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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Системи централізованого гарячого водопостачання
(СЦГВ) давно стали однією з основних складових комфортних умов життя
людей.
Однак за останні десятиліття в Україні відбулися процеси зміни власників
систем гарячого водопостачання, неймовірне зростання цін на енергоресурси і
матеріали, а також виникла низка інших об’єктивних і суб’єктивних чинників,
що призвели до масової відмови споживачів від СЦГВ. При цьому частина
споживачів перейшла на децентралізовані поквартирні джерела гарячої води.
Децентралізація гарячого водопостачання є негативним чинником,
внаслідок якого руйнується вся система теплопостачання. Основною причиною
цього є стохастичне відключення трубопроводів СЦГВ через внутрішню
корозію, викликану підвищеною агресивністю нестабільного потоку підігрітої
недеаерованої водопровідної води. В результаті цих процесів значна кількість
будинків і квартир взагалі залишаються без гарячого водопостачання.
Отже, для глибокого вивчення процесів експлуатації та причин виходу з
ладу СЦГВ України необхідно провести наукові дослідження, включаючи
статистичну обробку масиву даних, аналіз методів активного та пасивного
захисту, а також напрямків і результатів реновації, що підтверджує
актуальність теми досліджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до Законів України «Про
теплопостачання» (№2633-IV від 02.06.2005 р.), «Про комбіноване виробництво
теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного
енергопотенціалу»
(2010),
«Комплексної
державної
програми
енергозбереження в Україні» (постанова Кабінету Міністрів України № 148 від
05.02.1997 р.), «Енергетичної стратегії України до 2030 р.» (постанова
Кабінету Міністрів України № 145 від 15 березня 2006 р.), Закону України
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (№4901 від
22.06.2017 р.), «Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2009-2014 рр.» (№ 1869-IV від
24.06.2004 р.), «Регіональної програми модернізації систем теплопостачання
Харківської області».
Метою дисертаційної роботи є розробка науково обґрунтованих
технічних та технологічних рішень, направлених на підвищення ефективності
експлуатації діючих, реанімації аварійних та незадіяних централізованих
систем гарячого водопостачання.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- виконати аналіз результатів багаторічної експлуатації вітчизняних та
зарубіжних СЦГВ; розглянути методи захисту трубопроводів гарячого
водопостачання від внутрішньої корозії та вплив циркуляції на довговічність і
надійність системи;
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- проаналізувати стабільність роботи систем при використанні бакiвакумуляторiв та вакуумдеаерацiйної установки з баками-акумуляторами та
плаваючою плівкою-герметиком;
- дослідити динаміку споживання гарячої води в сезонному, місячному,
добовому та годинному періодах з урахуванням «відмов» у роботі та їх
причини;
- науково обґрунтувати і розробити базову модель нерівномірності
гарячого водопостачання з урахуванням коефіцієнта нерівномірності в
масштабах міського району теплоспоживання;
- розробити спосіб захисту трубопроводу від вторинної дії кисню
дeаерованої гарячої води, що знаходиться в баках-акумуляторах, шляхом
використання плівки спеціального хімічного складу;
- розробити технічні та технологічні рішення, що підвищують
ефективність проектування будівництва та експлуатації СЦГВ.
Наукова новизна отриманих результатів:
- вперше запропоновано i розраховано модель нерівномірності гарячого
водопостачання з уточненням коефіцієнта нерівномірності в масштабах
міського району теплоспоживання;
- розроблено рішення, при яких точка зламу за температурою досягається
за рахунок перенесення місця підігрівання гарячої води для СЦГВ
безпосередньо на джерело тепла (котельню) замість центральних та
індивідуальних теплових пунктів;
- запропоновано спосіб захисту трубопроводу плівкою спеціального
хімічного складу від вторинного насичення киснем дeaеровaної гарячої води,
яка знаходиться в баках-акумуляторах;
- у результаті проведених вимірювань встановлено фактичне
співвідношення рівнів витрати гарячої та холодної води, що надходять
безпосередньо до змішувача споживача. Отримані співвідношення значно
відрізняються від чинних нормативів.
Практичне значення отриманих результатів:
1. Проведений промисловий експеримент застосування методу вакуумної
деаерації для обробки гарячої води в системі теплопостачання містамільйонника, що дозволяє рекомендувати цей метод для масового поширення.
2. Розроблена і впроваджена в м. Запоріжжя схема СЦГВ з проміжним
баком розширює можливості реального застосування вакуумдеаераційних
установок без значних капітальних витрат для створення споруд з дотриманням
традиційної різниці позначок між деаератором і рівнем рідини в бакуакумуляторі.
3. Уточнені коефіцієнти нерівномірності гарячого водопостачання дають
можливість проектувальникам зменшити діаметри трубопроводів на один
типорозмір і, таким чином, зменшити матеріаломісткість і вартість нових і
реконструйованих систем.
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4. Уточнені співвідношення споживання холодної та гарячої води
населенням, що дають підставу для зміни розрахунків при плануванні роботи
водопостачальних та теплопостачальних підприємств.
5. Надані конкретні пропозиції щодо реновації СЦГВ.
Особистий внесок здобувача. Наукові результати, висвітлені в
дисертації, отримані особисто автором на основі теоретичних і
експериментальних досліджень, що спрямовані на підвищення ефективності
роботи діючих, реанімації аварійних та незадіяних СЦГВ. Здобувачем науково
обґрунтована і розроблена базова модель нерівномірності гарячого
водопостачання з урахуванням коефіцієнта нерівномірності в масштабах
району теплоспоживання, розроблені рішення, при яких точка зламу за
температурою досягається за рахунок перенесення місця підігрівання води для
централізованої системи гарячого водопостачання безпосередньо на джерело
тепла (котельню) замість центральних та індивідуальних теплових пунктів.
