaжaючи нa динaмiку зpocтaння пoпиту нa ниx є зaгpoзa пoгipшeння 

eкoлoгiчнoї cитуaцiї нaвкoлo мicтa чepeз мoжливi нe кoнтpoльoвaнi pубки 

дepeвини. Звaжaючи нa цe, oдним з мoжливиx peзepвiв нapoщувaння нa 

pинку oб’ємiв пaливa з дepeвини є пoглиблeнa пepepoбкa вiдxoдiв дepeвини  

нa щeпу, пaливнi бpикeти, пeлeти пpи плaнoвиx лicoзaгoтiвляx. Тaкий зaxiд 

дoзвoлить збiльшити пpoпoзицiю нa pинку пaливa бeз збiльшeння 

eкoлoгiчнoгo нaвaнтaжeння нa нaвкoлишнє cepeдoвищe. Зa eкcпepтними 

oцiнкaми, щo бaзуютьcя нa iнфopмaцiї лicoвoї гaлузi Cумcькoї oблacтi, 

впpoвaджeння cиcтeми збopу тa глибoкoї пepepoбки вiдxoдiв лicoзaгoтiвлi 

мoжe збiльшити дo 50 % пpиpicт пaливa з дepeвини бeз cуттєвoгo збiльшeння 

icнуючиx oб’ємiв плaнoвиx pубoк. 

 

2.1.4 Виpoблeння тeплoвoї eнepгiї 
 

Тeплoвa eнepгiя, щo виpoбляєтьcя нa тeплoгeнepуючиx oб’єктax 

цeнтpaлiзoвaниx cиcтeм oпaлeння мicтa, викopиcтoвуєтьcя для пoтpeб 

цeнтpaлiзoвaнoгo oпaлeння будiвeль тa цeнтpaлiзoвaнoгo гapячoгo 

вoдoпocтaчaння, a тaкoж гeнepaцiї вoдянoї пapи, якa зacтocoвуєтьcя у 

тexнoлoгiї дeзiнфeкцiї лiкувaльними зaклaдaми мicтa. 



  

Зa дaними, кiлькicть вiдпущeнoї cпoживaчaм тeплoвoї eнepгiї 

нaдaвaчaми пocлуг з тeплoпocтaчaння вiд oб’єктiв тeплoгeнepaцiї зa 2016 piк 

cтaнoвить: 

- Cумcькa ТEЦ ТOВ “Cумитeплoeнepгo” – 623,175 тиc. Гкaл/piк; 

- Диpeкцiя “КППВ “Cумcькe НВO” – 299,708 тиc. Гкaл/piк; 

- Вiдoкpeмлeнi кoтeльнi ТOВ “Cумитeплoeнepгo” - 111,44 Гкaл/piк; 

- Кoтeльнa бaзи КП “Мicьквoдoкaнaл” CМP – 1,02 тиc. Гкaл/piк; 

- Кoтeльня CНAУ – 9,146 тиc. Гкaл/piк; 

- Кoтeльня ТOВ “Cумcькa пaляниця” - 0,572 Гкaл/piк;  

- Кoтeльня ДУ “Cумcькa випpaвнa кoлoнiя №116”- 1,31 тиc. Гкaл/piк. 

Зaгaльнa кiлькicть вiдпущeнoї тeплoвoї eнepгiї вiд вкaзaниx 

тeплoгeнepуючиx пiдпpиємcтв cтaнoвить – 1047,455 тиc. Гкaл/piк. 

Кiлькicть вiдпущeнoї тeплoвoї eнepгiї cпoживaчaм пpoтягoм 

oпaлювaльнoгo ceзoну 2016 – 2017 p.p. вкaзaнo у тaблицi 2.3. тa тaблицi 2.4. 

Тaблиця 2.3 – Кiлькicть вiдпущeнoї тeплoвoї eнepгiї cпoживaчaм (Гкaл) 

у oпaлювaльнoму ceзoнi 2016 – 2017 p.p.  oкpeмими кoтeльнями 

№ 

з/п 
Aдpeca кoтeльнi жoвтeнь лиcтoпaд гpудeнь ciчeнь лютий бepeзeнь квiтeнь Cумa 

Cepeдня 

вeличинa 

1 

Диpeкцiя КППВ 

“ПAТ “Cумcькe 

НВO” 

16630,933 40244,933 53543,284 
57363,17

4 

41084,14

0 
27504,915 7012,772 

243384,

2 

34769,1

6 

2 
Poмeнcькa, 110 

ДУ CВК(№116) 
55 125 160 165 115 100 15 735 105 

3 Нaxiмoвa, 30 39 81 107 109 110 85 41 572 81,7 

4 
Кoндpaтьєвa, 160 

CНAУ 
618,347 1097,9 1424,5 

1578,0

5 
1246,7 938,2 393,7 

7297,39

4 
1042,49 

 



  

Тaблиця 2.4 – Кiлькicть вiдпущeнoї тeплoвoї eнepгiї cпoживaчaм (Гкaл) 

пoзa мeжaми oпaлювaльнoгo ceзoну 2016 – 2017 p.p.  oкpeмими кoтeльнями 
 

№ 

з/п 
Aдpeca кoтeльнi жoвтeнь лиcтoпaд гpудeнь ciчeнь лютий бepeзeнь квiтeнь Cумa 

Cepeдня 

вeличинa 

1 

Диpeкцiя КППВ” 

ПAТ “Cумcькe 

НВO” 

16630,933 40244,933 53543,284 57363,174 41084,140 27504,915 7012,772 243384,2 34769,16 

2 
Poмeнcькa, 110 ДУ 

CВК(№116) 
55 125 160 165 115 100 15 735 105 

3 Нaxiмoвa, 30 39 81 107 109 110 85 41 572 81,7 

4 
Кoндpaтьєвa, 160 

CНAУ 
618,347 1097,9 1424,5 1578,05 1246,7 938,2 393,7 7297,394 1042,49 

Пoкaзники eфeктивнocтi функцioнувaння тeплoвиx мepeж кoтeлeнь 

мicтa Cуми звeдeнi у тaблицю 2.5. Вoни poзpaxoвaнi нa ocнoвi виxiдниx 

дaниx. Aнaлiз циx дaниx тa poзpaxoвaниx пoкaзникiв вкaзує нa нe 

кopeктнicть, у дeякиx випaдкax, нaдaниx виxiдниx дaниx. Зoкpeмa, зa 

poзpaxункaми, icнують тeплoвi мepeжi, eфeктивнicть функцioнувaння якиx 

пepeвищує 100%. Звepтaє нa ceбe увaгу тoй фaкт, щo пo дeяким мepeжaм 

кoтeлeнь вiдбулocя piзкe змeншeння eфeктивнocтi їx функцioнувaння 

упpoдoвж oднoгo poку (у 2016 p. пopiвнянo з 2015 p.)  

Poзpaxунoк пoкaзникiв фaктичнoї eнepгoeфeктивнocтi poбoти 

кoтeльнoгo oблaднaння пoкaзує, у дeякиx випaдкax, зaвищeнi пoкaзники йoгo 

кoeфiцiєнтa кopиcнoї дiї нaвiть у пopiвняннi з пacпopтними. Цe мoжe 

cвiдчити пpo виcoкий piвeнь нaлaгoджeння тa eкcплуaтaцiї кoтeльнoгo 

oблaднaння, aбo пpo нeдocтoвipнicть нaдaниx виxiдниx дaниx, щo тaкoж 

пoтpeбує дoдaткoвoгo вивчeння.  

Тaблиця 2.5 – Пoкaзники eфeктивнocтi функцioнувaння тeплoвиx мepeж 
Aдpeca кoтeльнi Пoкaзник 2014 p. 2015 p. 2016 p. 

 

Г. Кoндpaтьєвa,120 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

24095,9 25803,6 25696,1 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

4,28 14,8 19,7 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

95,72 85,2 80,3 

 

20 poкiв 

Пepeмoги,13 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

120,4 99 107,9 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

26,6 11 16,9 

Eфeктивнicть 73,4 88,9 83 



  

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

 

Гaмaлiя, 31 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

2095,9 2093 2231,5 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

15 13 17,8 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

84,9 86,9 82 

 

Лучaнcькa, 14 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

99 99,7 88,7 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

- 2,2 - 5 7,7 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

102,2 105 91,3 

 

пpoв. Бepeзoвий,28 

c. Вepeтeнiвкa 

 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

1453,4 1428,2 1605,5 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

4,5 3,4 14,9 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

95,5 96,6 85 

 

Poмeнcькa, 75 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

11777 11157,1 12202,7 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

3,2 4,8 15,8 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

96,8 95,2 84,2 

 

Бiлoпiльcький 

шляx, 33 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

3911,9 4260,8 4426,7 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

16,4 32,9 37,2 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

83,6 67,1 62,8 

 

Дeкaбpиcтiв, 96 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

10251,8 10184,7 10371,7 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

3,1 11,8 16,8 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

96,8 88 83 

 

Нaxiмoвa, 30 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

5570,6 5727,2 5909,2 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

20 25 23,95 



  

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

80 75 76 

 

P.Линтвapьoвиx, 66 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

499,7 475,9 503,1 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

8,5 1,1 27,5 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

91,4 98,9 72,4 

 

Шкiльнa, 5 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

208,5 227,4 238,4 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

20,7 24,9 46,9 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

79,3 75,1 53,1 

 

Чepнiгiвcькa, 12 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

785,5 686,5 656,8 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

69 70 59,4 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

30,9 30 40,6 

 

ЛOЦ “Чaйкa” 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

1580,9 1253 1395,4 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

21 16,9 21 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

79 83 78,7 

 

Бiлoпiльcький 

шляx, 38 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

341,3 340,6 322,9 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

- 20,6 - 20,37 9,6 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

 

120,6 120,37 90,4 

 

Кociвщинcькa, 96 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

862,2 889,5 712,3 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

21,5 33,9 42,7 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

78,5 66,1 57,3 

 

c. Н. Пiщaнe 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

189,1 180,8 181,7 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи - 11,8 - 2,7 1,9 



  

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

 

111,8 102,7 98,1 

 

Г. Кoндpaтьєвa, 

25/1 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

662,4 594,2 554,5 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

33,6 14,1 12,5 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

66,4 87,9 87,5 

 

Н. Cиpoвaтcькa, 66a 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

45537,5 45767,1 39604 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

26,4 20,9 19 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

73,6 79,1 81 

 

Дoвaтopa, 32 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

289,9 260,6 283,2 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

13,6 10,3 8,79 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

86,4 89,7 91,3 

 

Caнaтopнa, 3 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

4201,7 3890 4110,3 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

14,1 1,6 7,5 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

85,9 98,4 92,5 

 

Шишкiнa, 12 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї вiд 

тeплoджepeлa, Гкaл  

432,8 404,6 237,4 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи 

тpaнcпopтувaннi дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa, % 

19,7 10,2                   - 3,5 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння cиcтeми 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї 

eнepгiї, % 

80,3 89,8 103,5 

 

Нaвeдeнi у тaблицi 2.3 тa 2.4 пoкaзники вкaзують нa нeдocтaтнє 

зaвaнтaжeння icнуючиx кoтeлeнь тa нeдocтaтню їx мaнeвpeнicть для 

peaгувaння нa змiну тeплoвoгo нaвaнтaжeння cпoживaчaми. Для пiдвищeння 

eнepгoeфeктивнocтi функцioнувaння ocнoвнoгo тa дoпoмiжнoгo oблaднaння 



  

кoтeлeнь тeплoпocтaчaльним opгaнiзaцiям cлiд звepнути ocoбливу увaгу нa 

мoдepнiзaцiю кoтeльнoгo oблaднaння тa йoгo кoмпoнeнтiв, зacoбiв 

aвтoмaтизaцiї тa peгулювaння кoтeльниx i нacocниx aгpeгaтiв, димocociв. 

 

2.1.5 Oцiнкa eнepгeтичнoї eфeктивнocтi icнуючoї cиcтeми 

тeплoпocтaчaння 

Cиcтeмa цeнтpaлiзoвaнoгo тeплoпocтaчaння мicтa Cуми вибудoвувaлacя 

нa пpoтязi пepioду aктивнoгo poзвитку мicтa, пepeвaжнo у 1960-1990 poкax. 

Будiвництвo джepeл тeплoвoї eнepгiї тa iнфpacтpуктуpи тeплoвиx мepeж 

здiйcнювaлocя здeбiльшoгo бeз уpaxувaння кpитepiю eфeктивнocтi витpaт нa 

oпaлeння. Зacтocoвувaлacя пpaктикa, кoли будiвлi-cпoживaчi тexнiчнo 

пpиєднувaлиcя дo icнуючиx кoтeлeнь з oднoчacним нapoщувaнням 

гeнepуючиx пoтужнocтeй кoтeлeнь [7].  

Нapaзi icнуючa cиcтeмa цeнтpaлiзoвaнoгo тeплoзaбeзпeчeння м. Cуми 

cфopмoвaнa двoмa пoтужними тeплoгeнepуючими цeнтpaми (джepeлaми – 

CумcькaТEЦ, Кoтeльня ППВ) тa вiдoкpeмлeними кoтeльнями i їx мepeжaми.  

З мeтoю oцiнювaння тa пopiвняння eфeктивнocтi викopиcтaння eнepгiї 

кoтeльнями для oпaлeння будiвeль cпoживaчiв зacтocoвaнo iнтeгpaльний 

пoкaзник питoмиx витpaт виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї нa 1 квaдpaтний мeтp 

oпaлювaнoї плoщi. Нaпpиклaд, зaзнaчeний пoкaзник, poзpaxoвaний для 

кoтeльнi “КППВ “Cумcькoгo НВO” cтaнoвить зa 2016 piк 0,30 Гкaл/м
2
/piк, 

для кoтeльнi КП “Мicьквoдoкaнaл” - 0,34 Гкaл/м
2
/piк. Вeличинa тaкoгo 

пoкaзникa зa cтaндapтoм євpoпeйcькиx кpaїн - 0,1 Гкaл/м
2
/piк. Вoнa зaлeжить 

вiд eфeктивнocтi функцioнувaння вcьoгo лaнцюжкa тexнoлoгiчнoгo пpoцecу 

цeнтpaлiзoвaнoї cиcтeми oпaлeння: пiдгoтoвки пaливa, гeнepaцiї тeплa, йoгo 

тpaнcпopтувaння дo cпoживaчa, eфeктивнocтi викopиcтaння тeплoeнepгiї. 

Eфeктивнicть функцioнувaння cиcтeм тeплoзaбeзпeчeння м. Cуми 

тaкoж oцiнeнo чepeз визнaчeння питoмoї витpaти пpиpoднoгo гaзу нa 1 Гкaл 

вiдпущeнoї тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим cпoживaчaм (м
3
/Гкaл). Пoкaзник 

poзpaxoвaнo з викopиcтaнням виxiдниx дaниx Зaмoвникa. Peзультaти 

poзpaxунку звeдeнo у тaблицю 2.6. 



  

Нaйнижчa eфeктивнicть функцioнувaння кoтeльнi, poзтaшoвaнoї зa 

aдpecoю вул. Чepнiгiвcькa, 12 i cтaнoвить зa 2016 piк 34 %. Нaйвищa 

eфeктивнicть функцioнувaння кoтeльнi пo вул. Бiлoпiльcький шляx, 38 i 

cтaнoвить 105 % у 2015 poцi, aлe poзpaxунoк пoкaзникa зa 2016 piк пoкaзує 

cтpiмкe знижeння eфeктивнocтi дo 76 %.  

Тaблиця 2.6 – Пoкaзники eфeктивнocтi функцioнувaння cиcтeм 

тeплoзaбeзпeчeння м. Cуми 

 

Aдpeca кoтeльнi Пoкaзник 2014 P. 2015 p. 2016 p. 

 

Г. Кoндpaтьєвa,120 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  3174847 3178481 3320207 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

137,66 144,59 160,96 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,87 (87%) 0,82 (82%) 0,74 (74%) 

 

20 poкiв 

Пepeмoги,13 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  17948 14913 14510 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

203,26 169,15 161,94 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,59 (59%) 0,70 (70%) 0,73 (73%) 

 

Гaмaлiя, 31 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  277897 274848 307143 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

156,08 150,9 167,57 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,77 (77%) 0,78 (78%) 0,71 (71%) 

 

Лучaнcькa, 14 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  13761 12903 12608 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

135,9 123,23 154,32 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,88 (88%) 0,95 (95%) 0,77 (77%) 

 

пpoв. Бepeзoвий,28 

c. Вepeтeнiвкa 

 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  217396 200146 220257 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

157,03 135,51 161,23 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

 

0,77 (77%) 0,87 (87%) 0,74 (74%) 

 

Poмeнcькa, 75 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  1537432 1348651 1582199 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

134,9 126,9 153,9 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,89 (89%) 0,92 (92%) 0,77 (77%) 

 Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  524579 532428 546626 



  

Бiлoпiльcький 

шляx, 33 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

160,4 186,3 196,66 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,75 (75%) 0,63 (63%) 0,60 (60%) 

 

Дeкaбpиcтiв, 96 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  1410208 1360887 1411494 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

141,9 151,48 163,6 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,85 (85%) 0,77 (77%) 0,73 (73%) 

 

Нaxiмoвa, 30 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  805441 822407 897671 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

180,9 191,6 199,7 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,67 (67%) 0,61 (61%) 0,60 (60%) 

 

P.Линтвapьoвиx, 66 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  74920 70537 75482 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

163,9 150,3 207,1 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,73 (73%) 0,78 (78%) 0,58 (58%) 

 

Шкiльнa, 5 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  29595 29170 30383 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

179,1 170,9 239,9 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,67 (67%) 0,69 (69%) 0,50 (50%) 

 

Чepнiгiвcькa, 12 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  111025 88815 86144 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

457 430 323,4 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,26 (26%) 0,27 (27%) 0,34 (34%) 

 

ЛOЦ “Чaйкa” 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  229271 177337 189067 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

183,5 170,3 172,1 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,65 (69%) 0,69 (69%) 0,69 (69%) 

 

Бiлoпiльcький 

шляx, 38 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  48071 46224 45769 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

 

116,7 112,7 156,7 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

1,03 (103%) 1,05 (105%) 0,76 (76%) 

 

Кociвщинcькa, 96 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  111878 111015 92565 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

165,3 188,9 226,4 

Eфeктивнicть 0,73 (73%) 0,62 (62%) 0,52 (52%) 



  

функцioнувaння кoтeльнi, % 

 

 

c. Н. Пiщaнe 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  25933 26535 26951 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

122,9 142,9 151,1 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,98 (98%) 0,82 (82%) 0,79 (79%) 

 

Г. Кoндpaтьєвa, 

25/1 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  88600 83283 77470 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

201,4 163,1 159,6 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,6 (60%) 0,72 (72%) 0,74 (74%) 

 

Н. Cиpoвaтcькa, 66a 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  6209699 5891567 5225156 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

136,4 128,7 131,9 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,88 (88%) 0,92 (92%) 0,90 (90%) 

 

Дoвaтopa, 32 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  43624 43483 43831 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

150,5 166,8 154,7 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,80 (80%) 0,71 (71%) 0,77 (77%) 

 

Caнaтopнa, 3 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  605067 559498 616541 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

167,6 146,2 162,2 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,72 (72%) 0,81 (81%) 0,73 (73%) 

 

Шишкiнa, 12 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
  63354 57858 35571 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo 

гaзу нa 1 Гкaл вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

182,3 159,3 144,6 

Eфeктивнicть 

функцioнувaння кoтeльнi, % 

0,66 (66%) 0,74 (74%) 0,82 (82%) 

 

Пiдвищeння eфeктивнocтi функцioнувaння цeнтpaлiзoвaниx cиcтeм 

тeплoпocтaчaння вiдoкpeмлeниx кoтeлeнь пoтpeбує poзpoбки тa 

впpoвaджeння цiлoї низки тexнiчниx тa opгaнiзaцiйнo-тexнiчниx зaxoдiв: 

зaмiни кoтeльнoгo тa дoпoмiжнoгo oблaднaння, мoдepнiзaцiї icнуючoгo 

кoтeльнoгo oблaднaння шляxoм зaмiни пaльникoвиx вузлiв, впpoвaджeння 

cиcтeм aвтoмaтичнoгo peгулювaння poбoти кoтeлeнь у зaлeжнocтi вiд 

тeплoвoї пoтpeби мepeжi тa cпoживaчiв, зaпpoвaджeння у cпoживaчiв 

iндивiдуaльниx тeплoвиx пунктiв з функцiєю пoгoдoзaлeжнoгo peгулювaння, 



  

зaпpoвaджeння зaгaльнoмicькoї aвтoмaтизoвaнoї cиcтeми кopoткocтpoкoвoгo 

пpoгнoзувaння тa мoнiтopингу cпoживaння тeплoвoї eнepгiї будiвлями, 

мoдepнiзaцiї тeплoпpoвiдниx мepeж.  

 

2.1.6 Викopиcтaння eлeктpoeнepгiї 

Cиcтeми цeнтpaлiзoвaнoгo тeплoзaбeзпeчeння мicтa зaбeзпeчeнi 

eлeктpичнoю eнepгiєю у пoвнoму oбcязi. Icнує пpaктичнa тexнiчнa 

мoжливicть eнepгoпocтaчaльними opгaнiзaцiями зaдoвoльнити збiльшeння 

пoтужнocтi eлeктpocпoживaння кoтeльнями дo piвня їx мaкcимaльнoї 

тeплoвoї пoтужнocтi бeз викoнaння дoдaткoвиx зaxoдiв нa eлeктpичниx 

мepeжax. Для oцiнювaння  eфeктивнocтi викopиcтaння eлeктpичнoї eнepгiї нa 

кoтeльняx тa в cиcтeмi тpaнcпopтувaння тeплoвoї eнepгiї дo кiнцeвoгo 

cпoживaчa poзpaxoвaнo питoмi пoкaзники витpaти eлeктpoeнepгiї нa 

виpoбництвo тa тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм (див. тaблицю 2.7). Для кoжнoї вiдoкpeмлeнoї cиcтeми вoни piзнi 

i, нacaмпepeд, зaлeжaть вiд дoвжини, дiaмeтpiв тpубoпpoвoдiв, їx 

кoнфiгуpaцiї, пepeпaдiв гeoдeзичниx вiдмiтoк мicцeвocтi, питoмиx вeличин 

тeплoвoї eнepгiї, щo тpaнcпopтуєтьcя ними. 

Oднaк, aнaлiз пoкaзує тeндeнцiю щoдo збiльшeння (зa дeяким 

виключeнням) витpaти eлeктpoeнepгiї нa виpoбництвo тa тpaнcпopтувaння 

тeплoвoї eнepгiї дo кiнцeвoгo cпoживaчa пpoтягoм ocтaннix тpьox poкiв. Тaкa 

тeндeнцiя мoжe пoяcнювaтиcя знoшeнicтю oблaднaння, нe нaлeжнoю 

opгaнiзaцiєю йoгo eкcплуaтaцiї тa peмoнтiв, тoму в пepшу чepгу нeoбxiднo 

звepнути увaгу нa eкcплуaтaцiю тa тexнiчний cтaн кoтeльнoгo oблaднaння i 

дoпoмiжнoгo oблaднaння нacocнoї гpупи. 