Розроблено спосіб захисту трубопроводу від вторинної дії кисню деаерованої
гарячої води, що знаходиться в баках-акумуляторах, з використанням плівки
спеціального хімічного складу.
Апробація матеріалів дисертації. Основні результати досліджень
доповідались і отримали схвалення на: XXII Міжнародній конференції
«Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», 8-12 червня
2012 р., м. Ялта, смт Кореїз; VI Міжнародній науково-технічній конференції
«Муніципальна енергетика: проблеми, рішення», 2015 р., м. Миколаїв;
ХХVІ Міжнародній конференції «Проблемы экологии и эксплуатации объектов
энергетики», 20-24 вересня 2016 р., м. Одеса; VIII Міжнародній науковій
конференції «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд»,
18-19 жовтня 2017, м. Харків.
Публікації. Результати досліджень висвітлені у 13 друкованих працях, з
яких: 7 – у збірниках і журналах, рекомендованих Міністерством освіти і науки
України для публікацій результатів дисертаційних досліджень, з них 2 – у
збірниках, які входять до міжнародної наукометричної бази даних, і в 4
тезах наукових конференцій.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу,
чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних літературних
джерел. Обсяг дисертації – 140 сторінок, рисунків – 62, додатків – 4, таблиць –
30, використаних літературних джерел – 137.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи,
сформульовані мета та завдання, визначені об’єкти і предмет досліджень,
наукова новизна і практичне значення роботи, визначені методи досліджень.
У першому розділі висвітлено тему надійності та якості
централізованого гарячого водопостачання. Питання централізованого гарячого
водопостачання вивчалися та розглядалися в роботах Соколова Є.Я.,
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Зінгера М.М., Чистовича С.А., Копйова С.В., Хрильова Л.С., Сазонова Р.П.,
Щербань Г.М., Константиновського Ю.А., Михайленка В.К., Лайтермана І.А.,
Редька О.Ф., Сиротенка В.А., Тарадая О.М., Андрійчука Н.Д., Олексюка А.О.,
Шафлік В.С. Аналіз літературних джерел показав, що в останні два десятиліття
питанням вивчення централізованого гарячого водопостачання було приділено
недостатньо уваги.
Автором чітко викладено вимоги до сучасних систем СЦГВ. Проведено
аналіз роботи відкритих і закритих систем, область їх застосування. Викладено
принципи класифікації СЦГВ за місцем приготування гарячої води і
узагальнено конкретні приклади їх застосування. Підкреслено роль циркуляції
в СЦГВ як основної складової її якісної роботи.
Надано оцінку стосовно широкого застосовування в різних
теплопостачальних організаціях методів активної боротьби з внутрішньою
корозією: магнітного відпрацювання, силікатування і вакуумної деаерації. Як
показав багаторічний досвід тривалої промислової експлуатації СЦГВ,
надійним методом активного захисту чорних сталевих труб від внутрішньої
корозії є вакуумдеаераційна обробка гарячої води при постійно діючій
циркуляції.
Відмінною особливістю системи теплопостачання м. Запоріжжя від інших
великих міст є підігрів води для потреб гарячого водопостачання безпосередньо
на районних котельнях, що створило можливість не влаштовувати додаткові
квартирні центральні теплові пункти (ЦТП) і будинкові індивідуальні теплові
пункти (ІТП).
Розробка і впровадження такої системи дозволяє дотримувати
нормальний цілорічний опалювальний графік постачання тепла без будь-яких
точок зламу за температурою, тому що навантаження гарячого водопостачання
скидається на самому джерелі. Далі теплові мережі й абоненти працюють за
класичним опалювальним графіком. Відсутність точок зламу за температурою
через необхідність готувати гарячу воду в ЦТП та ІТП виключає переопалення
споживачів у теплі періоди опалювального сезону, таким чином, відбувається
значна економія паливно-енергетичних ресурсів.
У європейських країнах СЦГВ широко використовуються як основне
джерело для житлових будинків, офісів і підприємств. Під час аналізу досвіду
закордонного гарячого водопостачання насамперед звертає на себе увагу
повсюдне дотримання вимог щодо застосування в гарячому водопостачанні
виключно труб з кольорових металів або пластмас. При застосуванні таких
матеріалів трубопроводів СЦГВ питань щодо внутрішньої корозії взагалі не
виникає.
Цілком зрозуміло, що питання боротьби з внутрішньою корозією мереж
гарячого водопостачання виникло лише через застосування сталевих,
незахищених труб.
Розвиток в Україні тенденції до повної відмови від СЦГВ та заміни її
локальними квартирними водонагрівачами веде до збільшення витрати
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електроенергії, недовикористання теплових потужностей ТЕЦ і зниження їх
ККД, перевантаження мереж холодного водопостачання та, головне,
призводить до знищення великої кількості раніше встановленого і задіяного
обладнання та матеріалів, які могли б ще працювати десятки років.
Слід підкреслити, що у всіх варіантах реновації гарячого водопостачання,
включаючи і децентралізацію, внутрішньобудинкові трубопроводи підлягають
заміні. Виходячи з цього відповідно до техніко-економічного обґрунтування
найбільш раціональною є реновація СЦГВ методом заміни аварійних
трубопроводів корозійностійкими попередньо ізольованими системами. Таким
чином, зберігаючи існуючу схему прокладання мережі, замінюючи тільки
зовнішні гарячоводні та циркуляційні трубопроводи, можна відновити
працездатність всієї СЦГВ.
Географічне розташування України та практика роботи вітчизняних і
зарубіжних теплопостачальних фірм дозволяє стверджувати про можливості
широкого застосування сонячної енергії в СЦГВ, що забезпечує при цьому
значну економію енергоресурсів.
У другому розділі було досліджено режим роботи систем
централізованого гарячого водопостачання.
Спираючись на отримані масиви даних, побудовані графіки за критеріями
залежності показників «Питома витрата гарячої води», т/Гкал, від фактичної
температури холодної води. Методом найменших квадратів визначено
апроксимаційні функції для кожного окремого масиву даних. Як приклад, на
рис. 1 наведено результати обробки масиву даних по котельнях м. Запоріжжя.