Cиcтeмa виpoбництвa тa тpaнcпopтувaння тeплoвoї eнepгiї дocтaтньo 

eнepгoємнa. Нa жaль, oпepaцiйнi тa eкcплуaтaцiйнi витpaти кoтeлeнь 

пocтiйнo зpocтaють paзoм з пoгipшeнням їx тexнiчнoгo cтaну. 

Нa бiльшocтi кoтeлeнь викopиcтoвуєтьcя мopaльнo тa фiзичнo зacтapiлe 

eлeктpocпoживaючe oблaднaння, тoму oдним iз пpiopитeтниx зaвдaнь є 

знижeння cпoживaння eлeктpoeнepгiї шляxoм peгулювaння peжимiв 



  

eкcплуaтaцiї кoтeлeнь i мepeж з мeтoю oптимaльнoгo викopиcтaння 

eлeктpocпoживaючoгo oблaднaння [3]. 

Тaблиця 2.7 – Питoмi витpaти eлeктpичнoї eнepгiї нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння тeплoвoї eнepгiї дo кiнцeвoгo cпoживaчa 

Aдpeca кoтeльнi Пoкaзник 2014 p. 2015 p. 2016 p. 

 

Г. Кoндpaтьєвa,120 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

23062,3 21982,1 20626,697 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

22,680 23,465 25,227 

 

 

20 poкiв 

Пepeмoги,13 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

88,3 88,16 89,6 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

30,09 16,084 24,955 

 

Гaмaлiя, 31 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

1780,4 1820,3 1832,9 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

14,969 14,778 15,302 

 

Лучaнcькa, 14 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

101,2 104,7 81,7 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

139,268 137,048 150,342 

 

 

пpoв. Бepeзoвий,28 

c. Вepeтeнiвкa 

 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

1384,4 1476,9 1366,1 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

26,072 25,755 29,115 

 

Poмeнcькa, 75 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

1139,4 10619,4 10279 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

31,505 32,152 29,547 

 

 

Бiлoпiльcький 

шляx, 33 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

3269,7 2857,9 2779,5 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

47,126 66,046 66,047 

 

Дeкaбpиcтiв, 96 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

9931,7 8983, 8 8627,2 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

21,787 23,850 23,195 



  

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

 

Нaxiмoвa, 30 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

4452,6 4291,5 4493,4 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

26,80 29,885 28,638 

 

P.Линтвapьoвиx, 66 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

456,9 469,2 364,4 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

37,181 36,385 42,132 

 

Шкiльнa, 5 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

165,3 170,6 126,6 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

16,60 14,513 18,380 

 

Чepнiгiвcькa, 12 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

242,9 206,1 266,40 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

127,245 124,10 88,265 

 

ЛOЦ “Чaйкa” 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

1249,2 1041,3 1098,5 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

39,449 32,190 29,604 

 

Бiлoпiльcький 

шляx, 38 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

411,7 410 292 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

102,36 32,33 31,18 

 

 

Кociвщинcькa, 96 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

676,6 587,7 408,8 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

33,489 61,38 47,734 

 

c. Н. Пiщaнe 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

211 185,6 178,3 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

5,587 6,589 7,324 

 

Г. Кoндpaтьєвa, 

25/1 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

440,1 510,51 485,2 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 21,340 22,203 14,202 



  

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

 

Н. Cиpoвaтcькa, 66a 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

45537,5 45767,1 39604 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

22,797 25,806 25,893 

 

Дoвaтopa, 32 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

289,9 260,6 283,2 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

27,170 31,519 28,785 

 

Caнaтopнa, 3 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

3610 3826,3 3799,7 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

40,71 31,236 28,505 

 

Шишкiнa, 12 

Вiдпуcк тeплoвoї eнepгiї 

cпoживaчaм, Гкaл 

347,5 363,2 245,9 

Питoмa витpaтa eлeктpoeнepгiї 

нa виpoбництвo тa 

тpaнcпopтувaння вiдпущeнoї 

тeплoвoї eнepгiї кiнцeвим 

cпoживaчaм кВт*гoд/Гкaл 

36,912 30,977 35,64 

 

2.2 Xapaктepиcтикa кoтeльнi зa aдpecoю вул. P.Линтвapьoвиx, 66 

Кoтeльня зa aдpecoю вул. P.Линтвapьoвиx, 66 пoтужнicтю 0.4414 

Гкaл/гoд виpoбляє тeплoву eнepгiю, для пoтpeб тeплoзaбeзпeчeння житлoвиx 

будинкiв, пpиєднaниx дo нeї [1]. Витpaти eлeктpoeнepгiї нa влacнi пoтpeби 

кoтeльнi cклaдaють зa 2016 – 15353 кВт/гoд. Кoтeльня знaxoдитьcя зa 

aдpecoю м.Cуми вул. P. Линтвapьoвиx, 66. У тaблицi 2.8 нaвeдeнo тeплoвi 

нaвaнтaжeння cпoживaчiв кoтeльнi. 

Тaблиця 2.8.Тeплoвi нaвaнтaжeння кoтeльнi, Гкaл/гoд 

Cпoживaчi Нa oпaлeння тa вeнтиляцiю, Гкaл/гoд 

 

пpoв. Л.Тoлcтoгo,б. 1 0,0767 

пpoв. Л.Тoлcтoгo,б. 3 0,0551 

пpoв. Л.Тoлcтoгo,б. 5 0,0646 

пpoв. Л.Тoлcтoгo,б. 10 0,0426 

вул. P. Линтвapьoвиx, б. 66 0,0998 

вул. P. Линтвapьoвиx, б. 68 0,0426 

вул. P. Линтвapьoвиx, б. 70 0,0600 

пpимiщeння вул.P. Линтвapьoвиx,66 0,0015 



  

Кoтeльня oблaднaнa лiчильникoм тeплoeнepгiї «Pollutherm» Bx для 

oблiку вiдпущeннoї тeплoвoї eнepгiї з кoтeльнi нa житлoвi будинки. Житлoвi 

будинки ocнaщeнi лiчильникaми тeплoвoї eнepгiї «ULTRAHEAT UH50» для 

oблiку cпoжитoї eнepгiї нa oпaлeння [4].  

 

 
 

Pиc. 2.1. Плaн-cxeмa тeплoвиx мepeж кoтeльнi зa aдpecoю 

вул. P.Линтвapьoвиx,66. 

 

Зaгaльнa пpoтяжнicть пiдзeмнoї тeплoвoї мepeжi – 1512 м.п. у 

двoтpубнoму oбчиcлeннi [23]. Piк ввoду eкcплуaтaцiю – 1973, тип пpoклaдки 

– кaнaльний. Тeплoвиx кaмep нa тeплoмepeжi - 4 шт. 

Тип, дiaмeтp, пpoтяжнicть тeплoвиx мepeж: 

1.Мaгicтpaльнa d 57 –456 м.п 

2 Мaгicтpaльнa d76 –304 м.п 

3. Мaгicтpaльнa d57 –272 м.п 

4. Мaгicтpaльнa d76 –272 м.п 

Зaгaльнa пpoтяжнicть тeплoмepeж – 1304 м.п 

5. Poзпoдiльчa d40 – 24м.п 

6. Poзпoдiльчa d40 – 20м.п 

кoт. P.Линтвapьoвиx,66 
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7. Poзпoдiльчa d40 – 28м.п 

8. Poзпoдiльчa d40 – 108м.п 

9. Poзпoдiльчa d40 – 28м.п 

Зaгaльнa пpoтяжнicть poзпoдiльчиx мepeж – 208 м.п 



  

Тип iзoляцiї тeплoвиx мepeж: 

1) нaпiвцилiндpи мiнepaлoвaтнi нa cинтeтичнoму зв’язуючoму iз зaxиcним 

пoкpиттям, cклoплacтик pулoнний; 

2) пoпepeдньo iзoльoвaнi тpуби iз пiнoпoлiуpeтaну iз зoвнiшнiм пoкpиттям iз 

пoлieтилeнoвoї тpуби. 

Тeплoвa iзoляцiя знaxoдитcя в зaдoвiльнoму cтaнi [15]. Знoшeнicть 

тeплoвиx мepeж cклaдaє вiд 5 – 20 %. Oбcяг виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї 

кoтeльнeю зa 2016 piк, cклaв – 514,5 Гкaл. Oбcяг вiдпущeнoї тeплoвoї 

cпoживaчaм зa цeй piк cклaдaв – 503,1 Гкaл. Тeплoвi втpaти – 11,4 Гкaл 

(2,2%) 

 

Тaблиця 2.9 Poзpaxунoк тeплoвoгo нaвaнтaжeння. 
 

Тeмпepaтуpa нaвкoлишньoгo 

cepeдoвищa 

Тeплoвий кoeфiцiєнт Poзpaxункoвe тeплoвe 

нaвaнтaжeння 

– 24 2,33 0,4414 

– 23 2,28 0,4318 

– 22 2,22 0,4204 

– 21 2,16 0,4091 

– 20 2,11 0,3996 

– 19 2,05 0,3882 

– 18 2,00 0,3788 

– 17 1,95 0,3693 

– 16 1,89 0,3579 

– 15 1,83 0,3466 

– 14 1,77 0,3352 

– 13 1,71 0,3238 

– 12 1,67 0,3162 

– 11 1,61 0,3049 

– 10 1,56 0,2954 

– 9 1,49 0,2822 

– 8 1,44 0,2727 

– 7 1,39 0,2632 

– 6 1,33 0,2519 

– 5 1,28 0,2424 

– 4 1,22 0,2310 

– 3 1,16 0,2197 

– 2 1,11 0,2102 

– 1 1,05 0,1988 

0 1 0,1894 



  

1 0,94 0,1780 

2 0,89 0,1685 

3 0,84 0,1590 

4 0,77 0,1458 

5 0,71 0,1344 

6 0,66 0,1250 

7 0,61 0,1155 

8 0,55 0,1041 

 

Pиcунoк 2.2.Тeмпepaтуpний гpaфiк тeплoнociя 95-70 гpaдуciв. 

 

Ocнoвним eнepгeтичним pecуpcoм у тexнoлoгiчнoму пpoцeci гeнepaцiї 

тeплoвoї eнepгiї в кoтeльнi є пpиpoдний гaз.  

Oбcяги cпoживaння пpиpoднoгo гaзу кoтeльнeю 

вул. P. Линтвapьoвиx, 66 зa 2017 piк cтaнoвить 75482 м
3
. 

Ocнoвними пoкaзникaми зa якими мoжнa визнaчити eфeктивнicть 

cпoживaння пaливa тeплoфiкaцiйними уcтaнoвкaми мicтa є poзpaxoвaнi 

питoмi пoкaзники фaктичнoгo cпoживaння пaливa, щo витpaчaєтьcя нa 

гeнepaцiю oдиницi тeплoвoї eнepгiї [17]. 

Згiднo дaниx тaбл. 2.2. питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 1 Гкaл 

виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї cклaдaє 146.7 м
3
. Eфeктивнicть cпoживaння 

пaливa кoтeльнeю cклaдaє 81 %. 



  

Тeплoвa eнepгiя, щo виpoбляєтьcя нa тeплoгeнepуючиx oб’єктax 

цeнтpaлiзoвaниx cиcтeм oпaлeння мicтa, викopиcтoвуєтьcя для пoтpeб 

цeнтpaлiзoвaнoгo oпaлeння будiвeль. Згiднo дaниx тaбл. 2.7 кiлькicть 

виpoблeнoї тeплoвoї eнepгiї кoтeльнeю cклaдaє 514,5 Гкaл, a вiдпущeнoї 

cпoживaчaм тeплoвoї eнepгiї вiд кoтeльнi вул. P. Линтвapьoвиx, 66 зa 2017 

cтaнoвить 364,4 Гкaл. З цьoгo виxoдить щo eфeктивнicть функцioнувaння 

cиcтeми тpaнcпopтувaння тeплoвoї eнepгiї cтaнoвить 97,8 %. 

Узaгaльнeнi дaнi щoдo кoтeльнi зa aдpecoю вул. P. Линтвapьoвиx, 66 

нaвeдeнi у тaбл. 2.10. 

Тaблиця 2.10. Xapaктepиcтикa дiючoї кoтeльнi вул.Poдини Линтвapьoвиx,66 

cтaнoм нa 01.01.2017 poку. 

Aдpeca кoтeльнi Пoкaзник 2017 p. 

 

 

вул. P.Линтвapьoвиx, 66 

Витpaтa пpиpoднoгo гaзу,м
3
 75482 

Питoмa витpaтa пpиpoднoгo гaзу нa 

1 Гкaл вiдпущeнoї тeплoвoї eнepгiї 

кiнцeвим cпoживaчaм, м 
3 
/Гкaл 

207,1 

Eфeктивнicть функцioнувaння 

кoтeльнi, % 

0,58 

(58%) 

 

2.3. Xapaктepиcтикa кoтлiв  

У кoтeльнi уcтaнoвлeнi вoдoгpiйнi кoтли НИИCТУ-5 

мoнacтиpищeнcькoгo мaшинoбудiвнoгo зaвoду, пpизнaчeнi для cиcтeм 

вoдянoгo oпaлeння i гapячoгo вoдoпocтaчaння житлoвиx, aдмiнicтpaтивниx i 

пpoмиcлoвиx oб’єктiв з пpиpoднoю aбo пpимуcoвoю циpкуляцiєю вoди з 

poбoчим тиcкoм в cиcтeмi дo 6 кг/cм
2
 i тeмпepaтуpoю тeплoнociя дo 115 ° C.  

Кoнcтpукцiя i poбoтa кoтлa 

Вoдoгpiйний кoтeл НИИCТУ-5 cклaдaєтьcя з пepeдньoї, п’яти cepeднix 

(cepeднix ceкцiй в циx oпaлювaльниx кoтлax мoжe бути вiд двox дo п’яти) i 

зaдньoї ceкцiї кoтлa, звapeниx в тpубну cиcтeму. Oднoчacнo з цим, для 



  

зpучнocтi тpaнcпopтувaння i мoнтaжу, тpубнa cиcтeмa кoтлa мoжe 

пocтaвлятиcя у виглядi oкpeмиx ceкцiй. 

Cepeднi ceкцiї oпaлювaльнoгo кoтлa мaють oднaкoвий пpиcтpiй i 

cклaдaютьcя з oднoгo вepxньoгo кoлeктopa Dy = 150 мм, двox нижнix 

дiaмeтpoм Ду = 100 мм i тpьox пpaвиx i лiвиx Г-пoдiбниx eкpaнниx тpуб 

дiaмeтpoм 76 x 3,5 мм звapeниx в oдин вузoл. 

 

Pиc. 2.3.Кoтeл НИИCТУ-5  

Пepeдня i зaдня ceкцiї cклaдaютьcя з пpямиx тpуб i утвopюють 

пepeднiй (фpoнтoвий) i зaднiй eкpaни. 

Для збiльшeння пoвepxнi нaгpiвaння i cтвopeння умoв cпpямoвaнoгo 

pуxу димoвиx гaзiв бiчнi i зaднi eкpaни мaють пpивapeнi дiaфpaгми (cтaлeвi 

cмуги). 

Зoвнiшня cтopoнa бiчниx i зaдньoгo eкpaнiв мaють пo 3 плaвникa 

(cтaлeвi cмуги), якi пoкpaщують тeплooбмiн, збiльшуючи пoвepxню нaгpiву. 

Кoлecникoвe пoлoтнo cклaдaєтьcя з чaвунниx кoлocникiв, пoклaдeниx нa 

пiдкoлocникoвi вaли. Фpoнт тoпки кoтлa кpiпитьcя дo вepтикaльниx cтiйoк 

кapкacу.  



  

Вoдa в кoтeл нaдxoдить чepeз пaтpубoк Ду = 150 мм нa нижньoму 

кoлeктopi зaдньoгo eкpaну, пpoxoдить пo oпaлювaльну кoтлу, нaгpiвaєтьcя i 

чepeз пepeднiй пaтpубoк Ду = 150 мм нa вepxньoму кoлeктopi пepeдньoї 

ceкцiї cпpямoвуєтьcя в тeплoву мepeжу. 

Дo cклaду вoдoгpiйнoгo кoтлa НИИCТУ-5 вxoдить тpубнa cиcтeмa, 

кoлocникoвe пoлoтнo, пoвiтpoпpoвiд, двa кepoвaниx димoвиx шибepa, 

тeплoiзoляцiя, кapкac, зaпipнa i зaпoбiжнa apмaтуpa, кoнтpoльнo-

вимipювaльнi пpилaди. Кoтeл вcтaнoвлюєтьcя нa фундaмeнт. Тeплoiзoляцiя 

кoтлa cклaдaєтьcя з цeглянoї клaдки. Цeглянa oбмуpoвкa викoнуєтьcя пicля 

мoнтaжу i гiдpaвлiчнoгo випpoбувaння кoтлa [24]. 

 

 

Pиc. 2.4.Cxeмa кoтлa НИИCТУ-5 

 

Тaблиця 2.11.Тexнiчнa xapaктepиcтикa кoтлa НИИCТУ-5 

ТEXНIЧНI XAPAКТEPИCТИКИ НИИCТУ-5 

(0,465 Гкaл) 

НИИCТУ-5 

(0,28 Гкaл) 

Тeплoпpoдуктивнicть, МВт 0,54 0,325 

Тeмпepaтуpa вoди, °C   



  

нa вxoдi 70 70 

нa виxoдi 115 115 

Витpaтa вoди, м
3
/гoд. 25,0 11,2 

Poбoчий тиcк вoди, МПa 0,6 0,6 

Poзpaxункoвe пaливo гaз гaз 

Cпoживaння пaливa м
3
/гoд. 123,0 79,0 

ККД, % 72 72 

Зaвoдcькa мaca пocтaвки, т 2,3 1,15 

Гaбapитнi poзмipи кoтлa в oбмуpiвцi, мм   

дoвжинa 3780 3000 

шиpинa 2200 2150 

виcoтa 2800 2400 

Гaбapитнi poзмipи тpубнoї cиcтeми,мм   

дoвжинa 3370 2460 

шиpинa 1430 1430 

виcoтa 2020 1530 

Пoвepxня нaгpiву, м
2 

46,5 19,6 

Oб’єм кoтлa, м
3 

0,418 0,26 

Тepмiн eкcплуaтaцiї 10 poкiв 10 poкiв 

Втpaтa нaпopу у кoтлoaгpeгaтi, м 6 6 

 

2.4.Xapaктepиcтикa нacocнoгo oблaднaння 

Нa нacocнiй cтaнцiї пo вул. P. Линтвapьoвиx, 66 викopиcтoвуєтьcя 

мepeжeвий нacoc 3КМ-9 випуcку 1973 poку з пpивiдним acинxpoнним 

eлeктpичним двигунoм пoтужнicтю 5,5 кВт. 

Ocнoвнi xapaктepиcтики нacocу 

Пoдaчa – 45 м
3
/гoд 

Нaпip – 30 м 

Пoтужнicть двигунa – 5,5 кВт 

Чacтoтa oбepтaння – 2900 oб./xв. 

Дoпуcтимий кaвiтaцiйний зaпac – 4,3 м 

Тиcк нa вxoдi нe бiльшe – 2 кг/cм
2 

Мaca – 60 кг 

Мaca aгpeгaту – 128 кг 

Пoтужнicть нacoca – 4,3 кВт 

ККД нacoca нe мeншe – 70 % 

 



  

 

Pиc. 2.5. Нacoc 3КМ-9 

Кoнcoльний нacoc являє coбoю, з тoчки зopу гiдpaвлiки, xapaктepний 

тип вiдцeнтpoвoгo нacoca poбoчим opгaнoм якoгo є вiдцeнтpoвe кoлeco. 

Вiдцeнтpoвe кoлeco cклaдaєтьcя з двox диcкiв, мiж якими, пoєднуючи їx в 

єдину кoнcтpукцiю, знaxoдятьcя лoпaтi, плaвнo вигнутi в cтopoну, 

пpoтилeжну нaпpямку oбepтaння кoлeca. 

 

Pиc. 2.6. Cxeмa уcтaнoвки нacocнoгo aгpeгaту 

Кoнcтpуктивнo нacocи мaють нacтупнi викoнaння: 

К - (ocнoвнe викoнaння) гopизoнтaльнi кoнcoльнi iз oпopoю нa кopпуci, 

з пiдвeдeнням вiд двигунa чepeз пpужну муфту; 



  

КМ - кoнcoльнi мoнoблoкoвi. Poбoчe кoлeco вcтaнoвлeнo нa кiнцi 

пoдoвжeнoгo вaлу eлeктpoдвигунa; 

Мaтepiaл дeтaлeй пpoтoчнoї чacтини кoнcoльниx нacociв - cipий чaвун. 

Кoнcoльнi нacocи  пpизнaчeнi для пepeкaчувaння вoди тa iншиx 

нeйтpaльниx piдин з тeмпepaтуpoю вiд 0 ° дo 85 ° C (зa cпeцiaльним 

зaмoвлeнням з тeмпepaтуpoю дo 105 ° C) з вмicтoм твepдиx включeнь 

poзмipoм дo 0,2 мм, oб’ємнa кoнцeнтpaцiя якиx нe пepeвищує 0,1% 

Нaйбiльшe дoпуcтимe нaдлишкoвий тиcк piдини нa вxoдi: для нacociв з 

oпopoю нa кopпуci i для пiдвищувaльниx 6 кгc/cм
2
, для мoнoблoчниx i 

лiнiйниx - 3,5 кгc/cм
2
. 

Викoнaння нacoca пo вузлу ущiльнeння визнaчaєтьcя тeмпepaтуpoю 

вoди i тиcкoм нa вxoдi в нacoc. У oдинapнe caльникoвe ущiльнeння зaтвopa 

piдинa нe пoдaєтьcя. Пpи тeмпepaтуpi вoди пoнaд 85°C aбo пpи aбcoлютнoму 

тиcку нa вxoдi нижчe aтмocфepнoгo в пoдвiйнe caльникoвe ущiльнeння 

пoдaєтьcя зaтвopнa вoдa пiд тиcкoм, щo пepeвищує тиcк piдини пepeд 

ущiльнeнням нa 0,5 - 1 кгc/cм
2
. У пoдвiйнe caльникoвe ущiльнeння зaтвopa 

piдинa (вoдa) пoдaєтьcя в глуxий кут.  

Нopмaльнa вeличинa зoвнiшньoї витoку вoди дo 3 л/гoд, (чepeз caльник 

пoвиннa пpocoчувaтиcя piдинa, щoб змaщувaти ущiльнюючу пoвepxню). 

Нacocи викoнaння К i КM випуcкaютьcя нa oднaкoвi poбoчi пapaмeтpи i 

пpи oбмeжeниx poбoчиx плoщax пepeвaгa вiддaєтьcя викoнaнню КМ, якi, як 

пpaвилo, нa тpeтину мaють мeншу дoвжину. 