Рис. 1. Графік апроксимаційної функції (експоненційна функція
у=14,209е0.0084х)
У роботі запропоновано запровадити поняття базисного тижня для
можливості вирішення різноманітних завдань щодо аналізу гарячого
водопостачання.
Завдяки розрахунку апроксимаційної функції в кожній точці, відповідної
елементу масиву даних, було виявлено базисні тижні водоспоживання. Як
базисні були обрані середньостатистичні тижні, що мали найменше відхилення
від значення функції у відповідній точці.
Для подальшого аналізу використовуються масиви годинних та добових
показників базисних тижнів (рис. 2).
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Рис. 2. Годинна витрата на гаряче водопостачання базисного тижня при
температурі холодної води вище +10 °С
При виконанні аналізу годинних значень споживання гарячої води
враховувалися як особливості режиму за днями тижня, так і вплив сезонності.
Нерівномірність споживання
безрозмірного графіка (рис. 3).
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Рис. 3. Безрозмірні графіки усередненої добової витрати гарячої води
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Як видно, добові графіки вихідних і святкових днів суттєво відрізняються
від добових графіків робочих днів тижня.
Безрозмірні графіки витрати гарячої води в робочі та вихідні дні свідчать
про те, що на режим споживання впливає не тільки день тижня, а й час доби.
Нерівномірність
споживання
гарячої
води
протягом
доби
характеризується коефіцієнтом нерівномірності – відношення максимальної
годинної витрати води до середньогодинної витрати.
У даному розділі проведено аналіз величини коефіцієнта нерівномірності
всього масиву даних, що допоміг визначити його максимальні значення, які
припадають на святкові та передсвяткові дні.
Отриманий шляхом експериментальних досліджень коефіцієнт
нерівномірності зіставлений з нормативами. Результат зіставлення свідчить, що
фактичний коефіцієнт на 15-25 % нижче нормативного.
Нерівномірність споживання гарячої води і підвищені витрати теплоти на
власні потреби роблять особливо важливим завдання, що спрямоване на
вирівнювання добового графіка навантажень гарячого водопостачання.
Найбільш просте рішення цього питання було впроваджене в системі
м. Запоріжжя, де запропоновано включення до складу теплової схеми
металевих баків-акумуляторів (рис. 4).
Якщо при роботі централізованої системи гарячого водопостачання без
бака-акумулятора теплообмінник потрібно розраховувати на максимальні
годинні навантаження, то застосування баків-акумуляторів дозволяє
розраховувати поверхню нагрівання підігрівачів тільки на середньогодинне
навантаження, яке менше максимального на величину коефіцієнта
нерівномірності. Таким чином, металоємність підігрівачів зменшується як
мінімум удвічі.
Для визначення необхідного об’єму бака-акумулятора запропоновано
використання інтегрального графіка (рис. 5). Інтегральний графік ілюструє
принцип роботи системи з баком-акумулятором. Він будується з
використанням добового графіка, що базується на середньостатистичних даних.

Рис. 4. Металеві наземні баки-акумулятори
водопостачання м. Запоріжжя

в системі гарячого
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Оскільки максимальне споживання гарячої води припадає на неділю, то
для побудови інтегрального графіка витрат води було використано
середньостатистичні годинні витрати неділі базисного тижня при температурі
холодної води нижче +10 °С.

Рис. 5. Інтегральний графік витрати гарячої води в неділю базисного
тижня і при температурі холодної води нижче +10 °С
У третьому розділі досліджується динаміка зміни споживання гарячої
води населенням в Україні.
Аналізуючи існуюче становище, слід чітко визначити якість баз
порівняння. Під якістю баз порівняння розуміється достовірність інформації,
закладеної в зіставленні даних, і насамперед те, як вони отримані: нормативним
або експериментальним шляхом.
У роботі застосовуються лише експериментальні показники лічильників
гарячої та холодної води, що офіційно отримані згідно з показниками
комерційного обліку теплопостачальних та водопостачальних підприємств у
період з 2003 до 2017 р.
Всі цифри, показники, розрахунки, графіки та діаграми побудовані за
підсумками спільних вимірів і звітів науково-дослідних робіт, виконаних разом
з кафедрами «Теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових
вторинних енергоресурсів», «Водопостачання, каналізації та гідравліки»
Харківського національного університету будівництва та архітектури, інституту
«КомунНДІпрогрес», Науково-технічним центром Міжгалузевої регіональної
корпорації «Теплоенергія» і концерном «Запоріжтеплоенерго».
У 2003 р. були проведені приладові вимірювання витрат гарячої та
холодної води в 1260 квартирах 18 житлових будинків, розташованих у різних
районах міста. Значне збільшення кількості приладів обліку за період
досліджень дозволило виконати аналогічні вимірювання протягом 2012–
2017 рр. на порядок більшої кількості квартир і будинків, ніж у 2003 р.
Усі підсумкові цифри отримані в результаті комп’ютерної обробки із
застосуванням методу апроксимації.
Результати вимірювань по м. Харкову наведено в таблицях 1, 2 та на
рис. 6.
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Таблиця 1
Обчислення описових статистик для витрат гарячої води мешканцями в
будинках з приладами обліку за січень 2003 р.
Описові статистики
Вибіркове середнє Меаn

Кругова діаграма
(м3/міс.ос.), %
> 7.725; 8 %

<=4.575; 13 %

(6.15; 7.725); 30 %

Кількість приладових показників

Нижня межа 95% довірчого інтервалу для
середнього Confid–
Верхня межа 95% довірчого інтервалу для
середнього Confid+
Медіана Median
Стандартна помилка статичної обробки
Std. Err.