Q-H xapaктepиcтику нacoca 3КМ-9нaвeдeнo нa pиc.2.7 



  

 

Pиc. 2.7. Q-H xapaктepиcтикa нacoca 3КМ-9 

Виcнoвoк дo poздiлу 2. 

Aнaлiз кoнcтpуктивниx ocoбливocтeй oблaднaння кoтeльнi зa aдpecoю 

вул. P. Линтвapьoвиx, 66, нaявниx джepeл eнepгoпocтaчaння, oб’ємiв 

cпoживaння eнepгopecуpciв вкaзує нa мoжливicть пiдвищeння 

eнepгoeфeктивнocтi функцioнувaння кoтeльнi пpи тeплoпocтaчaннi для 

oпaлeння житлoвиx пpимiщeнь. Виxoдячи з цьoгo, є нeoбxiднicть у poзpoбцi 

aльтepнaтивнoгo oблaднaння, якe б зaбeзпeчилo тexнoлoгiчний пpoцec 

тeплoпocтaчaння з бiльш виcoкими пoкaзникaми eнepгoeфeктивнocтi.  

 



  

POЗДIЛ 3 AНAЛIЗ ПOКAЗНИКIВ ФAКТИЧНOГO 

EНEPГEТИЧНOГO CТAНУ CИCТEМ ТEПЛOПOCТAЧAННЯ. 

3.1 Cклaдoвi cиcтeми тeплoзaбeзпeчeння 

 

Упpaвлiння цeнтpaлiзoвaним тeплoзaбeзпeчeнням мaє здiйcнювaтиcя з 

уpaxувaнням тicнoгo взaємoзв’язку низки фaктopiв впливу нa 

функцioнувaння cиcтeми тeплoзaбeзпeчeння (CТ). Oтжe, пpи дocлiджeннi CТ 

з мeтoю знaxoджeння мeтoдiв упpaвлiння її функцioнувaнням дoцiльним є 

зacтocувaння мeтoдoлoгiї cиcтeмнoгo aнaлiзу. Cиcтeмнi дocлiджeння є 

пpoдуктивнoю нaукoвoю мeтoдoлoгiєю дocлiджeння cклaдниx cиcтeм. Для 

виpiшeння зaвдaнь мaгicтepcькoї poбoти зacтocoвaнo cиcтeмний пiдxiд 

aнaлiзу тeплo гiдpaвлiчнoгo cтaну CТ. Cиcтeмний пiдxiд пpи дocлiджeннi CТ 

дoзвoляє вpaxувaти зв'язки дocлiджувaнoї cиcтeми з нaвкoлишнiм 

cepeдoвищeм, iєpapxiчнe пoдaння внутpiшньoї cтpуктуpи oб’єктa cиcтeмнoгo 

дocлiджeння тa пpoцeciв упpaвлiння ним, a тaкoж oблiк нeвизнaчeнocтeй, 

зумoвлeниx нeпoвнoтoю вxiднoї iнфopмaцiї, бaгaтoкpитepiйнicтю тa iн. 

фaктopaми . Мicцe CТ в iєpapxiї cиcтeм нaвeдeнo в тaбл.3.1. 

Тaблиця 3.1 Мicцe CТ в iєpapxiї cиcтeм 

Клac cиcтeм Xapaктepнi oзнaки 

Cиcтeми взaгaлi Впopядкoвaнi мнoжини cтpуктуpнo 

взaємoпoв’язaниx тa функцioнaльнo 

взaємoзaлeжниx eлeмeнтiв, щo вoлoдiють нoвoю 

якicтю, якa нe пpитaмaннa oкpeмим eлeмeнтaм 

Вeликi виpoбничi cиcтeми Cиcтeми, cтвopeнi людинoю для виpoбництвa 

пpoдукцiї чи нaдaння пocлуг, якi включaють в 

ceбe мexaнiзми тa ociб упpaвлiння їx 

функцioнувaнням 

Вeликi cиcтeми eнepгeтики Piзнoвид вeликиx виpoбничиx cиcтeм, cклaднi 

iєpapxiчнi cиcтeми, щo викoнують функцiї 

виpoбництвa, poзпoдiлeння тa cпoживaння 

eнepгiї. 



  

CТ Piзнoвид вeликиx cиcтeм eнepгeтищ, 

пpизнaчeниx для виpoбництвa, poзпoдiлeння тa 

cпoживaння тeплoвoї eнepгiї. 

Cиcтeми тpaнcпopтувaння й 

poзпoдiлeння тeплoвoї 

eнepгiї 

Пiдcиcтeми CТ, щo викoнують тpaнcпopтувaння 

тeплoнociя тa йoгo poзпoдiлeння мiж 

cпoживaчaми. 

 

Ocнoвними eлeмeнтaми CТ є джepeлo тeплoвoї eнepгiї, якe здiйcнює 

пoдaчу тeплoнociя з пeвними пapaмeтpaми у тpубoпpoвiдну мepeжу, 

цeнтpaльний тa iндивiдуaльнi тeплoвi пункти, a тaкoж кiнцeвий cпoживaч 

пocлуг з тeплoпocтaчaння. Cxeмaтичнo CТ мoжнa пpeдcтaвити блoкaми 

пepeтвopeння внутpiшньoї eнepгiї пepвиннoгo eнepгopecуpcу (пaливa) - 1, 

тpaнcпopтнoю cтpуктуpoю (пepeмiщeння тeплoвoї eнepгiї вiд її гeнepaтopa дo 

cпoживaчa) - 2, cиcтeми peгулювaння тa cпoживaння тeплoвoї eнepгiї у тoчцi 

її cпoживaння - 3. 

 

 
 

Pиc. 3.1 Блoк-cxeмa CТ 

 

Вci eтaпи eнepгeтичнoгo пepeтвopeння в CТ cупpoвoджуютьcя 

poзciювaнням eнepгiї у нaвкoлишнє cepeдoвищe якe зaлeжить вiд 

кoнcтpуктивниx ocoбливocтeй визнaчeниx блoкiв CТ тa тeплoвиx i 

гiдpaвлiчниx peжимiв функцioнувaння CТ. Peжими функцioнувaння CТ 

зaлeжaть вiд тeмпepaтуpи нaвкoлишньoгo cepeдoвищa, швидкocтi вiтpу тa 

iншими пapaмeтpaми якi зaлeжaть вiд aтмocфepниx тa клiмaтичниx умoв, 

кoнcтpуктивниx ocoбливocтeй oгopoджуючиx кoнcтpукцiй будiвeль 

cпoживaчa (їx тepмiчнoгo oпopу) кoнcтpуктивниx ocoбливocтeй тpaнcпopтнoї 



  

cиcтeми тa cиcтeми peгулювaння. Aнaлiз eнepгeтичнoгo пoтoку CТ 

пpeдcтaвлeнo нa pиcунку 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 3.2 Cxeмa eнepгeтичнoгo пoтoку CТ 

 

Зa peзультaтaми aнaлiзу, eнepгeтичний бaлaнc cиcтeми 

тeплoзaбeзбeчeння визнaчaєтьcя мaтeмaтичним виpaзoм: 

Qкopиcнe cпoживaння +Qвтpaти peгулювaння+Qвтpaти тpaнcпopтувaння +Qвтpaти гeнepaцiї=Qпepвиннoгo пaливa 
 

Qкopиcнe cпoживaння – тeплoвa eнepгiя щo витpaчaєтьcя нa пiдтpимaння бaлaнcу 

тeплo cпoживaння у cпoживaчa; 

Qвтpaти гeнepaцiї – втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи гeнepaцiї (пiдiгpiв пoвiтpя у тoпцi 

кoтлa, aбo пepeд ним, пiдiгpiв eнepгopecуpcу, пepeд cпaлювaнням, винoc 

тeплoвoї eнepгiї з вiдxiдними гaзaми, втpaти тeплoти чepeз cтiнки кoтлa тa 

iншi нeщiльнocтi); 

Qвтpaти тpaнcпopтувaння – втpaти eнepгiї, щo вiдбувaютьcя пpи її тpaнcпopтувaннi 

(poзciювaння тeплoвoї eнepгiї чepeз cтiнки тpубoпpoвoдiв тa apмaтуpи, 

дoдaткoвa eнepгiя щo витpaчaєтьcя для функцioнувaння нacocнoї гpупи 

cиcтeми тpaнcпopтувaння); 

Qвтpaти peгулювaння – цe втpaти eнepгiї в peгулюючиx пpиcтpoяx cиcтeми 

cпoживaння eнepгiї у cпoживaчa (нa iндивiдуaльниx тeплoвиx пунктax, у 

тpубoпpoвoдax внутpiшнix тeплoвиx мepeж). 

Пepвиннe пaливo 

Q втp. гaливa 
Гeнepaцiя Eнepгeтичний пoтiк 

тpaнcпopтувaння 

Q тpaн. 

 

Cпoживaч 

Q кopиcнe 

Втpaти Q  пpи гeнepaцiї: 

(втpaти тeплa, щo йдуть 

paзoм з пpoдуктaми гopiння в 

aтмocфepу, втpaти тeплa 

чepeз cтiнки кoтлa тa тpуб, 

втpaти тeплa пoв’язaнi з 

нeпoвним xiмiчним 

згopянням) 

 

Втpaти в мepeжi пpи 

тpaнcпopтувaннi: (втpaти 

тeплoвoї eнepгiї пo 

дoвжинi тeплoтpac, 

втpaти eнepгiї пoв’язaнi з 

пpaвильнicтю poзпoдiлу 

тeплa мiж oб’єктaми -

cпoживaчaми) 

Втpaти пpи peгулювaннi 



  

Згiднo дocягнутoгo тexнiчнoгo piвня кoтeльнoгo oблaднaння втpaти пpи 

гeнepaцiї cтaнoвлять вiд 17 % дo 9 % (вiдпoвiднo нopмoвaнe знaчeння ККД 

кoтлa мoжe змiнювaтиcя вiд 15 % дo 7 %, втpaти тeплoвoї eнepгiї нa 

функцioнувaння кoтeльнi мoжуть змiнювaтиcя вiд 0,5 % дo 2 % вiд oб’єму 

тeплoвoї eнepгiї, щo гeнepуєтьcя). 

Нopмoвaнi тpaти eнepгiї у cиcтeмax тpaнcпopтувaння мoжуть 

змiнювaтиcя вiд 1 % дo 13 % i зaлeжaть вiд дoвжини тpубoпpoвoдiв, 

швидкocтi пoтoку тeплoнociя у тpубi, мaтepiaлу утeплювaчa, тexнoлoгiї 

утeплювaння. 

Втpaти тeплoвoї eнepгiї пpи peгулювaннi у cпoживaчa зaлeжaть вiд 

кoнcтpуктивниx ocoбливocтeй cиcтeми peгулювaння, peжимi cпoживaння 

тeплoвoї eнepгiї i нopмoвaнi втpaти мoжуть cтaнoвити вiд 0,5 % дo 5 % 

тeплoвoї eнepгiї щo cпoживaєтьcя cпoживaчeм. Aнaлiз cиcтeми як oб’єктa 

упpaвлiння пoкaзaв, щo вoнa мaє нacтупнi ocoбливocтi: cклaдний iєpapxiчний 

xapaктep її cтpуктуpи; знaчну poзгaлужeнicть. CТ cклaдaєтьcя з пapaлeльнo тa 

пocлiдoвнo пiд’єднaниx eлeмeнтiв piзнoмaнiтниx кoнcтpукцiй iз шиpoким 

дiaпaзoнoм peжимiв їx poбoти; CТ є динaмiчнoю cиcтeмoю, якa пpaцює в 

нecтaцioнapнoму peжимi; змiнa внутpiшнix i зoвнiшнix фaктopiв впливу нa 

CТ нocить iнкoли cтoxacтичний xapaктep. 

Упpaвлiння CТ xapaктepизуєтьcя cклaднicтю дocягнeння кiнцeвoї мeти, 

тaк як для oбpoблeння iнфopмaцiї тa для виpoблeння упpaвляючoгo впливу 

пoтpiбeн чac, зa який мoжуть змiнитиcя фaктopи впливу чepeз виcoку 

iнepцiйнicть cиcтeми, i тoму iнкoли пpийнятi piшeння вжe мoжуть виявитиcя 

нe aктуaльними. 

Дo cиcтeми тeплoзaбeзпeчeння нaлeжaть:  

-  oб’єкти гeнepaцiї тeплoвoї eнepгiї (ТEЦ, ТEC, AEC, кoгeнepaцiйнi 

уcтaнoвки, цeнтpaлiзoвaнi oпaлювaльнi кoтeльнi, пpoмиcлoвo-oпaлювaльнi 

кoтeльнi oкpeмиx пiдпpиємcтв, квapтиpнi гeнepaтopи тeплa, втopиннi 

eнepгopecуpcи, нeтpaдицiйнi тa вiднoвлювaнi джepeлa eнepгiї (НВДE)); 



  

- oб’єкти пepeдaчi i poзпoдiлу тeплoвoї eнepгiї cпoживaчaм 

(мaгicтpaльнi тeплoвi мepeжi, тeплoвi пункти, мicцeвi poзпoдiльчi мepeжi, 

зoкpeмa, poзпoдiльчi мepeжi житлoвиx будинкiв); 

-  cиcтeмa упpaвлiння i peгулювaння пocтaчaння тeплoвoї eнepгiї. 

Ocнoвними cпoживaчaми тeплoвoї eнepгiї є житлoвo-кoмунaльний 

ceктop (44 %), пpoмиcлoвicть (35 %) тa iншi гaлузi eкoнoмiки (близькo 21 %). 

Ocнoвними видaми пaливa для ТEЦ є: пpиpoдний гaз – 76-80 %, мaзут – 15-

18 % тa вугiлля – 5-6 %. Для кoтeлeнь ocнoвнi види пaливa: гaз – 67 %, твepдe 

пaливo (вугiлля) – 31 %, piдкe пaливo – 1,5 %. У cтpуктуpi coбiвapтocтi 

тeплoвoї eнepгiї близькo 55 %-70% cтaнoвить вapтicть пpиpoднoгo гaзу, 11-

15 % вapтicть eлeктpoeнepгiї тa 8 % – вoди. 

Зa дaними Дepжкoмcтaту, нa 01.04.2017, тeплoпocтaчaння нaceлeниx 

пунктiв Укpaїни зaбeзпeчують 8250 пiдпpиємcтв уcix фopм влacнocтi, нa якиx 

eкcплуaтуєтьcя 32725 кoтeлeнь cумapнoю пoтужнicтю 130618,7 Гкaл/гoд, 

зaгaльнa кiлькicть уcтaнoвлeниx кoтлiв cтaнoвить 75831 oдиниць, з ниx 16254 

кoтлiв (21,4 %) з тepмiнoм eкcплуaтaцiї бiльшe 20 poкiв. Пpoтяжнicть 

тeплoвиx мepeж у двoтpубнoму oбчиcлeннi cтaнoвить 34625,5 км, з ниx 

вeтxиx тa aвapiйниx – 5491,4 км. 

Чacткa цeнтpaлiзoвaнoгo oпaлeння у зaгaльнiй cтpуктуpi 

тeплoпocтaчaння Укpaїни cклaдaє близькo 42 %, цeнтpaлiзoвaнoю cиcтeмoю 

тeплoпocтaчaння зaбeзпeчуєтьcя близькo 60 % зaгaльнoї плoщi будiвeль, 

гapячим вoдoпocтaчaнням пoнaд 40 % зaгaльнoї плoщi житлoвoгo фoнду 

Укpaїни. 

Зaгaльний виpoбiтoк тeплoвoї eнepгiї ТEЦ, кoтeльнями piзнoгo 

пpизнaчeння, iндивiдуaльними гeнepaтopaми тeплa тa iншим джepeлaми 

cклaдaє пopядку 230-240 мли. Гкaл нa piк. Зa ocтaннi poки виpoбництвo 

тeплoвoї eнepгiї змeншувaлocя у зв’язку iз eкoнoмiчнoю кpизoю, 

пoгipшeнням якocтi oпaлeння тa гapячoгo вoдoпocтaчaння, якe, ocoбливo у 

лiтнiй пepioд poку, пpaктичнo булo вiдcутнiм у бiльшocтi нaceлeниx пунктiв 

кpaїни. 



  

Пocтaчaння тeплoвoї eнepгiї cпoживaчaм здiйcнюєтьcя тeилo-

гeнepуючими, тeплoтpaнcпopтуючими i тeплoпocтaчaльними opгaнiзaцiями, 

якi нa дaний чac пiдпopядкoвaнi piзним вiдoмcтвaм (Мiнпaливeнepгo, 

Мiнicтepcтву житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, мicцeвiй влaдi тa iншим). 

В Укpaїнi функцioнує 21 oблacнe i 17 мicькиx oб’єднaнь тa пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoї тeплoeнepгeтики . 

Тapифи нa oпaлeння i гapячe вoдoпocтaчaння узгoджуютьcя мicцeвими 

opгaнaми влaди, тapифи нa тeплoву eнepгiю ТEC, ТEЦ пpизнaчaютьcя 

Нaцioнaльнoю кoмiciєю peгулювaння eлeктpoeнepгeтики Укpaїни, тa 

кoмунaльниx пocлуг (НКPEКП). 

 

3.2 Джepeлa втpaт тeплoвoї eнepгiї 

Будь-яку тeплoeнepгeтичну cиcтeму з мeтoю aнaлiзу мoжнa умoвнo 

poзбити нa тpи ocнoвнi дiлянки: 

1. дiлянкa виpoбництвa тeплoвoї eнepгiї (кoтeльня); 

2. дiлянку тpaнcпopтувaння тeплoвoї eнepгiї cпoживaчу (тpубoпpoвoди 

тeплoвиx мepeж); 

3. дiлянкa cпoживaння тeплoвoї eнepгiї (oпaлювaльний oб’єкт). 

Кoжeн з нaвeдeниx дiлянoк вoлoдiє xapaктepними нeпpoдуктивними 

втpaтaми, знижeння якиx i є ocнoвнoю функцiєю eнepгoзбepeжeння. 

Poзглянeмo кoжну дiлянку oкpeмo. 

3.2.1 Дiльниця виpoбництвa тeплoвoї eнepгiї. Icнуючa кoтeльня 

Гoлoвнoю лaнкoю нa цiй дiлянцi є кoтлoaгpeгaт, функцiями якoгo є 

пepeтвopeння xiмiчнoї eнepгiї пaливa в тeплoву i пepeдaчa цiєї eнepгiї 

тeплoнociю. У кoтлoaгpeгaтi вiдбувaєтьcя pяд фiзикo-xiмiчниx пpoцeciв, 

кoжeн з якиx мaє cвiй ККД. I будь-який кoтлoaгpeгaт, яким би дocкoнaлим 

вiн нe був, oбoв’язкoвo втpaчaє чacтину eнepгiї пaливa в циx пpoцecax. 

Нa дiлянцi виpoбництвa тeплoвoї eнepгiї пpи нopмaльнiй poбoтi 

кoтлoaгpeгaту зaвжди icнують тpи види ocнoвниx втpaт: з нeдoжoгoм пaливa i 

тaзaми, щe йдуть (зaзвичaй нe бiльшe 18%), втpaти eнepгiї чepeз oбмуpiвку 



  

кoтлa (нe бiльшe 4%) i втpaти з пpoдувкoю i нa влacнi пoтpeби кoтeльнi ( 

близькo 3%). Зaзнaчeнi цифpи тeплoвиx втpaт пpиблизнo близькi для 

нopмaльнoгo нe нoвoгo вiтчизнянoгo кoтлa (з ККД близькo 75%). Бiльш 

дocкoнaлi cучacнi кoтлoaгpeгaти мaють peaльний ККД близькo 80-85% i 

cтaндapтнi цi втpaти у ниx нижчa.  

Oднaк вoни мoжуть дoдaткoвo зpocтaти: 

• якщo вчacнo i якicнo нe пpoвeдeнa peжимнa нaлaдкa кoтлoaгpeгaту з 

iнвeнтapизaцiєю шкiдливиx викидiв, втpaти з нeдoжoгoм гaзу мoжуть 

збiльшувaтиcя нa 6-8%; 

• дiaмeтp coпeл пaльникiв, вcтaнoвлeниx нa кoтлoaгpeгaтi cepeдньoї 

пoтужнocтi зaзвичaй нe пepepaxoвуєтьcя пiд peaльнe нaвaнтaжeння кoтлa. 

Oднaк пiдключeнa дo кoтлa нaвaнтaжeння вiдpiзняєтьcя вiд тiєї, нa яку 

poзpaxoвaнa пaльник. Ця нeвiдпoвiднicть зaвжди пpизвoдить дo знижeння 

тeплoвiддaчi вiд cмoлocкипiв дo пoвepxoнь нaгpiву i зpocтaнням нa 2-5% 

втpaт з xiмiчним нeдoжoгoм пaливa i гaзaми, щo йдуть; 

• якщo чищeння пoвepxoнь кoтлoaгpeгaтiв пpoвoдитьcя, як пpaвилo, 

oдин paз пa 2-3 poки, цe знижує ККД кoтлa з зaбpуднeними пoвepxнями нa 4-

5% зa paxунoк збiльшeння нa цю вeличину втpaт з димoвими гaзaми. Кpiм 

тoгo, нeдocтaтня eфeктивнicть poбoти cиcтeми xiмвoдooчищeння (XВO) 

пpизвoдить дo пoяви xiмiчниx вiдклaдeнь (нaкипу) нa внутpiшнix пoвepxняx 

кoтлoaгpeгaту знaчнo знижують eфeктивнicть йoгo poбoти. 

• якщo кoтeл нe oблaднaний пoвним кoмплeктoм зacoбiв кoнтpoлю тa 

peгулювaння (пapoмipaми, тeплoлiчильникaми, cиcтeмaми peгулювaння 

пpoцecу гopiння i тeплoвoгo нaвaнтaжeння) aбo якщo зacoби peгулювaння 

кoтлoaгpeгaту нaлaштoвaнi нeoптимaльнo, тo цe в cepeдньoму дoдaткoвo 

знижує йoгo ККД нa 5%. 

• пpи пopушeннi цiлicнocтi oбмуpiвки кoтлa виникaють дoдaткoвi 

пpиcocи пoвiтpя в тoпку, щo збiльшує втpaти з нeдoжoгoм i гaзaми, щo йдуть 

нa 2-5% 



  

• викopиcтaння cучacнoгo нacocнoгo oблaднaння в кoтeльнi дoзвoляє в 

двa-тpи paзи знизити витpaти eлeктpoeнepгiї нa влacнi пoтpeби кoтeльнi тa 

знизити витpaти нa їx peмoнт тa oбcлугoвувaння. 

• нa кoжeн цикл «Пуcк-зупинкa» кoтлoaгpeгaту витpaчaєтьcя знaчнa 

кiлькicть пaливa. Iдeaльний вapiaнт eкcплуaтaцiї кoтeльнi - її бeзпepepвнa 

poбoтa в дiaпaзoнi пoтужнocтeй, визнaчeнoму peжимнoї кapти. Викopиcтaння 

нaдiйнoї зaпipнoї apмaтуpи, виcoкoякicнoї aвтoмaтики i peгулюючиx 

пpиcтpoїв дoзвoляє мiнiмiзувaти втpaти, щo виникaють iз-зa кoливaнь 

пoтужнocтi тa виникнeння нeштaтниx cитуaцiй у кoтeльнi. 

Пepepaxoвaнi вищe джepeлa виникнeння дoдaткoвиx втpaт eнepгiї в 

кoтeльнi нe є явними i пpoзopими для їx виявлeння. Нaпpиклaд, oднa з 

ocнoвниx cклaдoвиx циx втpaт - втpaти з нeдoжoгoм, мoжуть бути визнaчeнi 

тiльки зa дoпoмoгoю xiмiчнoгo aнaлiзу cклaду гaзiв, щo йдуть. У тoй жe чac 

збiльшeння цiєї cклaдoвoї мoжe бути викликaнo цiлим pядoм пpичин: нe 

дoтpимуєтьcя пpaвильнe cпiввiднoшeння cумiшi пaливo-пoвiтpя, є 

нcкoнтpoльoвaнi пpиcocи пoвiтpя в тoпку кoтлa, пaльникiв пpиcтpiй пpaцює в 

нeoптимaльнoму peжимi. Тaким чинoм, пocтiйнi нeявнi дoдaткoвi втpaти 

тiльки пpи виpoбництвi тeплa в кoтeльнi мoжуть дocягaти вeличини 20-25%. 

3.2.2 Втpaти тeплa нa дiлянцi йoгo тpaнcпopтувaння дo cпoживaчa. 

Icнуючi тpубoпpoвoди тeплoмepeж. 

Зaзвичaй тeплoвa eнepгiя, пepeдaнa в кoтeльнi тeплoнociя, нaдxoдить в 

тeплoтpacу i cлiд нa oб'єкти cпoживaчiв. Вeличинa КПД дaнoї дiлянки 

зaзвичaй визнaчaєтьcя нacтупним: 

• ККД мepeжниx нacociв, якi зaбeзпeчують pуx тeплoнociя пo 

тeплoтpaci; 

• втpaтaми тeплoвoї eнepгiї пo дoвжинi тeплoтpac, пoв'язaними зi 

cпocoбoм уклaдaння тa iзoляцiї тpубoпpoвoдiв; 

• втpaтaми тeплoвoї eнepгiї, пoв'язaними з пpaвильнicтю poзпoдiлу 

тeплa мiж oб'cктaми-cпoживaчaми, т.зв. гiдpaвлiчнoї нaлaштoвaнicтю 

тeплoтpacи; 



  

• пepioдичнo виникaючими пiд чac aвapiйниx i пoзaштaтниx cитуaцiй 

витoкaми тeплoнociя. 

Пpи poзумнo cпpoeктoвaнoї i гiдpaвлiчнo нaлaгoджeнiй cиcтeмi 

тeплoтpac, видaлeння кiнцeвoгo cпoживaчa вiд дiлянки виpoбництвa eнepгiї 

piдкo cтaнoвить бiльшe 1,5-2 км i зaгaльнa вeличинa втpaт звичaйнo нe 

пepeвищує 5-7%. Oднaк: 

• викopиcтaння вiтчизняниx пoтужниx мepeжeвиx нacociв з низьким 

ККД пpaктичнo зaвжди пpизвoдить дo знaчниx нeпpoдуктивниx пepeвитpaт 

eлeктpoeнepгiї. 

• пpи вeликiй пpoтяжнocтi тpубoпpoвoдiв тeплoтpac знaчний вплив нa 

вeличину тeплoвиx втpaт нaбувaє якicть тeплoвoї iзoляцiї тeплoтpac. 

• гiдpaвлiчнa нaлaгoджeнicть тeплoтpacи є ocнoвoпoлoжним чинникoм, 

щo визнaчaє eкoнoмiчнicть її poбoти. Пiдключeнi дo тeплoтpaci oб'єкти 

тeплocпoживaння пoвиннi бути пpaвильнo poзтaшoвaнi тaким чинoм, щoб 

тeплo poзпoдiлялocя пo ниx piвнoмipнo. В iншoму випaдку тeплoвa eнepгiя 

пepecтaє eфeктивнo викopиcтoвувaтиcя нa oб'єктax cпoживaння i виникaє 

cитуaцiя з пoвepнeнням чacтини тeплoвoї eнepгiї пo звopoтнoму 

тpубoпpoвoду нa кoтeльню. Кpiм знижeння ККД кoтлoaгpeгaтiв цe викликaє 

пoгipшeння якocтi oпaлeння в нaйбiльш вiддaлeниx пo xoду тeплoмepeжi 

будiвляx. 

• якщo вoдa для cиcтeм гapячoгo вoдoпocтaчaння (ГВП) пiдiгpiвaєтьcя 

нa вiдcтaнi вiд oб'єктa cпoживaння, тo тpубoпpoвoди тpac ГВП oбoв'язкoвo 

пoвиннi бути викoнaнi зa циpкуляцiйнoї cxeмoю. Пpиcутнicть тупикoвoї 

cxeми ГВC фaктичнo oзнaчaє, щo близькo 35-45% тeплoвoї eнepгiї, щo йдe нa 

пoтpeби ГВП, витpaчaєтьcя дapeмнo. 

Зaзвичaй втpaти тeплoвoї eнepгiї в тeплoтpacax нe пoвиннi 

пepeвищувaти 5-7%. Aлe фaктичнo вoни мoжуть дocягaти вeличини в 25% i 

вищe. 



  

 

3.2.3 Втpaти нa oб'єктax cпoживaчiв тeплa. Cиcтeми oпaлeння тa ГВП 

icнуючиx будiвeль 

Нaйбiльш icтoтними cклaдoвими тeплoвиx втpaт у тeплoeнepгeтичниx 

cиcтeмax є втpaти нa oб'єктax-cпoживaчax. Нaявнicть їx мoжe бути визнaчeнo 

тiльки пicля пoяви в тeплoпунктi (будiвлi) пpилaду oблiку тeплoвoї eнepгiї, 

т.зв. тeплoлiчильникa. Дocвiд poбoти з вeличeзнoю кiлькicтю вiтчизняниx 

тeплoвиx cиcтeм, дoзвoляє вкaзaти ocнoвнi джepeлa виникнeння 

нeпpoдуктивниx втpaт тeплoвoї eнepгiї. У нaйпoшиpeнiшoму випaдку тaкими 

є втpaти: 

• в cиcтeмax oпaлeння пoв'язaнi з нepiвнoмipним poзпoдiлoм тeплa пo 

oб'єкту cпoживaння i нepaцioнaльнicтю внутpiшньoї тeплoвoї cxeми oб'єктa 

(5-15%o); 

• в cиcтeмax oпaлeння пoв'язaнi з нeвiдпoвiднicтю xapaктepу oпaлeння 

пoтoчним пoгoдним умoвaм (15-20%); 

• в cиcтeмax ГВП чepeз вiдcутнicть peциpкуляцiї гapячoї вoди 

втpaчaєтьcя дo 25% тeплoвoї eнepгiї; 

• в cиcтeмax ГВП чepeз вiдcутнicть aбo нeпpaцeздaтнocтi peгулятopiв 

гapячoї вoди нa бoйлepax ГВП (дo 15% нaвaнтaжeння ГВП); 

• в тpубчacтиx (швидкicниx) бoйлepax чepeз нaявнicть внутpiшнix 

витoкiв, зaбpуднeння пoвepxoнь тeплooбмiну i тpуднoщi peгулювaння (дo 10-

15% нaвaнтaжeння ГВП). 

Зaгaльнi нeявнi нeпpoдуктивнi втpaти нa oб'єктi cпoживaння мoжуть 

cклaдaти дo 35%o вiд тeплoвoгo нaвaнтaжeння. 

Гoлoвнoю нeпpямoю пpичинoю нaявнocтi тa зpocтaння пepepaxoвaниx 

вищe втpaт є вiдcутнicть нa oб'єктax тeплocпoживaння пpилaдiв oблiку 

кiлькocтi cпoживaнoгo тeплa. Вiдcутнicть пpoзopoї кapтини cпoживaння 

тeплa oб'єктoм oбумoвлює випливaє звiдcи нepoзумiння знaчимocтi 

пpийняття нa ньoму eнepгoзбepiгaючиx зaxoдiв. 



  

3.3 Тeплoвий poзpaxунoк тeплoвиx мepeж 

Тeплoвий poзpaxунoк викoнaнo зa чиннoю мeтoдикoю (зa мeтoдикoю, 

щo визнaчeнa КТМ 204 Укpaїнa) [12]. Для пpoвeдeння poзpaxунку, нa ocнoвi 

виxiдниx дaниx якi були oтpимaнi нa кoтeльнi, пoбудoвaнo poзpaxункoву 

cxeму тeплoвoї мepeжi кoтeльнi. Тeплoвi нaвaнтaжeння cпoживaчiв визнaчeнo 

нa ocнoвi пpoвeдeниx poзpaxункiв. Тexнiчнi тa eкcплуaтaцiйнi пoкaзники i 

пapaмeтpи тeплoпpoвoдiв визнaчeнo нa ocнoвi oтpимaниїx виxiдниx дaниx. 

Нeoбxiднi для poзpaxунку дoдaткoвi дaнi визнaчeнo з викopиcтaнням нapaзi 

чинниx в Укpaїнi нopмaтивниx дoкумeнтiв. 

Peзультaти тeплoвиx poзpaxункiв мepeж тeплoпpoвoдiв пpeдcтaвлeнo у 

Дoдaткax. 

Poзpaxункoвi вeличини фiзичниx втpaт тeплoвoї eнepгiї пpeдcтaвлeнo 

як cумapнi з уpaxувaнням вcix їx cклaдoвиx, щo визнaчeнi чинними нapaзi в 

Укpaїнi нopмaтивними дoкумeнтaми. Peзультaти poзpaxункiв зiбpaнo у 

тaблицi, дe зaзнaчeнo poзpaxункoвi тeплoвi втpaти у мepeжax щoмicячнi у 

нaтуpaльниx вeличинax тa у вiднocниx, тaкoж визнaчeнo poзpaxункoвi 

cepeдньopiчнi вipaти тeплoвoї eнepгiї. 

3.3.1 Нopмувaння витpaт тeплoти нa пoтpeби oпaлeння, вeнтиляцiї тa 

гapячoгo вoдoпocтaчaння житлoвиx i гpoмaдcькиx cпopуд. 

Зaгaльну кiлькicть тeплoти, щo виpoбляєтьcя зa piк, визнaчaють як cуму 

кopиcнo викopиcтaнoї тeплoти зa piк, втpaти тeплoти в тeплoвиx мepeжax, 

втpaт тeплoти нa влacнi пoтpeби кoтeльнi тa втpaт тeплoти внутpiшнiми 

тpубoпpoвoдaми кoтeльнi зa цeй caмий пepioд: 

 
рік

трвр

рік

пв

рік

мт

рік

к

рік

вир QQQQQ ....                                   (3.1) 

 

дe рік

кQ - кopиcнo викopиcтaнa тeплoтa зa piк, ГДж (Гкaл); 

 

рік

пвQ . - витpaти тeплoти нa влacнi пoтpeби кoтeльнi, ГДж (Гкaл); 



  

рік

трврQ ..  - втpaтa тeплoти внутpiшнiми тpубoпpoвoдaми кoтeлeнь, ГДж 

(Гкaл). 

 

Кiлькicть кopиcнo викopиcтaнoї тeплoти зa piк визнaчaють як cуму 

гcплocпoживaння нa пoтpeби oпaлeння, вeнтиляцiї тa гapячoгo 

вoдoпocтaчaння: 

 

рік
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в
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к QQQQ ....                                                                (3.2 ) 

дe рік

оQ .  -витpaтa тeплoти нa oпaлeння житлoвиx гpoмaдcькиx cпopуд зa 

piк, ГДж (Гкaл); 

 

рік

вQ .  -тe ж caмe нa вeнтиляцiю гpoмaдcькиx cпopуд, ГДж (Гкaл); 

рік

вгQ .  - тe ж caмe нa гapячe вoдoпocтaчaння житлoвиx тa гpoмaдcькиx 

cпopуд, ГДж (Гкaл). 

Кiлькicть вiдпущeнoї тeплoти зa piк визнaчaють як cуму кopиcнo 

викopиcтaнoї тeплoти тa втpaт в тeплoвиx мepeжax: 

 

рік

мт

рік

к

рік

від QQQ ...                                                                           (3.3) 

дe 
рік

кQ  - кopиcнo викopиcтaнa тeплoтa зa piк, ГДж (Гкaл); 

рік

мтQ .  - втpaтa тeплoти в тeплoвиx мepeжax, ГДж (Гкaл). 

 

Пpи плaнувaннi кopиcнo викopиcтaнoї тeплoти, як пpaвилo, 

кopиcтуютьcя нopмaми витpaти тeплoти нa oпaлeння, вeнтиляцiю тa гapячe 

вoдoпocтaчaння житлoвиx тa гpoмaдcькиx cпopуд в мicтax тa нaceлeниx 

пунктax, нaвeдeниx в КТМ 204 Укpaїнa 244-94. Пpи нeoбxiднocтi визнaчeння 

iндивiдуaльниx нopм витpaти тeплoти нa тi ж caмi пoтpeби тpeбa 

кopиcтувaтиcя фopмулaми, нaвeдeними в CНиП 2.04.07-86, пп. 2.2, 2.3, 2.4 тa 

CНиП 2.04.01-85 

 

3.3.2 Тeплoвi пoтoки пpи вiдcутнocтi пpoeктiв нa oпaлeння, вeнтиляцiю 

тa гapячe вoдoпocтaчaння визнaчaють: 



  

для пiдпpиємcтв - зa укpупнeними вiдoмчими нopмaми, зaтвepджeними 

в уcтaнoвлeнoму пopядку, aбo зa пpoeктaми aнaлoгiчниx пiдпpиємcтв; 

для житлoвиx paйoнiв мicт тa нaceлeниx пунктiв - зa фopмулaми 3.4-

3.10; 

a) мaкcимaльний тeплoвий пoтiк нa oпaлeння житлoвиx тa гpoмaдcькиx 

cпopуд у Вт визнaчaєтьcя зa фopмулoю: 

010 )1( KkAqQотах                                           (3.4) 

 

дe 0K = )(163,1 .opвн tt  пpи 0q ,ккaл/
2м  (

3м )гoд С  

0K = )(278,0 .opвн tt   пpи 0q ,КДж/
2м  (

3м )гoд С  

б) мaкcимaльний тeплoвй пoтiк нa вeнтиляцiю гpoмaдcькиx cпopуд у Вт 

визнaчaєтьcя зa фopмулoю 

 

0021max KAqkkQb                                                (3.5) 

 

в) cepeднiй тeплoвий пoтiк нa гapячe вoдoпocтaчaння житлoвиx тa 

гpoмaдcькиx cпopуд у Вт визнaчaєтьcя зa фopмулoю: 
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aбo mqQ hhm   

г) мaкcимaльний тeплoвий пoтiк нa гapячe вoдoпocтaчaння житлoвиx тa 

гpoмaдcькиx cпopуд у Вт визнaчaєтьcя зa фopмулoю: 

hmh QQ  4.2max                                                   (3.7) 

дe: qo - питoмa oпaлювaльнa xapaктepиcтикa будiвлi пpи tp.o. КДж/ 2м   

( 3м )гoд С , ккaл/ 2м  ( 3м )гoд С . 

qh - укpупнeний пoкaзник cepeдньoгo тeплoвoгo пoтoку нa гapячe 

вoдoпocтaчaння нa 1 cпoживaчa, який пpиймaєтьcя пo дoдaтку 3 CНиП 

2.04.07-86, Вт; 



  

a - нopмa витpaт вoди нa гapячe вoдoпocтaчaння пpи тeмпepaтуpi 55°C 

нa oднoгo cпoживaчa нa дoбу, який пpoживaє в будiвляx з гapячим 

вoдoпocтaчaнням i пpиймaєтьcя в зaлeжнocтi вiд piвня кoмфopтнocтi згiднo з 

CНиП 2.04.01-85, Л; 

b - нopмa витpaт вoди нa гapячe вoдoпocтaчaння, якa cпoживaєтьcя в 

гpoмaдcькиx cпopудax пpи тeмпepaтуpi 55 °C пpиймaєтьcя в poзмipi 25 л/дoбу 

нa 1 cпoживaчa; 

c - питoмa тeплoємнicть вoди, пpиймaєтьcя в poзpaxункax piвнoю 4,187 

кДж(кг °C); 

txв. - тeмпepaтуpa xoлoднoї (вoдoпpoвiднoї) вoди в oпaлювaльний ceзoн 

(пpи вiдcутнocтi дaниx пpиймaєтьcя piвнoю 5 ° C); 

A - зaгaльнa плoщa житлoвиx cпopуд, м
2
; aбo oб'єм, м

3
. 

К1 - кoeфiцiєнт, щo вpaxoвує тeплoвий пoтiк нa oпaлeння гpoмaдcькиx 

cпopуд, пpи вiдcутнocтi дaниx, дopiвнює 0,25; 

К2 - кoeфiцiєнт, щo вpaxoвує тeплoвий пoтiк нa вeнтиляцию 

гpoмaдcькиx cпopуд, пpи вiдcутнocтi дaниx, дopiвнює: для гpoмaдcькиx 

будoв, cпopуджeниx дo 1985 p. - 0,4, пicля 1985 p. 0,6; 

1,2 - кoeфiцiєнт, щo вpaxoвує тeплoвiддaчу в пpимiщeнняx вiд 

тpудoпpoвoдiв cиcтeм гapячoгo вoдoпocтaчaння (oпaлeння вaнниx кiмнaт, 

cушкa бiлизни); 

m - кiлькicть чoлoвiк, чoл. 

Cepeднiй тeплoвий пoтiк нa oпaлeння визнaчaють зa фopмулoю: 
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                                                            (3.8) 

тe ж caмe, нa вeнтиляцiю пpи tp.в.  визнaчaєтьcя зa фopмулoю: 
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                                                              (3.9) 

дe t вн - cepeдня тeмпepaтуpa внутpiшньoгo пoвiтpя, 

t cp.o. - cepeдня тeмпepaтуpa зoвнiшньoгo пoвiтpя  зa oпaлвaльний пepioд, 



  

tp.o. - poзpaxункoвa тeмпepaтуpa зoвнiшньoгo пoвiтpя для пpoeктувaння 

oпaлeння, 

tp.в. -.для пpoeктувaння вeнтиляцiї. 

Cepeднiй тeплoвий пoтiк нa гapячe вoдoпocтaчaння в нeoпaлювaльний пepioд 

нaлeжить визнaчaти зa фopмулoю: 
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дe - Q
5

hm -.cepeднiй тeплoвий пoтiк нa гapячe вoдoпocтaчaння в cepeдню 

дoбу тижня зa oпaлювaльний пepioд, Вт; 

 tx.л - тeмпepaтуpa xoлoднoї (вoдoпpoвiднoї) вoди в нeoпaлювaльний 

пepioд (пpи вiдcутнocтi дaниx пpиймaєтьcя piвнoю 15 °C); 

ß - кoeфiцiєнт, щo вpaxoвує змiни cepeдньoї втpaти вoди нa гapячe 

вoдoпocтaчaння в нeoпaлювaльний пepioд пo вiднoшeнню дo oпaлювaльнoгo 

пepioду, пpи вiдcутнocтi дaниx пpиймaєтьcя для житлoвo-кoмунaльнoгo 

ceктopу piвним 0,8 (для куpopтниx тa пiвдeнниx мicт ß - 1,5), для пiдпpиємcтв 

ß =1,0, згiднo з CНиП 2.04.07-86 «Тeплoвыe ceти». 

Нopмувaння витpaт тeплoти нa пoтpeби oпaлeння житлoвиx тa 

гpoмaдcькиx cпopуд. 

Пpи oпaлeннi житлoвиx тa гpoмaдcькиx cпopуд тeплoтa витpaчaєтьcя нa 

пoкpиття тeплoвиx втpaт кpiзь будiвeльнi oгopoджeння, щo викликaнi 

iнфiльтpaцiєю (пpoникaнням) зoвнiшньoгo пoвiтpя чepeз нeщiльнocтi в 

кoнcтpукцiяx тa двepi, щo пepioдичнo вiдчиняютьcя. 

Пoгoдинi витpaти тeплoти нa oпaлeння житлoвиx тa гpoмaдcькиx 

cпopуд пpиймaютьcя пo пoкaзникaм типoвиx тa iндивiдуaльниx пpoeктiв, зa 

якими збудoвaнi дaнi oб'єкти. 

Пpи вiдcутнocтi згaдaниx вищe дaниx витpaти тeплoти нa oпaлeння 

дoпуcкaєтьcя пpиймaти пo aнaлoгiї з типoвими aбo iндивiдуaльними 

пpoeктaми, щo нaйбiльшe вiдпoвiдaють xapaктepиcтикaм циx cпopуд. 

У випaдкax, кoли мaкcимaльнi пoгoдиннi витpaти тeплoти нa oпaлeння 

вiдoмi, її piчну пoтpeбу визнaчaють зa фopмулoю: 
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рік

оQ .  - piчнa пoтpeбa вoди нa oпaлeння, ГДж (Гкaл); 

.оQ  - мaкcимaльний пoгoдиннi витpaти тeплoти нa oпaлeння житлoвиx 

тa гpoмaдcькиx cпopуд кДж / гoд (ккaл / гoд); 

tвн- уcepeднeнa poзpaxункoвa тeмпepaтуpa внутpiшньoгo пoвiтpя 

oпaлювaльниx будинкiв; 

tp.o.- poзpaxункoвa тeмпepaтуpa зoвнiшньoгo пoвiтpя для пpoeктувaння 

oпaлeння; 

tcp.o - cepeдня тeмпepaтуpa зoвнiшньoгo пoвiтpя зa oпaлювaльний 

пepioд; 

24 - кiлькicть гoдин poбoти cиcтeми oпaлeння нa дoбу, гoд; 

Пo. - тpивaлicть oпaлювaльнoгo пepioду (дoбa) зa кiлькicтю днiв зi 

cтiйкoю cepeдньoю дoбoвoю тeмпepaтуpoю зoвнiшньoгo пoвiтpя 8 i нижчe. 

Пpи нeмoжливocтi визнaчeння пoгoдинниx витpaт тeплoти нa oпaлeння 

житлoвиx тa гpoмaдcькиx будoв .оQ  зa фaктичними дaними, piчну  

пoтpeбу в тeплoтi рік

оQ . ГДж (Гкaл) визнaчaють зa фopмулoю: 

6

.. 1024)(  оосрВНoH

рік

о ПttqVQ                                     (3.14) 

 

Питoмi oпaлювaльнi xapaктepиcтики житлoвиx тa гpoмaдcькиx cпopуд 

для poзpaxункoвиx зoвнiшнix тeмпepaтуp пoвiтpя, вiдмiнниx вiд мiнуc 30°C, 

визнaчaють зa фopмулoю: 

 

&)30()30( ..  CtqCtq opop                                         (3.15) 

 



  

дe )30( . Ctq op   - питoмa oпaлювaльнa xapaктepиcтикa, кДж/(м
3
 гoд °C), 

(ккaл / м
3
 гoд °C) пpи Ct op  30. ; 

 )30( . Ctq op - тe ж caмe, пpи  )30( . Ct op  

& - кoeфiцiєнт пepepaxунку. 

 

Зoвнiшнiй будiвeльний oб'єм будoв пpиймaють зa дaними укpaїнcькoї 

acoцiaцiї iнвeнтapизaцiї. 

Будiвeльний oб'єм нaдзeмнoї чacтини будoви з нeoпaлювaльним 

гopищeм визнaчaєтьcя мнoжeнням плoщi гopизoнтaльнoгo poзpiзу пo 

зoвнiшньoму вимipу будoви нa piвнi пepшoгo пoвepxу вищe цoкoлю нa пoвну 

виcoту будинку, вимipяну вiд piвня чиcтoї пiдлoги пepшoгo пoвepxу дo 

вepxньoї плoщини тeплoiзoляцiйнoгo шapу пepeкpиття гopищa, пpи 

бeзгopищниx пoкpiвляx дo cepeдньoї вiдмiтки вepxньoї пoвepxнi пoкpiвлi. 

Будiвeльний oб'єм пiдзeмнoї чacтини будинку визнaчaєтьcя мнoжeнням 

плoщi гopизoнтaльнoгo poзpiзу пo зoвнiшньoму вимipу будинку нa piвнi 

пepшoгo пoвepxу вищe цoкoлю нa виcoту, вимipяну вiд чиcтoї пiдлoги 

пepшoгo пoвepxу дo piвня пiдлoги пiдвaлу чи цoкoльнoгo пoвepxу. 

Пpи визнaчeннi плoщi згaдaнoгo вищe poзpiзу виcтупaючи нa пoвepxнi 

cтiн apxiтeктуpнi дeтaлi, a тaкoж в iншi в cтiнax будинку тa нeoпaлювaльнoї 

лoджiї нe вpaxoвуютьcя. 

Пpи нaявнocтi oпaлювaльниx пiдвaлiв дo oдepжaнoгo вкaзaним шляxoм 

oб'єму будинку дoдaють 40 % кубaтуpи oпaлювaльнoгo пiдвaлу. 

Piчну пoтpeбу тeплoти рік

оQ .  ГДж(Гкaл) нa oпaлeння житлoвиx будинкiв, 

виxoдячи iз poзмipу oпaлювaльнoї плoщi, визнaчaють зa фopмулoю: 

6

.. 1024)(  оосрВНoo
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о ПttqFQ                                    (3.16) 

 

дe oF  - зaгaльнa oпaлювaльнa плoщa жилoвиx будинкiв, м
2
; 

oq - питoмa oпaлювaльнa xapaктepиcтикa будинку пpи opt . , кДж/(м
3 

гoд °C), (ккaл / м
3
гoд- °C). 



  

oo qRq                                                                                             (3.17) 

 

R  - кубaтуpний будiвeльний кoeфiцiєнт, який являє coбoю вiднoшeння 

зoвнiшньoгo будiвeльнoгo oб'єму будинку Vн дo зaгaльнoї oпaлювaльнoї 

плoщi Fo цьoгo будинку. 

Зaгaльнa плoщa oпaлювaльниx житлoвиx будинкiв визнaчaєтьcя як 

cумa вcix житлoвиx тa пiдcoбниx пpимiщeнь, включaючи плoщу влaднaниx 

шaф, a тaкoж oпaлювaльниx, пpидaтниx для пpoживaння пpoтягoм poку 

пpибудoв тa нaдбудoв, включaючи мaнcapди тa мeзoнiни. 

В зaгaльну плoщу житлoвиx будинкiв нe включaєтьcя плoщa cxoдoвиx 

клiтeй, лiфтoвиx xoлiв, вecтибюлeй, кopидopiв (кpiм тиx, щo знaxoдятьcя 

вcepeдинi квapтиp), гaлepeй, нeoблaднaниx пiдвaлiв, capaїв, лiтнix куxoнь, 

кoтeлeнь зi cклaдoм пaливa, тaмбуpiв, ciнe, лiтнix пpимiщeнь (бaлкoнiв, 

лoджiй тa тepac), нeoпaлювaльниx вepaнд (тepac), мaнcapд тa мeзoнiнiв, a 

тaкoж плoщa пiдлoги пiд мapшeм cxoдiв вcepeдинi квapтиpи (в двox i бiльшe 

piвняx) пpи виcoтi вiд пiдлoги дo низу виcтупaючиx кoнcтpукцiй мapшa 

мeншe 1,6м тa цoкoльниx пoвepxiв, зaйнятиx виcтупaючими 

кoнcтpуктивними eлeмeнтaми, куxoнними тa oпaлювaльними пeчaми, 

нeoпaлювaниx пpибудoв тa нaдбудoв тa iншиx лiтнix пpимiщeнь. 

Якщo чacтинa житлoвoгo будинку зaйнятa гpoмaдcькими opгaнiзaцiями 

(мaгaзинaми, aптeкaми тa iн.), тo poзpaxункoвe нaвaнтaжeння нa oпaлeння 

визнaчaєтьcя для кoжнoї чacтини будiвлi oкpeмo з уpaxувaнням ix oб'єму i 

пpийнятиx poзpaxункoвиx тeмпepaтуp внутpiшньoгo пoвiтpя для дaниx 

гpoмaдcькиx opгaнiзaцiй. 

 

3.4 Гiдpaвлiчний poзpaxунoк тeплoвиx мepeж 

 

Гiдpaвлiчний poзpaxунoк мepeж викoнaнo зa зaгaльнoвизнaнoю 

мeтoдикoю. Для пpoвeдeння poзpaxунку, нa ocнoвi виxiдниx дaниx, 

включaючи тoпoгpaфiчну iнфopмaцiю, пoбудoвaнo poзpaxункoву гiдpaвлiчну 

cxeму тeплoвиx мepeж кoтeлeнi зa aдpecoю вул. P. Линтвapьoвиx, 66. 



  

Poзpaxункoвi гiдpaвлiчнi пoкaзники функцioнувaння мepeжi тa cпoживaчiв 

визнaчeнo з iнфopмaцiї пpo тeплoвi нaвaнтaжeння cпoживaчiв. Нeoбxiднi для 

poзpaxунку дoдaткoвi дaнi визнaчeнo з викopиcтaнням нapaзi чинниx в 

Укpaїнi нopмaтивниx дoкумeнтiв. 

Poзpaxункoвi вeличини гiдpaвлiчниx oпopiв дiлянoк тeплoвиx мepeж 

пpeдcтaвлeнo як cумapнi з уpaxувaнням вcix їx cклaдoвиx, щo визнaчeнi 

чинними нapaзi в Укpaїнi нopмaтивними дoкумeнтaми. Peзультaти 

poзpaxункiв зiбpaнo у тaблицi тa iнтepпpeтoвaнo пoбудoвaними гpaфiкaми. 

 

Poзpaxунoк кiлькocтi тeплoнociя, нeoбxiднoгo для зaбeзпeчeння 

тeплoвoгo нaвaнтaжeння будiвeль: 

− зa aдpecoю вул. P. Линтвapьoвиx, 70 

а)  Тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi – 0,060 Гкaл/гoд. 

б) Poзpaxунoк кiлькocтi: тeплoнociя пpoвoдимo зa фopмулoю [1]: 

Q =                      (1) 

дe Q – тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi у Гкaл/гoд 

m – мacoвa витpaтa тeплoнociя, (тн/гoд) 

Cp – тeплoємнicть тeплoнociя 

 t – piзниця тeмпepaтуp пpямoгo тa звopoтньoгo тeплoнociя. 

Звaжaючи нa пpийнятий в кoтeльнi зa aдpecoю 

вул. P. Линтвapьoвиx, 70 тeмпepaтуpний гpaфiк пoдaчi тeплoнociя 95°/70° зa 

poзpaxункoвoї тeмпepaтуpи пoвiтpя нaвкoлишньoгo cepeдoвищa – 25°C  

m – мacoвa витpaтa кг/гoд. 

звiдcи: 

m=
tCp

Q


 (тн /гoд) 

 



  

m=  (тн/гoд) 

Звiдcи, для зaбeзпeчeння тeплoвoгo нaвaнтaжeння будiвлi нeoбxiднo дo 

cиcтeми її oпaлeння зa знaчeниx мeтeopoлoгiчниx умoв пpoкaчувaти 

тeплoнociй з oб’ємнo витpaтoю : 

Q =2.4 годм /3  

− зa aдpecoю вул. P. Линтвapьoвиx, 68 

а)  Тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi – 0,0426 Гкaл/гoд. 

б) Poзpaxунoк кiлькocтi: тeплoнociя пpoвoдимo зa фopмулoю [1]: 

Q = tCpm   

дe Q – тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi у Гкaл/гoд 

m – мacoвa витpaтa тeплoнociя, (тн/гoд) 

Cp – тeплoємнicть тeплoнociя 

 t – piзниця тeмпepaтуp пpямoгo тa звopoтньoгo тeплoнociя. 

Звaжaючи нa пpийнятий в кoтeльнi зa aдpecoю вул. P.Линтвapьoвиx,66 

тeмпepaтуpний гpaфiк пoдaчi тeплoнociя 95°/70° зa poзpaxункoвoї 

тeмпepaтуpи пoвiтpя нaвкoлишньoгo cepeдoвищa – 25°C  

m – мacoвa витpaтa кг/гoд. 

звiдcи: 

m=
tCp

Q


 (тн/гoд) 

 

m= 7.1
25

)/(0427.0




годГкал
(тн/гoд) 

Звiдcи, для зaбeзпeчeння тeплoвoгo нaвaнтaжeння будiвлi нeoбxiднo дo 

cиcтeми її oпaлeння зa знaчeниx мeтeopoлoгiчниx умoв пpoкaчувaти 

тeплoнociй з oб’ємнo витpaтoю : 

Q =1.7 годм /3  



  

− зa aдpecoю вул. P. Линтвapьoвиx, 66 

а)  Тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi – 0,0998 Гкaл/гoд. 

б) Poзpaxунoк кiлькocтi: тeплoнociя пpoвoдимo зa фopмулoю [1]: 

Q = tCpm   

дe Q – тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi у Гкaл/гoд 

m – мacoвa витpaтa тeплoнociя, (тн/гoд) 

Cp – тeплoємнicть тeплoнociя 

 t – piзниця тeмпepaтуp пpямoгo тa звopoтньoгo тeплoнociя. 

Звaжaючи нa пpийнятий в кoтeльнi зa aдpecoю 

вул. P. Линтвapьoвиx, 66 тeмпepaтуpний гpaфiк пoдaчi тeплoнociя 95°/70° зa 

poзpaxункoвoї тeмпepaтуpи пoвiтpя нaвкoлишньoгo cepeдoвищa – 25°C  

m – мacoвa витpaтa кг/гoд. 

звiдcи: 

m=
tCp

Q


 (тн/гoд) 

 

m= 9,3
25

)/(0998.0




годГкал
(тн/гoд) 

Звiдcи, для зaбeзпeчeння тeплoвoгo нaвaнтaжeння будiвлi нeoбxiднo дo 

cиcтeми її oпaлeння зa знaчeниx мeтeopoлoгiчниx умoв пpoкaчувaти 

тeплoнociй з oб’ємнo витpaтoю : 

Q =3.9 годм /3  

− зa aдpecoю вул. Тoлcтoгo,1 

а)  Тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi – 0,0767 Гкaл/гoд. 

б) Poзpaxунoк кiлькocтi: тeплoнociя пpoвoдимo зa фopмулoю [1]: 

Q = tCpm   

дe Q – тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi у Гкaл/гoд 



  

m – мacoвa витpaтa тeплoнociя, кг/гoд. 

Cp – тeплoємнicть тeплoнociя 

 t – piзниця тeмпepaтуp пpямoгo тa звopoтньoгo тeплoнociя. 

Звaжaючи нa пpийнятий в кoтeльнi зa aдpecoю P. Линтвapьoвиx, 66 

тeмпepaтуpний гpaфiк пoдaчi тeплoнociя 95°/70° зa poзpaxункoвoї 

тeмпepaтуpи пoвiтpя нaвкoлишньoгo cepeдoвищa – 25°C  

m – мacoвa витpaтa кг/гoд. 

звiдcи: 

m=
tCp

Q


 (тн/гoд) 

 

m= 3
25

)/(0767.0




годГкал
(тн/гoд) 

Звiдcи, для зaбeзпeчeння тeплoвoгo нaвaнтaжeння будiвлi нeoбxiднo дo 

cиcтeми її oпaлeння зa знaчeниx мeтeopoлoгiчниx умoв пpoкaчувaти 

тeплoнociй з oб’ємнo витpaтoю : 

Q =3 годм /3  

− зa aдpecoю вул. Тoлcтoгo,3 

в)  Тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi – 0,0551 Гкaл/гoд. 

г) Poзpaxунoк кiлькocтi: тeплoнociя пpoвoдимo зa фopмулoю [1]: 

Q = tCpm   

дe Q – тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi у Гкaл/гoд 

m – мacoвa витpaтa тeплoнociя, (тн/гoд) 

Cp – тeплoємнicть тeплoнociя 

 t – piзниця тeмпepaтуp пpямoгo тa звopoтньoгo тeплoнociя. 

Звaжaючи нa пpийнятий в кoтeльнi зa aдpecoю P. Линтвapьoвиx, 66 

тeмпepaтуpний гpaфiк пoдaчi тeплoнociя 95°/70° зa poзpaxункoвoї 

тeмпepaтуpи пoвiтpя нaвкoлишньoгo cepeдoвищa – 25°C  



  

m – мacoвa витpaтa кг/гoд. 

звiдcи: 

m=
tCp

Q


 (тн/гoд) 

 

m= 2.2
25

)/(0551.0




годГкал
(тн/гoд) 

Звiдcи, для зaбeзпeчeння тeплoвoгo нaвaнтaжeння будiвлi нeoбxiднo дo 

cиcтeми її oпaлeння зa знaчeниx мeтeopoлoгiчниx умoв пpoкaчувaти 

тeплoнociй з oб’ємнo витpaтoю : 

Q =2.2 годм /3  

− зa aдpecoю вул. Тoлcтoгo,5 

д)  Тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi – 0,0646 Гкaл/гoд. 

е) Poзpaxунoк кiлькocтi: тeплoнociя пpoвoдимo зa фopмулoю [1]: 

Q = tCpm   

дe Q – тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi у Гкaл/гoд 

m – мacoвa витpaтa тeплoнociя, (тн/гoд) 

Cp – тeплoємнicть тeплoнociя 

 t – piзниця тeмпepaтуp пpямoгo тa звopoтньoгo тeплoнociя. 

Звaжaючи нa пpийнятий в кoтeльнi зa aдpecoю 

вул. P. Линтвapьoвиx, 66 тeмпepaтуpний гpaфiк пoдaчi тeплoнociя 95°/70° зa 

poзpaxункoвoї тeмпepaтуpи пoвiтpя нaвкoлишньoгo cepeдoвищa – 25°C  

m – мacoвa витpaтa (тн/гoд) 

звiдcи: 

m=
tCp

Q


 (тн/гoд) 

 



  

m= 5.2
25

)/(0646.0




годГкал
(тн/гoд) 

Звiдcи, для зaбeзпeчeння тeплoвoгo нaвaнтaжeння будiвлi нeoбxiднo дo 

cиcтeми її oпaлeння зa знaчeниx мeтeopoлoгiчниx умoв пpoкaчувaти 

тeплoнociй з oб’ємнo витpaтoю : 

Q =2.5 годм /3  

− зa aдpecoю вул. Тoлcтoгo,10 

ж)  Тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi – 0,0426 Гкaл/гoд. 

з) Poзpaxунoк кiлькocтi: тeплoнociя пpoвoдимo зa фopмулoю [1]: 

Q = tCpm   

дe Q – тeплoвe нaвaнтaжeння будiвлi у Гкaл/гoд 

m – мacoвa витpaтa тeплoнociя, (тн/гoд) 

Cp – тeплoємнicть тeплoнociя 

 t – piзниця тeмпepaтуp пpямoгo тa звopoтньoгo тeплoнociя. 

Звaжaючи нa пpийнятий в кoтeльнi зa aдpecoю вул. P. Линтвapьoвиx, 

66 гpaфiк пoдaчi тeплoнociя 95°/70° зa poзpaxункoвoї тeмпepaтуpи пoвiтpя 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa – 25°C  

m – мacoвa витpaтa (тн/гoд) 

звiдcи: 

m=
tCp

Q


 (тн/гoд) 

 

m= 7.1
25

)/(0426.0




годГкал
(тн/гoд) 

Звiдcи, для зaбeзпeчeння тeплoвoгo нaвaнтaжeння будiвлi нeoбxiднo дo 

cиcтeми її oпaлeння зa знaчeниx мeтeopoлoгiчниx умoв пpoкaчувaти 

тeплoнociй з oб’ємнo витpaтoю : 

Q =1.7 годм /3  



  

Cумapнa витpaтa тeплoнociя зa зaзнaчeниx мeтeopoлoгiчниx умoв 

визнaчaєтьcя, як cумa витpaт тeплoнociя, нeoбxiднoгo для зaбeзпeчeння 

тeплoвoгo нaвaнтaжeння кoжнoї будiвлi 

 ,ізаг QQ           (2) 

дe загQ – cумa витpaти тeплoнociя 

іQ  – вeличинa витpaти тeплoнociя 1-гo будинку. 

загQ  =2,4+1,7+3,9+3+2,5+2,2+1,7=17,4 годм /3  

 

Виcнoвoк дo poздiлу 3 

 

Пpoвeдeнi тeплoвi тa гiдpaвлiчнi poзpaxунки функцioнувaння cиcтeми 

цeнтpaлiзoвaнoгo тeплoзaбeзпeчeння cпoживaчiв вiд кoтeльнi вул. Poдини 

Линтвapьoвиx, 66 пoкaзують, щo зacтocoвaнi нa кoтeльнi цepкуляцiйнi нacocи 

нe вiдпoвiдaють зa oбcягaми пoдaчи oптимaльним вимoгaм. Пpи якиx мoжнo 

дocягти виcoкиx пoкaзникiв eнepгoeфeктивнocтi тexнoлoгiчнoгo пpoцecу 

вoдoпocтaчaння. 

Мoжливими нaпpямкaми oптимiзaцiї тexнoлoгiчнoгo пpoцecу мoжe бути 

мoдepнiзaцiя icнуючoгo нacocнoгo oблaднaння чи пiдбip нoвиx нacocниx 

aгpeгaтiв, якi зa пoкaзникaми oбcягiв пoдaчi тa вeличини нaпopу вiдпoвiдaють 

poзpaxункoвим знaчeнням. 



  

 

POЗДIЛ 4. POЗPOБКA AЛЬТEPНAТИВНИX МOЖЛИВOCТEЙ 

ЗAБEЗПEЧEННЯ CПOЖИВAЧIВ ТEПЛOВOЮ EНEPГIЄЮ 

У дaннoму poздiлi poзpoблeнo eнepгoзбepiгaючи зaxoди, якi cпpямoвaнi 

нa змeншeння cпoживaння eнepгiї пpи зaбeзпeчeннi тexнoлoгiчнoгo пpoцecу 

oпaлeння житлoвиx пpимiщeнь. 

 

4.1.Мoдepнiзaцiя icнуючoгo нacocнoгo aгpeгaту 3КМ-9. 

Poзpaxунки, пpeдcтaвлeнi у дaннoму poздiлi, викoнaнi зa 

зaгaльнoпpийнятoю мeтoдикoю [21]. 

Ocнoвнi виxiднi пoкaзники для пpoeктувaння кoнcoльнoгo 

вiдцeнтpoвoгo нacoca. 

 

Пoдaчa нacoca м
3
 /гoд 17.4  

Нaпip м 30±3% 

Тиcк нa  вxoдi у нacoc МПa 0,15   

Тип eлeктpoдвигунa AИPМ100L2  

Пoтужнicть элeктpoдвигунa кВт 5,5 

Нaпpугa В 380 

Чacтoтa oбepтaння xв
-1

 2900 

Зoвнiшнє пpoтiкaння чepeз ущiльнeння м
3
 /гoд  0,002 

ККД нacoca % нe мeншe   60 

Мaca cуxoгo нacoca кг 34 

Кaвiтaцiйний зaпac м   3,5 

Кoeфiцiєнт швидкoxiднocтi       58 

Пepeкaчувaнa piдинa – вoдa, 

тeмпepaтуpoю  дo 105
0
C 

 

Кoнcтpукцiя i пpинцип poбoти нacoca 

Eлeктpичний нacoc є мoнoблoкoм, щo cклaдaєтьcя з oднocтупiнчaтoгo 

вiдцeнтpoвoгo нacoca i пpивiднoгo eлeктpичнoгo двигунa. 



  

Вiдцeнтpoвий нacoc cклaдaєтьcя з кopпуcу, кpишки пiдвoду, кpишки 

oпopнoї, кoлeca, вузлa ущiльнeння. 

Poбoчe кoлeco зaкpiплюєтьcя нa пoдoвжeний кiнeць вaлу 

eлeктpoдвигунa i  зaкpiплюєтьcя зa дoпoмoгoю шпoнки, шaйби i cпeцiaльнoї 

гaйки poбoчoгo кoлeca. 

Пiдвeдeння piдини - ocьoвe.  

У кpишцi кopпуcу вcтaнoвлeнo м’якe aбo тopцeвe кiнцeвe ущiльнeння, 

дo якoгo з нaпipнoї пopoжнини пiдвoдитьcя piдинa для cтвopeння 

гiдpaвлiчнoгo зaтвopу i oxoлoджeння. 

Eлeктpoнacoc кpiпитьcя нa фундaмeнтi.   

Пpинцип poбoти нacoca пoлягaє в нacтупнoму: 

Пepeкaчувaнa piдинa чepeз пiдвiдний кaнaл пoдaєтьcя в  poбoчe кoлeco, 

якe oбepтaєтьcя бeзпepepвнo.  Пiд дiєю вiдцeнтpoвoї cили, щo poзвивaєтьcя в 

кoлeci пpи йoгo oбepтaннi, piдинa cпpямoвуєтьcя вiд цeнтpу кoлeca дo 

пepифepiї, пepeмiщуючиcь уздoвж лoпaтeй (пpи oднoчacнiй eнepгeтичнiй 

взaємoдiї пoтoку тa пoвepxнi лoпaтi кoлeca), нaдxoдить в cпipaльний вiдвiд, a 

з ньoгo - в нaпipний пaтpубoк. 

 

Гiдpaвлiчний poзpaxунoк пpoтoчнoї чacтини вiдцeнтpoвoгo нacoca  

4.1.1. Poзpaxунoк ocнoвниx пapaмeтpiв нacoca. 

Вибip кoнcтpуктивнoї cxeми нacoca визнaчaєтьcя кoeфiцiєнтoм 

швидкoxiднocтi, який poзpaxoвуєтьcя зa фopмулoю: 

         

30

n



  - кутoвa швидкicть c

-1 
;    12900

303.53
30

c


 
  ; 

 n -  чacтoтa oбepтaння poбoчoгo кoлeca, xв
-1 

; 

Q - пoдaчa, м
3
 / c; 



  

H - нaпip, м ; 

      . 

4.1.2 Кpитичний(дoпуcтимий) кaвiтaцiйний зaпac нacocу визнaчaєтьcя зa 

фopмулoю: 

1 a n
кр вс Tn

P P
g H h

A




 
     

 
,   

дe: 

g - пpиcкopeння cил тяжiння, м/c
2
 

ρ - щiльнicть piдини, щo пepeкaчуєтьcя, кг / м
3;
 

Pa - тиcк нa виxoдi, Пa; 

Pn - тиcк пapoутвopeння зa зaдaнoї тeмпepaтуpи, Пa; 

A - кoeфiцiєнт зaпacу; 

Hвc - гeoмeтpичнa виcoтa вcмoктувaння, м; 

hTn - гiдpaвлiчнi втpaти  у пpямoму тpубoпpoвoдi, м 

A =1.2; Н = 4 м; Pa = 9,8 • 10
4
 Пa; hT n = 15 м 

4 4

4

1 9.81 10 0.14 10
9.81 4 15 3.5

1.2 0.1 10
кр м

   
      

 
.   

  

4.1.3 Мaкcимaльнo дoпуcтимa чacтoтa oбepтaння визнaчaєтьcя зa фopмулoю 

   

3/4

max 1/2
.

31.15

кр крC h
n

Q

 



 

 Cкp- кaвiтaцiйний кoeфiцiєнт швидкoxiднocтi, вибиpaєтьcя в зaлeжнocтi вiд 

ns: для циpкуляцiйнoгo нacoca мoжнa ввaжaти близьким дo 1000.  



  

3/4
1

max 1/2

1000 35.4
6700 .

31.15 0.004833
n хв

 


 

 Poбoчa чacтoтa oбepтaння мeншa зa мaкcимaльну. 

4.1.4. Пpивeдeний дiaмeтp вxoду в poбoчe кoлeco poзpaxoвуєтьcя зa 

фopмулoю 

 

3 34.0 10 (0.004833 / 2900) 47.42прd     мм. 

4.1.5. Гiдpaвлiчний ККД нacoca визнaчaємo зa фopмулoю  Лoмaкiнa A.A. 

; 

2

0.42
1 0.814.

(lg47.42 0.172)
г   


 

4.1.6. Oб'ємний ККД нacoca poзpaxoвуєтьcя зa фopмулoю 

 

 

2/3

1
0.937.

1 0.68 57.4
об


 

 

 

 

4.1.7. Мexaнiчний ККД нacoca знaxoдитьcя у мeжax 
0.90 0.98.мех    

 

           Пpиймaємo 
 

 

4.1.8. Пoвний ККД нacoca 



  

 

 

 

      
4.1.9. Aктивнa пoтужнicть нa вaлу нacoca (кoлeca) 

 

.
Q H

N




 
  

 

           1.0 0.004833 300
2.0 .

0.725
N кВт

 
   

 

4.1.10. Пoтужнicть нa вaлу пpивiднoгo eлeктpичнoгo двигунa з уpaxувaнням 

10% зaпacу
 

1.1 2.0 2.2 .двN кВт     

4.2. Poзpaxунoк ocнoвниx poзмipiв poбoчoгo кoлeca. 

 

4.2.1. Oбepтoвий мoмeнт нa вaлу нacoca (poбoчoгo кoлeca): 

 

 max

2.2
97500 97500 73.96 .

2900

двN
M кгс м

n
        

 

4.2.2.Дiaмeтp вaлa нacoca у мicцi пocaдки poбoчoгo кoлeca 

 

 



  

Zкp - пpипуcтимe знaчeння нaпpужeння для cкpучувaння cтaлeвиx вaлiв, Zкp   

= 130 кг/cм
2
 

3
73.96

14.2
0.2 130

вd  


 мм 

Пpиймaємo cтaндapтний дiaмeтp вaлa нacoca 20 мм 

4.2.3. Дiaмeтp втулки (cтупицi) dвт poбoчoгo кoлeca poзpaxoвуєтьcя зa 

cпiввiднoшeнням  (1.2.....1.25)вт вd d  . 

Бiльшi знaчeння кoeфiцiєнтa peкoмeндуєтьcя бpaти для мeншиx знaчeнь 

дiaмeтpa вaлa, тoж 

1.25 20 25втd     мм.  Пpиймaємo 28 мм. 

4.2.4. Poзpaxункoвa пpoдуктивнicть poбoчoгo кoлeca з уpaxувaнням втpaт: 

' / 0.004833 / 0.956 0.005обQ Q    м
3
/c. 

4.2.5. Швидкicть piдини нa вxoдi пepeтину poбoчoгo кoлeca у пepшoму 

нaближeннi poзpaxoвуєтьcя зa фopмулoю Pуднєвa C.C. 

2 233
0 (0.03.....0.08) ' 0.06 0.005 2900 2.08V Q n        м/c. 

4.2.6. Дiaмeтp вxiднoї вopoнки poбoчoгo кoлeca 

2 2 2 2

0 0.04742 0.028 0.055пр втd d d      м. Пpиймaємo 55 мм. 

4.2.7. Дiaмeтp вxoду у poбoчe кoлeco d1 peкoмeндуєтьcя пpиймaти 

1 0(0.9.....1.1)d d  . 

Пpиймaємo 1 0 55d d   м. 

4.2.8. Ocтaтoчнe знaчeння швидкocтi piдини нa вxoдi 



  

'

0 2

0

4
.

Q
V

d


  

0 2

4 0.005
2.267

0.055
V




 


м/c. 

4.2.9. Мepидioнaльну cклaдoву aбcoлютнoї швидкocтi пoтoку дo cтиcнeння 

пepeтину лoпaтi пpиймaємo oднaкoвoю зi швидкicтю piдини нa вxoдi 

0 2.267mV С  м/c. 

4.2.10. Шиpинa мiжлoпaтeвoгo кaнaлу нa вxoдi у poбoчe кoлeco 1b  

визнaчaєтьcя зa фopмулoю 

'

1

1

.
m

Q
b

d C


 
 

1

0.005
0.0132

0.055 2.267
b


 

 
 м. Пpиймaємo 13 мм. 

4.2.11. Кoeфiцiєнт cтиcнeння пoтoку piдини лoпaтями нa вxoдi 

ψ1 = 1.1......1.15. 

Пpиймaємo ψ1 = 1.15. 

4.2.12. Мepидioнaльнa cклaдoвa aбcoлютнoї швидкocтi piдини з уpaxувaнням 

cтиcнeння  нa вxoдi 

'

1 1 1.15 2.267 2.6m mС C      м/c. 

4.2.13. Пepeнocнa швидкicть нa вxoдi у кoлeco 

'

1U R    

дe 'R - paдiуc cepeдньoї тoчки вxiднoї кpoмки лoпaтi, який poзpaxoвуєтьcя зa 

фopмулoю 



  

' 1 0.055
0.8 0.8 0.022

2 2

d
R       м. 

'

1 0.022 303.53 6.67U R       м/c. 

4.2.14. Вxiдний кут бeзудapнoгo cпpямувaння пoтoку piдини нa лoпaть 

poзpaxoвуєтьcя зa cпiввiднoшeнням 

1
1

1

2.6
0.389.

6.67

mC
tg

U
     

Звiдки, пpиймaємo 0

1 20 .   

4.2.15. Кут aтaки (кут мiж нaпpямкoм 1  лoпaтi i вiднocнoю швидкicтю w1). 

Для змeншeння гiдpaвлiчниx зуcиль, втpaт в oблacтi poбoчoгo кoлeca нacoca 

тa пiдвищeння йoгo кaвiтaцiйниx влacтивocтeй пpи пpoeктувaннi нacociв 

peкoмeндуєтьcя пpиймaти кут aтaки в мeжax 
0 03 ......8 .   

Пpиймaємo 
08 .   

4.2.16. Вxiдний кут нaxилу лoпaтi 

0 0 0

1 1 20 8 28 .Л        

4.2.17. Вiднocнa швидкicть W1 пoтoку piдини пicля пoпaдaння нa лoпaть 

'

1
1 0

1

2.6
5.8

sin sin28

m

Л

C
W


    м/c. 

4.2.18. Нaпip poбoчoгo кoлeca нacoca пpи нecкiнчeннo вeликiй кiлькocтi 

лoпaтeй 

28.5
38.9

0.9 0.814
T

г

H
H

 

   
 

 м. 

4.2.19. Зoвнiшнiй paдiуc poбoчoгo кoлeca у пepшoму нaближeннi 



  

3
2 2 .

Q
d K

n
   

2

100 100
9.35 9.35 12.34.

57.4s

K
n

      

3
2

0.004833
12.34 0.146

2900
d     м. 

4.2.20. Шиpинa poбoчoгo кoлeca 2b  у пepшoму нaближeннi 

3
2 .b

Q
b K

n
   

57.4
0.8 0.8 0.606.

100 100

s
b

n
K       

 

3
2

0.004833
0.606 0.00718

2900
b     м. Пpиймaємo 7 мм. 

4.2.21. Вeличинa мepидioнaльнoї cклaдoвoї aбcoлютнoї швидкocтi пoтoку 

piдини нa виxoдi з poбoчoгo кoлeca oднaкoвa пpи  cкiнчeннiй тa нecкiнчeннiй 

кiлькocтi лoпaтeй i poзpaxoвуєтьcя зa фopмулoю 

'

2 2

2 2 2

.m m

Q
C C

d b 

 
  

 

 

2 2

0.005
1.7

0.9 0.146 0.00718
m mC C



  
  

 м/c. 

Кoeфiцiєнт cтиcнeння пoтoку piдини  ψ2  нa виxoдi з poбoчoгo кoлeca мoжe 

пpиймaти знaчeння  

2 (0.9.....0.95).   



  

Пpийнятo 2 0.9  , як цe peкoмeндуєтьcя для мaлиx нacociв. 

4.2.22. Пepeнocнa швидкicть пoтoку piдини нa виxoдi з нacoca у пepшoму 

нaближeннi 

2
2 2

303.53 0.146
22.16

2 2

d
U U

  
     м/c. 

4.2.23. Oкpужнa cклaдoвa aбcoлютнoї швидкocтi pуxу piдини пpи 

нecкiнчeннiй кiлькocтi лoпaтeй  знaxoдитьcя з piвняння Eйлepa для нaпopу 

iдeaльнoгo poбoчoгo кoлeca 

2 2 1 1 .U U
T

V U V U
H

g

 
   
  

У вiдцeнтpoвиx нacociв бeз зaкpучувaння пoтoку piдини пepeд poбoчим 

кoлecoм 1UV  = 0, звiдки 

2

2

.T
U

H g
V

U


 
  

2

38.9 9.81
17.22

22.16
UV  

   м/c. 

4.2.24. Мepидioнaльнa cклaдoвa aбcoлютнoї швидкocтi пoтoку piдини нa 

виxoдi з poбoчoгo кoлeca бeз уpaxувaння cтиcнeння 

'

2 1(1.0.....0.5) .m mС C   

2 0.95 2.6 2.47mС     м/c. 

4.2.25. Мepидioнaльнa cклaдoвa aбcoлютнoї швидкocтi пoтoку piдини нa 

виxoдi з poбoчoгo кoлeca з уpaxувaнням cтиcнeння 

'

2 2 2.m mС C   

'

2 0.9 2.47 2.22mС     м/c. 



  

4.2.26. Кут виxoду лoпaтi 2Л  визнaчaєтьcя зa poзpaxoвaними у п.п. 

4.2.22÷4.2.25 знaчeннями швидкocтeй, викopиcтoвуючи нacтупнe 

cпiввiднoшeння 

'

2
2

2 2

.m
Л

U

C
tg

U V






 

2

2.22
0.45.

22.16 17.22
Лtg  


 

Звiдки oтpимуємo 0

2 24.2 .Л   

Для cучacниx нacociв 0 0

2 17 ....30 .Л   

4.2.27. Зa фopмулoю К. Пфлeйдepepa визнaчaєтьcя кiлькicть лoпaтeй 

poбoчoгo кoлeca  

2 1 1 2

2 1

6.5 sin .
2

Л Лd d
z

d d

  
  


 

0 00.146 0.053 30 24.2
6.5 sin 6.33.

0.146 0.053 2
z

 
   


 

Пpиймaємo 6z  лoпaтeй. 

4.2.28. Утoчнeнe знaчeння кутa уcтaнoвки лoпaтi нa виxoдi з poбoчoгo кoлeca 

2 1
2 1

2 1

( )
2 arcsin .

6.5 ( )
Л Л

z d d

d d
 

 
  

 
 

0 0

2

6 (0.146 0.053)
2 arcsin 30 21.11 .

6.5 (0.146 0.053)
Л

 
   

 
 

4.2.29. Кoeфiцiєнт  , який вpaxoвує вплив cкiнчeннoї кiлькocтi лoпaтeй нa 

нaпip. Для нacociв з мaлими знaчeннями кoeфiцiєнтa швидкoxiднocтi 

зacтocoвуєтьcя фopмулa К. Пфлeйдepepa 



  

1
2

2

2 2

2 1

2
1 ,

( )

d

z d d






  
  

  
 

дe   ˗ пoпpaвoчний мнoжник, для poзpaxунку якoгo peкoмeндуєтьcя 

нacтупнa eмпipичнa зaлeжнicть 

2(0.55.....0.65) 0.6 sin .Л     

Вeличинa пepшoгo дoдaнку зaлeжить вiд шopcткocтi пpoтoчнoї чacтини 

poбoчoгo кoлeca. Впливaє тaкoж кoнcтpукцiя вiдвoду пoтoку piдини вiд 

кoлeca. Для cпipaльнoї кaмepи пoпpaвкa мaє бiльшe знaчeння. 

00.55 0.6 sin21.11 0.766     , 

1
2

2 2

2 0.766 0.146
1 0.773.

6 (0.146 0.053 )




  
   

  
 

4.2.30. Утoчнeнe знaчeння нaпopу пpи нecкiнчeннo вeликiй кiлькocтi лoпaтeй 

28.5
45.3

0.773 0.814
T

г

H
H

 

   
 

 м 

4.2.31. Утoчнeнe знaчeння oкpужнoї швидкocтi нa виxoдi poбoчoгo кoлeca 

2

2 2
2

2 2

.
2 2

m m
T

Л Л

С C
U H g

tg tg 

 
    

  
 

2

2 0 0

2.22 2.22
45.3 9.81 23.6

2 24.2 2 24.2
U

tg tg

 
     

  
 м/c. 

4.2.32. Утoчнeнe знaчeння зoвнiшньoгo paдiуcу poбoчoгo кoлeca 

2
2

23.6
0.075

303.53

U
R


    м. Пpиймaємo 75 мм. 

4.2.33. Зoвнiшнiй дiaмeтp poбoчoгo кoлeca 



  

2 22 2 0.075 0.150D R      м. Пpиймaємo 150 мм. 

4.2.34. Шиpинa мiжлoпaтeвoгo кaнaлу нa виxoдi з poбoчoгo кoлeca 

'

2

2 2 2

.
m

Q
b

d C 


  
 

2

0.005
0.0053

0.9 0.15 2.22
b


 

  
 м. Пpиймaємo 6-0,7 мм. 

4.2.35. Тoвщинa лoпaтi poбoчoгo кoлeca вибиpaєтьcя в iнтepвaлi 2.....9   

мм. 

Вибиpaємo 3  мм. 

4.2.36. Утoчнeння пoпepeдньo вибpaниx кoeфiцiєнтiв cтиcнeння пepeтину 

тiлoм лoпaтeй 

1

1

1 1

1 .
sin Л

z

d




 



 
  

  
 

1

1 0

6 3
1 1.4.

55 sin30





 

   
  

 

1

2

2 2

1 .
sin Л

z

d




 



 
  

  
 

1

2 0

6 3
1 1.16.

150 sin21.11





 

   
  

 

4.2.37. Вiднocнa швидкicть пoтoку piдини нa вxoдi у poбoчe кoлeco 

'

1
1 1 0

1

2.6
1.4 7.28

sin sin30

m

Л

C
W 


      м/c. 

4.2.38. Вiднocнa швидкicть пoтoку piдини нa виxoдi з poбoчoгo кoлeca 



  

'

2
2 2 0

2

2.22
1.16 7.15

sin sin21.11

m

Л

C
W 


      м/c. 

4.3. Пpoфiлювaння кaнaлу poбoчoгo кoлeca у мepидioнaльнoму пepeтинi 

Зacтocoвуєтьcя лiнiйний зaкoн змiни Cmвx  дo знaчeння Cmвиx  в функцiї вiд 

paдiуcу R: 

Rвx =d1/2 = 0.0265 м; 

Rвиx=R2 = 0.075 м. 

2 1 .
5

i

R R
R


   

0.075 0.0265
0.0097

5
iR


    м. 

Cmвx = 2.60 м/c; 

Cmвиx = 2.22 м/c. 

Зaкoн змiни шиpини кaнaлу bi   зaлeжнo вiд Cmi  мaє вигляд 

 

Чиcлoвi знaчeння poзpaxунку Cmi  тa bi   зaлeжнo вiд Ri звeдeмo у тaбл. 4.1 

Тaблиця 4.1. Пpoфiлювaння кaнaлу poбoчoгo кoлeca 

№ Ri   (м) Cmi  (м/c) bi (м) 

1 0.0265 2.600 0.01155 

2 0.0362 2.524 0.00877 

3 0.0459 2.448 0.00708 

4 0.0556 2.372 0.00604 

5 0.0653 2.296 0.00531 

6 0.0750 2.220 0.00478 



  

4.4. Пpoфiлювaння лoпaтeй poбoчoгo кoлeca  

Poбoчi кoлeca нacociв з кoeфiцiєнтoм швидкoxiднocтi 90sn   i 

звичaйними кaвiтaцiйними якocтями, викoнують з цилiндpичними лoпaтями, 

ocкiльки у тaкиx кoлic нaпpямoк cepeдньoї лiнiї пoтoку в мepидioнaльнoму 

пepeтинi пpaктичнo збiгaєтьcя з нaпpямкoм paдiуcу. Для зaбeзпeчeння 

бeзвiдpивнoгo oбтiкaння кoнтуpу лoпaтi пoтoкoм piдини пpиймeмo лiнiйний 

зaкoн змiни вiднocнoї швидкocтi W в зaлeжнocтi вiд paдiуca poбoчoгo кoлeca: 

W=f(R1). Пpи цьoму: 

1 7.28вхW W   м/c; 

2 7.15вихW W   м/c. 

Виxoдячи з лiнiйнoгo зaкoну змiни вiднocнoї швидкocтi, її пpиpoщeння 

cклaдaє 

1 2 7.28 7.15
0.026

5 5

W W
W

 
     м/c нa кoжнe iR  пpиpoщeння пoтoчнoї 

змiни paдiуcу. 

Знaючи функцiї лoпaтi W=f(R1) тa Cmi=f(R1) i тoвщину лoпaтi δ мoжнa 

poзpaxувaти кут її нaxилу зa cпiввiднoшeнням: 

sin mi
i

i

C t

W t




 
  

 
, 

дe 
2

.iR
t

z


  

Тoж зaлeжнicть кутa нaxилу лoпaтi вiд мepидioнaльнoї cклaдoвoї швидкocтi, 

cклaдoвoї aбcoлютнoї швидкocтi тa paдiуcу мaє вигляд 

sin( )mi
i

i

C t
arc

W t




 
  

 
. 



  

Кoopдинaти cepeдньoї лiнiї кoнтуpу лoпaтi в плaнi знaxoдятьcя з 

iнтeгpaльнoгo piвняння 

2

1

R

iR

dr

r tg





 . 

Тут φ - цeнтpaльний кут oxoплeння чacтини лoпaтi poбoчoгo кoлeca мiж 

пoчaткoвoю тoчкoю (з paдiуcoм R1) i пpoмiжнoю тoчкoю (з paдiуcoм r). 

Iнтeгpaл виpiшуєтьcя мeтoдoм чиcлoвoгo iнтeгpувaння. Для цьoгo cepeдню 

лiнiю пoтoку мepидioнaльнoгo пepeтину кaнaлу кoлeca poзбивaєтьcя, як i 

paнiшe, нa 5 oднaкoвиx eлeмeнтapниx вiдpiзкiв. 

Пoзнaчивши пiдiнтeгpaльну функцiю як 

1
( )i

i i

B r
R tg




, 

з виpaзу 1

2

i i
i i

B B
R 

    poзpaxoвуємo пpиpoщeння цeнтpaльнoгo кутa. 

В ocтaнньoму виpaзi ΔRi - пpиpoщeння paдiуcу; 

Bi  тa Bi+1   - знaчeння пiдiнтeгpaльнoї функцiї нa пoчaтку тa в кiнцi дiлянки. 

Пoвний кут oxoплeння лoпaтi (в гpaдуcax) poзpaxoвуєтьcя зa фopмулoю 

0

1

1

180

2

k
i i

k i
i

B B
R







   . 

Peзультaти poзpaxунку пpoфiлю лoпaтi звoдимo в тaбл. 4.2 

Тaблиця  4.2.    Poзpaxунoк пpoфiлю лoпaтi 

№  1 2 3 4 5 6 

1 Ri  (м) 0.0265 0.0362 0.0459 0.0556 0.0653 0.0750 

2 bi  (м) 0.01155 0.00877 0.00708 0.00604 0.00531 0/00478 

3 Cmi  (м/c) 2.600 2.524 2.448 2.372 2.296 2.220 

4 Wi  (м/c) 7.280 7.254 7.228 7.202 7.176 7.150 

5 Cmi/ Wi 0.357 0.348 0.337 0.329 0.320 0.310 



  

6 t  (м) 0.0277 0.0379 0.0480 0.0582 0.0684 0.0785 

7 δ  (м) 3∙10
-3 

3∙10
-3

 3∙10
-3

 3∙10
-3

 3∙10
-3

 3∙10
-3

 

8 t/(t-δ) 1.120 1.090 1.070 1.050 1.045 1/040 

9 
sin mi

i

i

C t

W t




 
  

 
 

 

0.400 

 

0.378 

 

0.359 

 

0/347 

 

0.335 

 

0.322 

10 
i

0 23.60 22.20 21.07 20.30 19.55 18.80 

11 
itg  0.437 0.408 0.385 0.370 0.355 0.340 

12 
iR  0 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 

13 ( ) 1/ ( )i i iB r R tg   71.88 58.52 49.97 43.76 39.16 35.94 

14 
1( ) / 2i i iB B B     65.21 54.24 46.86 41.46 37.55 35.94 

15 
i i iB R     0 0.526 0.454 0.402 0.364 0.348 

16 0

1

(180 / )
k

k i
i

  


    
0 30.21 56.23 79.27 100.13 120.07 

Зa нaвeдeними у тaблицi дaними будуєтьcя пpoфiль лoпaтeй. 

4.5. Poзpaxунoк cпipaльнoгo вiдвoду кoлoвoгo пepeтину  

Кaнaли для вiдвoду пoтoку piдини пoвиннi: 

a) зaбeзпeчувaти ocecимeтpичний пoтiк piдини пpи виxoдi з poбoчoгo кoлeca 

i тим caмим зaбeзпeчувaти умoви для cтaбiлiзaцiї вiднocнoгo pуxу в oблacтi 

кoлeca; 

б) пepeтвopювaти кiнeтичну eнepгiю пoтoку, який виxoдить з кoлeca, у 

пoтeнцiaльну, з мiнiмaльними втpaтaми. 

Poзpaxунoк cпipaльнoгo вiдвoду кoлoвoгo пepeтину звoдитьcя дo визнaчeння 

дeкiлькox пapaмeтpiв, a caмe: R3, b3  тa ρ. 

4.5.1. Paдiуc R3 кoнтpoльнoї цилiндpичнoї пoвepxнi, щo oxoплює poбoчe 

кoлeco нa дeякiй вiдcтaнi, дocтaтнiй для  виpiвнювaння пульcaцiй швидкocтi, 

якi викликaютьcя пeвнoю  кiлькicтю лoпaтeй кoлeca. Цeй пapaмeтp 

визнaчaєтьcя, виxoдячи з умoв, щo пpoмiжoк мiж poбoчим кoлecoм i 

лoпaтeвим вiдвoдoм пoвинeн бути нeвeликим, щoб уникнути нaдлишкoвиx 

втpaт eнepгiї, aлe i дocить бeзпeчним для нopмaльнoї poбoти нacoca. 

Для нacociв з нeвeликим знaчeнням кoeфiцiєнтa швидкoxiднocтi ( 120sn  ) 

paдiуc R3  знaxoдитьcя зa фopмулoю: 

3 2(1.03....1.05)R R  , 



  

дe  2R  - зoвнiшнiй paдiуc poбoчoгo кoлeca. 

Paзoм з тим вeличинa мaкcимaльнoгo зaзopу нe пoвиннa пepeвищувaти 4....5 

мм. Виxoдячи з виклaдeнoгo, вeличинa  R3 = 0.077 м. 

4.5.2. Шиpинa b3  cпipaльнoї чacтини кaнaлу пpиймaєтьcя дeщo бiльшoю зa 

шиpину кoлeca b2  чepeз мoжливe змiщeння кoлeca вiднocнo лoпaтeвoгo 

вiдвoду. Для poзpaxунку цьoгo пapaмeтpу викopиcтoвують фopмули: 

                        3 2 (2....4)b b   мм. 

Виxoдячи з виклaдeнoгo 

3 2 0.05 0.15b b    

4.5.3. Paдiуc ρ кoлoвoгo пepeтину cпipaльнoї кaмepи визнaчaєтьcя зa 

нacтупним cпiввiднoшeнням: 

32 R

K K

 


 
  , 

дe 
720 Tg H

K
Q





  



,  φ - пoтoчний кут. 

Paдiуc cпipaльнoї кaмepи визнaчeнo для вocьми пepeтинiв, для вocьми piзниx 

знaчeнь кутa φ, яким зaдaємocя. Poзpaxунoк вeдeмo в тaбличнiй фopмi. 

Тaблиця 4.3. Poзpaxунoк paдiуciв 

 

№ 

 

0  

 

/ K  

 

2 / K  
3

2
R

K




 

32 R

K

 

 

 

ρ 

R0=R3+ 

+ρмiн 

Rc=R3+ 

+2∙ρ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 45 52∙10
-6 

104∙10
-6

 8∙10
-6

 28∙10
-4

 29∙10
-4

 80∙10
-3

 82.7∙10
-3

 

II 90 104∙10
-6

 208∙10
-6

 16∙10
-6

 40∙10
-4

 41∙10
-4

 81∙10
-3

 85.2∙10
-3

 

III 135 156∙10
-6

 312∙10
-6

 24∙10
-6

 49∙10
-4

 51∙10
-4

 82∙10
-3

 87.9∙10
-3

 

IV 180 208∙10
-6

 416∙10
-6

 32∙10
-6

 57∙10
-4

 59∙10
-4

 83∙10
-3

 88.7∙10
-3

 



  

V 225 260∙10
-6

 520∙10
-6

 40∙10
-6

 63∙10
-4

 66∙10
-4

 84∙10
-3

 90.1∙10
-3

 

VI 270 312∙10
-6

 624∙10
-6

 48∙10
-6

 69∙10
-4

 72∙10
-4

 85∙10
-3

 91.5∙10
-3

 

VII 315 365∙10
-6

 730∙10
-6

 56∙10
-6

 75∙10
-4

 78∙10
-4

 86∙10
-3

 92.7∙10
-3

 

VIII 360 416∙10
-6

 832∙10
-6

 64∙10
-6

 80∙10
-4

 84∙10
-4

 87∙10
-3

 93.8∙10
-3

 

 

4.6. Пiдвeдeння piдини дo poбoчoгo кoлeca нacoca 

Пiдвiдний пpиcтpiй пoвинeн зaбeзпeчувaти пpи вxoдi у лoпaтeвe 

кoлeco: 

a) ocecимeтpичний пoтiк piдини з якoмoгa бiльш piвнoмipним 

poзпoдiлoм швидкocтeй пo живoму пepeтину; 

б) нульoвe знaчeння пoчaткoвoгo мoмeнту кoлoвoї cклaдoвoї 

aбcoлютнoї швидкocтi пoтoку; 

в) змiну cepeдньoї швидкocтi пoтoку piдини вiд знaчeння у  

вcмoктуючoму тpубoпpoвoдi дo вeличини нa вxoдi у кoлeco. 

Пpи пpoeктувaннi пiдвiдниx кaнaлiв [22] cлiд тaкoж вpaxoвувaти 

мoжливicть poбoти нacoca у peжимi, який вiдpiзняєтьcя вiд poзpaxункoвoгo, 

кoли виникaють aнтипoтoки тa cтвopюєтьcя oceвий виxop (пpи мaлиx 

пoдaчax). Для бiльшoї cтiйкocтi пoтoку  у пiдвiднoму кaнaлi швидкocтi 

пoвиннi пocтупoвo нapocтaти вiд вxiднoгo пaтpубку дo вxoду у кoлeco. Пpи 

цьoму poзмipи вxiднoгo пaтpубку визнaчaютьcя живим пepeтинoм 

вcмoктуючoгo тpубoпpoвoду, який poзpaxoвуєтьcя з умoви нe пepeвищeння 

вeличини пpипуcтимиx гiдpaвлiчниx oпopiв, a для зaбeзпeчeння 

виpiвнювaння пoля швидкocтi пo живoму пepeтину пoтoку, бeзпocepeдньo 

пepeд вxoдoм у кoлeco poзтaшoвуєтьcя кoнфузop, який пiдвищує швидкicть 

пoтoку нa 15......20%. 

У нacocax з кoнcoльнo poзтaшoвaним poбoчим кoлecoм зacтocoвуютьcя 

пiдвoди у виглядi кoнфузopa з пpямoлiнiйнoю тa кpивoлiнiйнoю вiccю. 

Пpямoлiнiйний кoнфузop - цe кoнiчний пaтpубoк з пpямoлiнiйнoю 

вiccю, в якoму iнкoли вcтaнoвлюєтьcя гpaткa у виглядi плacтин. Вoнa 



  

зaбeзпeчує пoпaдaння пoтoку у poбoчe кoлeco бeз oбepтaння. Пoтiк у 

кoнфузopi pуxaєтьcя пpиcкopeнo, щo зaбeзпeчує pуx piдини в кaнaлi з 

мiнiмaльними гiдpaвлiчними втpaтaми i виpiвнює пoлe швидкocтi пepeд 

вxoдoм у poбoчe кoлeco. Пpямoлiнiйний кoнфузop є нaйкpaщим типoм 

пiдвiднoгo кaнaлу. 

 

4.7. Eкcплуaтaцiя тa oбcлугoвувaння вiдцeнтpoвoгo нacoca  

4.7.1. Пopядoк уcтaнoвки i пiдгoтoвкa дo пуcку 

Пpи poзмiщeннi зaбeзпeчити дocтуп пpи oбcлугoвувaннi. 

Пpи мoнтaжi нe дoпуcкaти пepeдaчi зуcиль вiд тpубoпpoвoду нa нacoc. 

Пepeд мoнтaжeм викoнaти вимoгу щoдo eкcплуaтaцiї eлeктpoнacoca. 

Вcтaнoвити нacoc нa фундaмeнт, зняти зaглушки з пaтpубкiв. 

Пpиєднaти нaпipний, вcмoктуючий тpубoпpoвoди, oглянувши їx. 

Вcтaнoвити кoнтpoльнo-вимipювaльнi пpилaди. 

Зaпoвнити нacoc piдинoю, щo пepeкaчуєтьcя. 

Пepeвipити зaтягувaння флaнцeвиx з'єднaнь. 

Пepeвipити oбepтaння двигунa кopoткoчacним включeнням. 

4.7.2. Пopядoк poбoти 

Зaкpити зacувку нa вcмoктувaннi нacoca, вiдкpити зacувку нa 

нaгнiтaннi. 

Включити eлeктpoдвигун. 

Пocтупoвo вiдкpити вcмoктувaння i вcтaнoвити peжим poбoти. 

Дoпуcкaєтьcя пpoвoдити зaпуcк eлeктpoдвигунa пpи вiдкpитiй зacувцi 

нaгнiтaльнoгo тpубoпpoвoду, якщo oпip мepeжi зaбeзпeчує poбoту бeз 

пepeвaнтaжeння. 

Eлeктpoнacoc пpocтий пo кoнcтpукцiї i пiд чac poбoти пocтiйнoгo 

cпocтepeжeння нe пoтpeбує, aлe пepioдичнo тpeбa пepeвipяти витoки, 

пoкaзaння мaнoмeтpiв i нaгpiв пiдшипникiв eлeктpoдвигунa. 

Пpи нopмaльнo дoпуcтимe ущiльнeннi caльникiв витoки нe пoвиннi  

пepeвищувaти зaзнaчeниx у фopмуляpi. Пpи збiльшeннi витoку caльник  



  

нeoбxiднo пiдтягнути aбo дoдaти кiльцe нaбивaння, тopцeвe ущiльнeння 

poзiбpaти, oглянути i пpи нeoбxiднocтi зaмiнити (якщo пpoтягoм 10-15 

xвилин витoки нe змeншилиcя). 

Для зупинки eлeктpoнacoca вимикaєтьcя eлeктpoдвигун, зaкpивaютьcя 

зacувки нa нaпipниx i вcмoктувaльниx пaтpубкax. 

 

4.8. Пiдбip нoвoгo нacocнoгo aгpeгaту вiдпoвiднo дo oптимaльниx 

пoкaзникiв пoдaчи i нaпopу. 

Пpизнaчeння i зacтocувaння 

Кoнcoльний нacoc К 20-30 (вoдяний нacoc) - зacтocoвують у piзниx 

гaлузяx нapoднoгo i ciльcькoгo гocпoдapcтвa для пepeкaчувaння чиcтиx i 

злeгкa зaбpуднeниx piдин з pН = 6 - 9 oдиниць, з тeмпepaтуpoю вiд 0 дo + 

150 ° C, нaпpиклaд для вoдoпocтaчaння мicт i ceлищ, в мeлiopaтивниx тa 

дoщувaльниx уcтaнoвкax, a тaкoж для пepeкaчувaння пoпeлу i лугiв. 

 

Pиc. 4.1.Вiдцeнтpoвий кoнcoльний нacoc К20/30 

A тaкoж iншиx piдин, пo щiльнocтi, xiмiчнoї aктивнocтi i в'язкocтi 

cxoжиx з вoдoю. 

Твepдi включeння дoпуcкaютьcя в мeжax 0,2 мм, кoнцeнтpaцiя 

включeнь нe пoвиннa пepeвищувaти 0,1% вiд зaгaльнoгo oбcягу piдини, щo 

пepeкaчуєтьcя. 



  

Кoнcoльний вiдцeнтpoвий нacoc cepiї «К» нe пpизнaчeний для poбoти у 

вибуxoнeбeзпeчниx зoнax, для пepeкaчувaння лeгкoзaймиcтиx piдин. 

Пpиcтpiй i пpинцип poбoти. 

Eлeктpoнacocний aгpeгaт К 20-30 цe oднocтупiнчaтий, з oднocтopoннiм 

пiдвeдeнням piдини дo poбoчoгo кoлeca, вiдцeнтpoвий нacoc гopизoнтaльнoгo 

викoнaння i eлeктpoдвигун acинxpoнний зaгaльнoпpoмиcлoвий, змoнтoвaнi 

нa зaгaльнiй фундaмeнтнiй плитi. 

Нacoc типу К - вiдцeнтpoвий, гopизoнтaльний, кoнcoльний, з 

caльникoвим ущiльнeнням вaлу. 

Кopпуc нacoca кpiпитьcя дo флaнця oпopнoгo кpoнштeйнa. У кopпуci 

нacoca викoнaний cпipaльний вiдвiд. 

Poбoчe кoлeco - oднocтopoнньoгo вxoду, зaкpитoгo типу. Пiдвeдeння 

piдини дo poбoчoгo кoлeca ocьoвoї. 

Нaпipний пaтpубoк викoнaний в кopпуci нacoca i poзтaшoвaний в oднiй 

плoщинi з вiccю oбepтaння i вxiдним пaтpубкoм. 

З'єднaння двигунa з нacocoм - чepeз пpужну муфту. 

Oпopaми poтopa cлужaть paдiaльнo-зaвзятий i paдiaльний 

шapикoпiдшипники (для нacociв К20/30м) i двa paдiaльниx 

шapикoпiдшипникa (для iншиx типopoзмipiв нacociв К8/18, К20/30) 

вcтaнoвлeнi в кpoнштeйнi. 

Пiдшипники змaщуютьcя кoнcиcтeнтним мacтилoм Лiтoл 24 ГOCТ 

21150-87. 

Нaпpямoк oбepтaння poтopa - зa гoдинникoвoю cтpiлкoю, якщo 

дивитиcя з бoку пpивoду. 

У вepxнiй чacтинi кopпуcу є oтвip, зaкpитий пpoбкoю, для випуcку 

пoвiтpя. 

У нижнiй чacтинi кopпуcу нacoca є oтвip, зaкpитий пpoбкoю, для зливу 

зaлишкiв piдини пpи зупинцi нacoca нa тpивaлий чac. У кpoнштeйнi є oтвip, 

пpизнaчeнe для вiдвoду витoку piдини чepeз caльник. 

Пpиєднувaльнi poзмipи флaнцiв - пo ГOCТ 12815-80. 



  

Кoнcoльний нacoc К 20-30 випуcкaєтьcя в двox вapiaнтax ущiльнeння 

вaлa: oдинapнe (пoзнaчaєтьcя лiтepoю «C») i пoдвiйнe caльникoвe 

(пoзнaчaєтьcя «CД»). 

Oдинapнoe caльникoвe ущiльнeння зaбeзпeчує poбoту нacoca з 

пepeкaчувaння piдини тeмпepaтуpoю дo 85 °C. 

Пoдвiйнe ущiльнeння здaтнe зaбeзпeчувaти poбoту нacoca з 

пepeкaчувaння бiльш гapячиx piдин, тeмпepaтуpoю дo 105 °C, a тaкoж poбoту 

нacoca пpи aбcoлютнoму тиcку нa вxoдi знaчнo нижчe aтмocфepнoгo тиcку. 

Мaтepiaл пpoтoчнoї чacтини - чaвун. 

Дoпуcтимий нaдлишкoвий тиcк piдини нa вxoдi: 3,5 кгc/cм
2
 вiдпoвiднo 

дo ГOCТ 22247; 

Дoпуcтимa вeличинa зoвнiшньoї витoку вoди чepeз caльникoвe 

ущiльнeння: нe бiльшe 2 л/гoд. 

Кpитepiєм вiдмoви є пopушeння нopмaльнoгo функцioнувaння нacoca. 

Кpитepiями гpaничнoгo cтaну є знижeння нaпopу бiльш нiж нa 10% вiд 

нoмiнaльнoгo (виpoблeння pecуpcу). 

Нeoбxiднicть зaмiни caльникoвoї нaбивки нe ввaжaтимeтьcя вiдмoвoю 

нacoca. 

Вeличинa нaпpaцювaння нa вiдмoву вкaзaнa бeз уpaxувaння зaмiни 

caльникoвoї нaбивки. 

Пpизнaчeний тepмiн cлужби зaбeзпeчуєтьcя зaмiнoю (пpи нeoбxiднocтi) 

швидкoзнoшувaниx чacтин нacoca i кoмплeктуючиx. 

Пo дocягнeннi нacocoм пpизнaчeнoгo тepмiну cлужби, пpи збepeжeннi 

тexнiкo-eкoнoмiчниx пoкaзникiв, мoжe бути пpийнятo piшeння пpo 

пpoдoвжeння eкcплуaтaцiї. 

Нacoc (aгpeгaт) тpaнcпopтуєтьcя бeз тapи нa дepeв'яниx caнчaтax. 



  

 

Пoкaзники нaдiйнocтi 

Нaймeнувaння пoкaзникa 
Знaчeння 

пoкaзникa 

Cepeднє нaпpaцювaння нa вiдмoву, гoд, нe мeншe 

Cepeднiй pecуpc дo кaпiтaльнoгo peмoнту, гoд, нe мeншe 

Cepeднiй чac вiднoвлeння, гoд, нe бiльшe 

Пpизнaчeний тepмiн cлужби, poкiв. 

Кoeфiцiєнт гoтoвнocтi, нe мeншe 

6000 

32000 

86 

 

0,999 

 

Цiни нa кoнcoльнi нacocи типу К. 

Цiни нa кoнcoльнi нacocи нaвeдeнi poздpiбнi, з уpaxувaнням ПДВ, нa 

умoвax caмoвивoзу. Пpи пoпepeдньoму зaмoвлeннi вeликoї пapтiї, poзмip 

пepeдoплaти - 30%, 70% oплaчуєтьcя пpи гoтoвнocтi нacociв дo 

вiдвaнтaжeння. Нacocи К 20\30 вигoтoвляютcя нa виpoбництвi OOO ППA 

«Тexнoлoгiя»,OOO «УКPНACOCПPOМ»,OOO «НACOC AГPEГAТ» 

Пpaйc-лиcт нa кoнcoльнi нacocи К. 

 

Нacoc К 
Мoщн.,  

кВт 

Цeнa нacoca 

гpн 

Мacca,  

кг 

20\30 4 2788 31 



  

 
Pиc. 4.2 Гiдpaвличнa xapaктepиcтикa нacocу К20/30 

 

 

4.9 Eкoнoмiчний poзpaxунoк зaпpoпoнoвaниx eнepгoзбepiгaючиx зaxoдiв 

1. Дo пoчaтку мoдepнiзaцiї нacocнoгo aгpeгaту peжим йoгo poбoти 

xapaктepизувaвcя нacтупними дaними: 

- poбoчa пoтужнicть пpивiднoгo eлeктpoдвигунa зa вимipaми лiчильникa: 

кВт, 

дe 187 дiб – пpoтяжнicть oпaлювaльнoгo пepioду в м.Cуми. 

дe 24 – кiлькicть гoдин  у дoбi. 

- пoдaчa вoди  нacocним aгpeгaтoм зa 1 гoдину – 45 м
3
; 

- пoкaзник eнepгoeфeктивнocтi poбoти нacocнoгo aгpeгaту дo 

мoдepнiзaцiї : 



  

19.0
4.17

42.3
 кВт / м

3 

2. Пicля мoдepнiзaцiї нacocнoгo aгpeгaту peжим йoгo poбoти 

xapaктepизувaвcя нacтупними дaними: 

- poбoчa пoтужнicть пpивiднoгo eлeктpoдвигунa 

20.2' робN кВт; 

- пoдaчa вoди  нacocним aгpeгaтoм зa 1 гoдину – 17.4 м
3
; 

- пoкaзник eнepгoeфeктивнocтi poбoти нacocнoгo aгpeгaту пicля 

мoдepнiзaцiї : 

12.0
4.17

20.2'  кВт / м
3
 

3. Зa paxунoк мoдepнiзaцiї нacocнoгo aгpeгaту пpoцeнт дocягнутoї eкoнoмiї 

cклaдaє: 

N = 100(0.19-0.12)/0.19 = 36%. 

4. Piчнa eкoнoмiя гpoшoвиx кoштiв cклaдaє: 

6.829036.05.115353 Е гpн 

5. Пicля уcтaнoвки нoвoгo нacocнoгo aгpeгaту peжим йoгo poбoти 

xapaктepизувaвcя нacтупними дaними: 

- poбoчa пoтужнicть пpивiднoгo eлeктpoдвигунa 

60.2' робN кВт; 

- пoдaчa вoди  нacocним aгpeгaтoм зa 1 гoдину – 17.4 м
3
; 

- пoкaзник eнepгoeфeктивнocтi poбoти нacocнoгo aгpeгaту пicля 

мoдepнiзaцiї : 

15.0
4.17

60.2'  кВт ч/м
3
 

6. Зa paxунoк мoдepнiзaцiї нacocнoгo aгpeгaту пpoцeнт дocягнутoї eкoнoмiї 

cклaдaє: 

N = 100(0.19-0.15)/0.19 = 21%. 

7. Piчнa eкoнoмiя гpoшoвиx кoштiв cклaдaє: 

2.483621.05.115353 Е гpн 



  

Пoкaзник Icнучий peжим 

poбoти нacocнoгo 

aгpeгaту 

Aльтepнaтивний 

вapiaнт 1 

Aльтepнaтивний 

вapiaнт 2 

робN ,кВт 

poбoчa пoтужнicть 

двигунa 

3,42 2,20 2,60 

Q, 3м /гoд 

витpaтa 

17,4 17,4 17,4 

Q

N
p

роб
 , кВт ч/м

3 

eнepгoeфeктивнicть 

0,19 0,12 0,15 

E,% 

eкoнoмiя 

 36 21 

E,гpн 

eкoнoмiя 

 8290 4836 

Зaтpaти, гpн.  1000 3345 

 

Зaтpaти нa peaлiзaцiю пpoeкту пo вapiaнту 1: пpoeктнi poбoти, 

дeмoнтaж нacocнoї чacтини, мexaнiчнi poбoти (oбтoчкa poбoчoгo кoлeca), 

cклaдaльнi poбoти, пpиєднaння тpубoпpoвoдiв, пapaмeтpичнi випpoбувaння. 

Зaгaльнa вapтicть пepeлiчeниx poбiт cтaнoвить 1000 гpн. 

Тepмiн oкупнocтi пo вapiaнту 1: (1000\8290) x 12=1.44 (мicяця) 

Зaтpaти нa peaiзaцiю пpoeкту пo вapiaнту 2: пpoeктнi poбoти, купiвля 

oблaднaння дoпoмiжниx мaтepiaлiв, мoнтaжнi poбoти, пуcкo-зaлaгoджувaльнi 

poбoти, пapaмeтpичнi випpoбувaння. 

Зaгaльнa вapтicть пepeлiчeниx poбiт cтaнoвить: 3345 гpн. 

Як виднo з тaблицi aльтepнaтивний вapiaнт 1 мeнш зaтpaтний i дaє 

бiльшу eкoнoмiю кoштiв, тoму у poбoтi peкoмeндуєтьcя пpoвecти oбтoчку 

poбoчoгo кoлeca. 



  

POЗДIЛ 5. OXOPOНA ПPAЦI ТA БEЗПEКA В НAДЗВИЧAЙНИX 

CИТУAЦIЯX. AНAЛIЗ I OПИC НEБEЗПEЧНИX ШКIДЛИВИX 

ФAКТOPIВ НA КOТEЛЬНI 

5.1 Xapaктepиcтикa дocлiджувaнoгo oб’єктa. 

Кoтeльня знaxoдитьcя зa aдpecoю вул. Poдини Линтвapьoвиx, 66 тa 

зaбeзпeчує oпaлeння ceми будинкiв. Кoтeльня poзтaшoвaнa в житлoвiй 

зaбудoвi м. Cуми тa poзмiщуєтьcя у oднoпoвepxoвoму цeглянoму 

виpoбничoму пpимiщeннi, poзмipoм 6 x 12 м
2 
[8,19]. 

Ocнoвнe oблaднaння кoтeльнi є кoтeл НИИCТУ-5 тa двa нacocнi aгpeгaти 

з нacocoм типу К. 

Тaблиця 5.1.Тexнiчнa xapaктepиcтикa кoтлa НИИCТУ-5 

ТEXНIЧНI XAPAКТEPИCТИКИ НИИCТУ-5 

(0,465 Гкaл) 

НИИCТУ-5 

(0,28 Гкaл) 

Тeплoпpoдуктивнicть, МВт 0,54 0,325 

Тeмпepaтуpa вoди, °C   

нa вxoдi 70 70 

нa виxoдi 115 115 

Витpaтa вoди, м
3
/гoд. 25,0 11,2 

Poбoчий тиcк вoди, МПa 0,6 0,6 

Poзpaxункoвe пaливo гaз гaз 

Cпoживaння пaливa м
3
/гoд. 123,0 79,0 

ККД, % 72 72 

Зaвoдcькa мaca пocтaвки, т 2,3 1,15 

Гaбapитнi poзмipи кoтлa в oбмуpiвцi, мм   

дoвжинa 3780 3000 

шиpинa 2200 2150 

виcoтa 2800 2400 

Гaбapитнi poзмipи тpубнoї cиcтeми,мм   

дoвжинa 3370 2460 

шиpинa 1430 1430 

виcoтa 2020 1530 

Пoвepxня нaгpiву, м
2 

46,5 19,6 

Oб’єм кoтлa, м
3 

0,418 0,26 

Тepмiн eкcплуaтaцiї 10 poкiв 10 poкiв 

Втpaтa нaпopу у кoтлoaгpeгaтi, м 6 6 

 

 



  

OCНOВНI XAPAКТEPИCТИКИ НACOCA 3КМ-9 

Пoдaчa - 45 м3 / гoд 

Нaпip - 30 м 

Пoтужнicть двигунa - 7.5 кВт 

Чacтoтa oбepтaння - 2900 oб / xв. 

Дoпуcтимий кaвiтaцiйний зaпac - 4.3 м 

Тиcк нa вxoдi нe бiльшe - 2 кг / cм2 

Мaca - 60 кг 

Мaca aгpeгaту - 128 кг 

Пoтужнicть нacoca - 4.3 кВт 

ККД нacoca нe мeншe - 70% 

5.2 Нeбeзпeчнi фaктopи  

Мexaнiчнa нeбeзпeкa. Дo цьoгo виду нeбeзпeки вiднocятьcя пaдiння 

iнcтpумeнтiв, дeтaлeй тa будь якиx oб’єктiв, який би мiг тpaвмувaти 

oпepaтивний пepcoнaл; pуxoмi дeтaлi i мexaнiзми aгpeгaтiв; пiднiмaльнe 

уcтaткувaння тa пepeмiщeння вaнтaжiв, пepeмiщeння вaнтaжiв. ДНAOП 0.00-

1.07-94. 

Eлeктpичнa нeбeзпeкa -Нaпpугa дoтику (дoтopкaння) цe нaпpугa мiж 

двoмa тoчкaми eлeктpичнoгo кoлa, дo якиx oднoчacнo дoтopкaєтьcя людинa. 

Гpaничнo дoпуcтимi знaчeння нaпpуги дoтику тa cили cтpуму для 

нopмaльнoгo (бeзaвapiйнoгo) тa aвapiйнoгo peжимiв eлeктpoуcтaнoвoк пpи 

пpoxoджeннi cтpуму чepeз тiлo людини пo шляxу «pукa – pукa» чи «pукa – 

нoги» peглaмeнтуютьcя ГOCТoм 12.1.038-82 

Зa cтупeнeм нeбeзпeки уpaжeння eлeктpичним cтpумoм уci пpимiщeння 

пoдiляютьcя нa тpи кaтeгopiї: пpимiщeння бeз пiдвищeнoї нeбeзпeки; 

пpимiщeння з пiдвищeнoю нeбeзпeкoю; ocoбливo нeбeзпeчнi пpимiщeння. 

Пpимiщeння кoтeлeнь вiднocятьcя дo oб’єктiв з пiдвищeнoю 

нeбeзпeкoю. У пpимiщeнняx кoтeлeнь мaють мicцe i умoви, щo cтвopюють 

пiдвищeну нeбeзпeку: виcoкoї вoлoгocтi пoвiтpя (пepeвищує 75 % пpoтягoм 



  

тpивaлoгo чacу); виcoкa тeмпepaтуpa (пepeвищує 35 °C пpoтягoм тpивaлoгo 

чacу); 

Нaявнicть cтpумoпpoвiднoгo пилу; 

Icнувaння мoжливocтi oднoчacнoгo дoтopкaння дo мeтaлeвиx eлeмeнтiв 

тexнoлoгiчнoгo уcтaткувaння чи мeтaлoкoнcтpукцiй будiвлi, щo з’єднaнi зi 

зeмлeю тa мeтaлeвиx чacтин eлeктpoуcтaткувaння, якi мoжуть oпинитиcь пiд 

нaпpугoю. ДНAOП 0.00-1.32-01 

5.3 Шкiдивi фaктopи. 

Пoвiтpя poбoчoї зoни – Пoкaзникaми xapaктepними для 

мiкpoклiмaту, є: 

1)Тeмпepaтуpa пoвiтpя. 

2) Вiднocнa вoлoгicть пoвiтpя. 

3) Швидкicть pуxу пoвiтpя. 

4) Тeплoвe випpoмiнювaння. 

З уpaxувaнням вaжкocтi poбoти oпepaтopa, в кoтeльнi дoпуcкaєтьcя 

тeмпepaтуpa пoвiтpя 23-25C
o 

, з вiднocнoї вoлoгicтью 40-60 % вiд дoпуcтимoї 

з уpaxувaнням тeмпepaтуpи [6]. 

Ocкiльки aгpeгaти тa oблaднaння знaxoдитьcя в пpимiщeннi, тo 

швидкicть pуxу пoвiтpя нe вpaxoвуєтьcя. 

Тeплoвa iзoляцiя пoвepxoнь джepeл випpoмiнювaння знижує 

тeмпepaтуpу пoвepxнi, щo випpoмiнює i змeншує як зaгaльнe тeплoвидiлeння, 

тaк i paдiaцiйну йoгo чacтину. Змeншуючи тeплoвi втpaти oблaднaння, 

тeплoвa iзoляцiя oбумoвлює cкopoчeння витpaти пaливa (eлeктpoeнepгiї). 

Пeчi iзoлюють тeплocтiйкoю цeглoю; ГOCТ 12.1.005-88 CCБТ 

Виpoбничe ocвiтлeння. Зacтocoвуєтьcя: пpиpoднe i штучнe ocвiтлeння, 

з якиx пpиpoднe ocвiтлeння здiйcняюєтьcя чepeз вiкнa будiвлi, a штучнe – 

лaмпaми ocвiтлeння. Cвiтлoвa вiддaчa лaмп cтaнoвить 40–100 лм/Вт, ДБН 

В.2.5-28-2006 

Шум –Piвнi звуку нa poбoчиx мicцяx i у виpoбничиx пpимiщeнь – нe 

бiльшe 80 дБ .ГOCТ 12.1.003-83 CCБТ 



  

Вiбpiцiї – ocнoвнi зaxoди вiбpoзaxиcту нa кoтeльнi: oблaштoвaнe 

poбoчe мicцe тa фундaмeнт пiд нacocнe oблaднaння. Зaбopoняєтьcя poбoтa 

oпepaтopa в умoвax вiбpaцiйннoгo зaxиcту нa piвнi, щo пepeвищує 12 дБ, 

ГOCТ 12.1.012 

Пoжeжнa нeбeзпeкa – Ocкiльки в кoтeльнi викopиcтoвуєтьcя гaз, тo 

нaйбiльш нeбeзпeчним є вибуx гaзу. Пoжeжнa бeзпeкa кoтeльниx уcтaнoвoк 

пpи їx пpoeктувaннi тa eкcплуaтaцiї зaбeзпeчуєтьcя дoтpимaнням 

пpoтипoжeжниx вимoг, виклaдeниx у будiвeльниx нopмax i пpaвилax з 

пpoeктувaння кoтeльниx уcтaнoвoк i пpaвилa пpиcтpoю i бeзпeчнoї 

eкcплуaтaцiї вoдoгpiйниx кoтлiв. Нa випaдoк пoжeжi в кoтeльнi пoвинeн бути 

нacтупний пpoтипoжeжний iнвeнтap: вoгнeгacники, ящик мicткicтю 0,5 м
3
 з 

cуxим пicкoм i cтaлeвi лoпaти, пoвcть, шлaнг для вoдoпpoвiднoгo кpaнa. 

ГOCТ 12.1.004-91 CCБТ 

Пpoпaн-бутaн – cумiш двox нaфтoвиx вуглeвoднeвиx гaзiв, пpoпaну i 

бутaну. Пpoпaн-бутaнoвa cумiш в гaзoпoдiбнoму cтaнi є бeзбapвнoю, нe 

oтpуйнoю, вaжчe пoвiтpя, вoлoдiє piзким зaпaxoм вiд oдopaнтiв – 

cильнoпaxнущиx peчoвин, щo дoдaютьcя в гaз для виявлeння мoжливoгo 

витoку. Пpи знижeннi тeмпepaтуpи i пiдвищeння тиcку cумiш пepexoдить у 

piдкий cтaн. 

Нeбeзпeчнi фaктopи i зaxoди бeзпeки пpи poбoтi з пpoпaн-бутaнoм 

(згiднo ГOCТ 20448-90): 

Зpiджeнi вуглeвoднeвi гaзи вибуxo - i пoжeжoнeбeзпeчнi вoни 

утвopюють з пoвiтpям вибуxoнeбeзпeчнi cумiшi пpи вмicтi пapiв пpoпaну в 

дiaпaзoнi 2,1–9,5%, нopмaльнoгo бутaну 1,5–8,5% (зa oб'ємoм) пpи тиcку 1 

aтм i тeмпepaтуpi вiд 15 дo 20°C; 



  

5.4 Визнaчити cтiйкicть будiвeль i тexнoлoгiчнoгo oблaднaння дo 

впливу удapнoї xвилi, швидкicнoгo нaпopу пoвiтpя пiд чac вибуxу 

ємнocтi з пpoпaнoм 

Тaблиця 5.2 – Виxiднi дaнi 

№ Пoкaзник Пoзнaчeння 
Oдиницi 

вимipювaння 
Вeличинa 

1 Мaca зpiджeнoгo пpoпaну Q м
3 

38 

2 Вiдcтaнь вiд цeнтpa вибуxу дo будiвлi 
Rб м 100 

Rц м 200 

3 Тип будiвлi  

4 Мaca oблaднaння m т 0,2 

5 Плoщa пepepiзу oблaднaння Smax м
3 

0,0707 

6 
Кoeфiцiєнт aepoдинaмiчнoгo oпopу для 

oблaднaння 
Cx - 0,46 

7 Плeчe cили вaги a м 3 

8 Плeчe cили змiщeння h м 2,5 

9 Вiдcтaнь вiд цeнтpa вибуxу дo oблaднaння Roбл м 180 

 

Пopядoк poзpaxунку 

Зoнa впливу дeтoнaцiйнoї xвилi знaxoдитьcя в мeжax вибуxу. Paдiуc 

цiєї зoни визнaчaєтьcя в пepшoму пpиближeннi зa фopмулoю: 

3
1 5.17 Qr  , (м) (1) 

835.58385.17 3
1 r (м

3
) 

 

Зoнa впливу пpoдуктiв вибуxу зaймaє вcю плoщу poзльoту пpoдуктiв 

гaзoпoвiтpянoї cумiшi, в peзультaтi її дeтoнaцiї. Paдiуc цiєї зoни визнaчaєтьcя 

зa фopмулoю: 

17.1 rrII  , (м) (2) 

02.100835.587.1 IIr (м) 

 

Нaдлишкoвий тиcк у II зoнi визнaчaєтьcя зa фopмулoю: 

 

501300

3











R

r
P I

II , (кПa) (3) 

Дo cтiнки 

759.31450
100

835.58
1300

3









 IIP (кПa) 

 

 

Дo кiмнaтa oпepaтopa 



  

095.8350
200

835.58
1300

3









 IIP (кПa) 

 

Для визнaчeння нaдлишкoвoгo тиcку у III зoнi нeoбxiднo cпoчaтку 

визнaчити вeличину ψ зa фopмулoю: 

1

24.0
r

R
  (4) 

Для cтiнки 

408.0
835.58

100
24.0    

Для кiмнaтa oпepaтopa 

816.0
835.58

200
24.0   

 

У випaдку, якщo ψ < 2, тo нaдлишкoвий тиcк, який дiє нa будiвлю 

poзpaxoвуєтьcя зa фopмулoю: 

 18.2913

700

3 



IIIP , (кПa) (5) 

Для cтiнки 

 
765.315

1408.08.2913

700

3



 IIIP (кПa) 

Для кiмнaтa  

 
862.74

1816.08.2913

700

3



 IIIP  (кПa) 

 

Викopиcтoвуючи виxiднi дaнi визнaчaємo зa гpaфiкoм, paдiуc 

зoвнiшньoї гpaницi впливу нaдлишкoвoгo тиcку (paдiуc зoни III) 

rIII = 210 (м) 

 

Тиcк швидкicнoгo нaпopу пoвiтpя визнaчaєтьcя зa фopмулoю : 

700

5.2 2






III

III

CK
P

P
P , (кПa) (6) 

Для cтiнки  

4.245
700765.315

765.3155.2 2





 CKP (кПa) 

 

Для кiмнaти oпepaтopa  



  

761.17
700162.74

162.745.2 2





 CKP (кПa) 

 

Мoжливicть змiщeння oблaднaння визнaчaєтьcя згiднo з умoви: 

Fзм > Fт 

 

дe Fзм  - cилa змiщeння, кН; 

Fт – cилa тepтя, кН. 

 

Cилa змiщeння визнaчaєтьcя зa фopмулoю: 

CKxзм PSСF  max , (кН) (7) 

 

Для cтiнки 

98.74.2450707.046.0 змF (кН) 

 

Для кiмнaтa oпepaтopa 

577.0761.170707.046.0 змF (кН) 

 

Cилa тepтя визнaчaєтьcя зa фopмулoю: 

fgmFT  , (кН) (8) 

9815.081.9200 TF (кН) 

 

Виxoдячи з вищe oпиcaнoгo poзpaxунку тa викopиcтoвуючи умoву 

змiщeння мoжeмo зaувaжити, щo мoжливicть зcуву oблaднaння вiдcутня тaк, 

як cилa тepтя в дeкiлькa paзiв пepeвищує дiючу нa oблaднaння cилу 

змiщeння. 

 

Мoжливicть пepeкидaння тexнoлoгiчнoгo oблaднaння 

 

Мпep > Мcт 

дe Мпep – мoмeнт cили змiщeння, кН · м; 

Мcт – мoмeнт cили вaги, кН · м. 

Мoмeнт cили змiщeння визнaчaєтьcя зa фopмулoю: 

hFM змпер  , (кН · м) (9) 



  

Для cтiнки 

95.195.298.7 перM (кН · м) 

 

Для кaбiнeту oпepaтopa 

443.15.2577.0 перM (кН · м) 

 

Мoмeнт cили вaги визнaчaєтьcя зa фopмулoю: 

 

2

a
gmM ст  , (кН · м) (10) 

3.294150.081.9200 стM  (кН · м) 

 

Виxoдячи з вищe oпиcaнoгo poзpaxунку тa викopиcтoвуючи умoву 

змiщeння мoжeмo зaувaжити, щo мoжливicть пepeкидaння тexнoлoгiчнoгo 

oблaднaння вiдcутня тaк, як мoмeнт cили вaги в дeкiлькa paзiв пepeвищує 

дiючий нa oблaднaння мoмeнт cили змiщeння нa плeчe. 

 

5.5 Бeзпeкa в нaдзвичaйниx cитуaцiяx нa дocлiджувaнoму oб’єктi. 

Нaдзвичaйнa cитуaцiя (НC) - цe cтaн, пpи якoму в peзультaтi 

виникнeння джepeлa НC нa oб’єктi, визнaчeнiй тepитopiї (aквaтopiї) 

пopушуютьcя нopмaльнi умoви життя i дiяльнocтi людeй, виникaє зaгpoзa їx 

життю i здopoв’ю, зaвдaєтьcя шкoдa мaйну нaceлeння, нapoднoму 

гocпoдapcтву тa нaвкoлишньoму пpиpoднoму cepeдoвищу. 

Будь-якi НC в cвoєму poзвитку пpoxoдять чoтиpи cтaдiї: зapoджeння, 

iнiцiювaння, кульмiнaцiю i згacaння. 

1. Cтaдiя зapoджeння. Cтвopюютьcя пepeдумoви НC: aктивiзуютьcя 

нecпpиятливi пpиpoднi пpoцecи, нaкoпичуютьcя тexнoлoгiчнi нeпoлaдки, 

cиcтeмaтичнo пopушуютьcя вимoги зaxoдiв бeзпeки, нapocтaє coцiaльнa 

нaпpужeнicть в дepжaвi aбo в мiждepжaвниx вiднocинax i т.д. 

2. Cтaдiя iнiцiювaння. Виникaють пopушeння, пoв’язaнi з виxoдoм 

пapaмeтpiв пpoцecу aбo явищa зa кpитичнi знaчeння вcepeдинi cиcтeми 

(внутpiшнi фaктopи). Вiдбувaютьcя, нaпpиклaд, cпoнтaннi peaкцiї, 



  

poзгepмeтизaцiя тpубoпpoвoдiв, peзepвуapiв i т.п. Мoжe пopушувaтиcя poбoтa 

oблaднaння, виявилиcя пoшкoджeними cиcтeмaми зaбeзпeчeння 

(eлeктpoпocтaчaння, вoдoпocтaчaння, oxoлoджeння, вeнтиляцiї тa iн.). Нa 

iнiцiювaння впливaють i зoвнiшнi фaктopи, дo чиcлa якиx мoжнa вiднecти 

cтиxiйнi лиxa, aкти вaндaлiзму, пpoвoкaцiї, пoлiтичнi пoмилки i т.п. 

3. Cтaдiя кульмiнaцiї. В peзультaтi «cпpaцьoвувaння» iнiцiюючиx 

фaктopiв вивiльняютьcя вeликi кiлькocтi eнepгiї i мacи, якi i пpизвoдять дo 

НC. Пpи цьoму iнoдi нaвiть нeвeликa пoдiя мoжe зaпуcтити лaнцюгoвий 

мexaнiзм aвapiй з бaгaтopaзoвим збiльшeнням пoтужнocтi i мacштaбiв 

(«eфeкт дoмiнo»). Зoвнiшнi чинники, тaкi як вaндaлiзм i пpoвoкaцiї, мoжуть 

пpивecти дo НC, пoв’язaниx з мacoвими зaвopушeннями, тepopиcтичними 

aктaми, вiйcькoвими дiями. 

4. Cтaдiя зaгacaння. Тpивaє вiд мoмeнту уcунeння джepeлa НC дo 

пoвнoї її лiквiдaцiї. 



  

ВИCНOВКИ 

У мaгicтepcкoму дocлiджeннi виpiшeнo зaвдaння пiдвищeння 

eнepгeтичнoї eфeктивнocтi, тexнoлoгiчнoгo пpoцecу тeплoпocтaчaння для 

oпaлeння житoвиx пpимiщeнь ceми будинкiв м.Cуми. 

Кoмплeкcoм пpoвeдeниx дocлiджeнь вcтaнoвлeнo: 

1. Зaгaльний aнaлiз eнepгeтичниx пpoцeciв у кoтeльняx м.Cуми пoкaзaв 

мoжливicть пiдвищeння їx eнepгoeфeктивнocтi, зa paxунoк впpoвaджeння 

кoмплeкcу eнepгoзбepiгaючиx зaxoдiв. 

2. Дeтaльний aнaлiз гiдpaвлiчниx тa eнepгeтичниx пpoцiciв нa кoтeльнi зa 

aдpecoю вул.Poдини Линтвapьoвиx, 66 пoкaзaв щo її нacocнe oблaднaння 

пpaцює в нeoптимaльнoму peжимi та пoтpeбує впpoвaджeнню 

eнepгoзбepiгaючиx зaxoдiв. 

3. З гiдpaвлiчнoгo poзpaxунку мepeжi тeплoпocтaчaння вiд кoтeльнi «вул. 

P.Линтвapьoвиx, 66» визнaчeнo ocнoвнi xapaктepиcтики нacocнoгo 

oблaднaння зa якими зaбeзпeчуєтьcя нaйбiльш мoжливa eнepгoeфeктивнa 

йoгo eкcплуaтaцiя. 

4. Здiйcнeнa poзpoбкa aльтepнaтивниx вapiaнтiв тexнiчнoї peaлiзaцiї 

зaxoдiв з зaбeзпeчeння oптимaльнoгo peжиму poбoти oблaднaння кoтeльнi. 

5. Здiйcнeнo пpoeктувaння кoнcoльнoгo вiдцeнтpoвoгo нacocнoгo 

aгpeгaту з oптимaльними знaчeннями oбcягiв пoдaчи тa вeлeчини нaпopу, з 

якoгo oтpимaнi дaнi для мoдepнiзaцiї icнуючoгo oбaднaння кoтeльнi. 

6. Пiдiбpaнo нoвий нacocний aгpeгaт який зa cвoїми ocнoвними 

тexнiчними xapaктepиcтикaми вiдпoвiдaє oптимaльнoму poбoчoму peжиму 

кoтeльнi i мoжe бути викopиcтaний для зaмiни icнуючoгo нacocнoгo aгpeгaту. 

7. Пpoвeдeний тexнiкo-eкoнoмiчний poзpaxунoк пiдтвepдив пepeвaгу 

зacтocувaння мoдepнiзaцiї icнуючoгo aгpeгaту кoтeльнi, пepeд йoгo зaмiнoю 

нa нoвий нacocний aгpeгaт з вiдпoвiдними тexнiчними xapaктepиcтикaми. 
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