700

Витрата води,
м3/міс.ос.
5,8648

Витрата води,
л/доб.ос.
195,4942

5,7197

190,6585

6,0099

200,3299

5,9400
0,0737

198,0000
2,4555

Гістограма
(л/доб.ос.)

600
500
400
300
200
100
0

(4.575; 6.15); 49 %

Рис. 6. Витрати гарячої води за вимірюваннями 2003 р.
Таблиця 2
Витрати гарячої води за вимірюваннями квартирних лічильників у 2016 р.
Місяць
2016 р.

Загальна к-сть
нас. району, яке
отримує ГВП

К-сть осіб
без
лічильників

січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

101169
101199
101113
100977
100870
100816
100906
100801
100722
100607
100467
100349

48726
47909
50695
39331
40286
28950
22748
25535
30090
35735
47276
44247

Норм. витрати
гарячої води на К-сть осіб з
1 ос., за які
лічильниками
стягується плата
43099
42845
43919
38081
42375
40168
3,0
40415
45353
45961
48485
49588
49792

Фактичні
витрати
гарячої води
на 1 ос. м3
1,13
1,12
1,15
1,03
0,95
0,72
0,56
0,56
0,65
0,74
0,95
0,89
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З наведених вище таблиць та рисунків видно скорочення питомого
споживання гарячої води населенням, а також невідповідність фактичного
споживання нормативному.
Однією з головних причин скорочення споживання чи повної відмови від
гарячого водоспоживання є значне зростання тарифів.
На рис. 7 наведені зміни тарифів гарячого водопостачання за областями
України в період з 2003 до 2017 р.
Спираючись на показання квартирних водомірів холодної та гарячої води
в м. Запоріжжя та Харків протягом усього періоду вимірювань 2003-2017 рр.
визначено середньостатистичний показник співвідношення кількості тієї й
іншої води, споживаної зі змішувача безпосередньо кожним абонентом.
Результатом вимірювань у 2003 р. є співвідношення п’ятдесят на
п’ятдесят відсотків, що свідчить про практично однакову кількості гарячої та
холодної води, яку споживає населення.
Слід підкреслити, що всі виміри та співвідношення витрат холодної та
гарячої води, споживаних населенням, проводились тільки в системах, що
мають діючу циркуляцію. Отримані результати, за весь час досліджень, значно
відрізняються від співвідношення сімдесят на тридцять відсотків, яке зазвичай
закладається при плануванні витрат водопостачальними та теплопостачальними
організаціями під час розробки нормативів водоспоживання та ціноутворення.

Рис. 7. Тарифи на гаряче водопостачання для населення в різні роки
Четвертий розділ присвячений проведенню промислового експерименту
захисту чорних труб системи централізованого гарячого водопостачання
методом вакуумної деаерації.
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Принцип вакуумної деаерації ґрунтується на фізичному Законі Генрі,
згідно з яким концентрація газу, розчиненого у воді, пропорційна парціальному
тиску цього газу над поверхнею води. Для повного видалення газу з води
необхідно, щоб парціальний тиск газу над водою дорівнював нулю або був
менше нуля, що відбувається при створенні зниженого тиску – вакууму.
Метод вакуумної деаерації до цього часу мав тільки локальне
застосування і використовувався лише для обробки невеликих об’ємів
підживлювальної води котла.
Під час проведення промислового експерименту вакуумну деаерацію
було застосовано масово для обробки всієї гарячої води, що надходить у СЦГВ.
Для цього вакуумні деаератори були встановлені у всіх котельнях міста, де
ведеться підготовка гарячої води для СЦГВ (рис. 8).

Рис. 8. Вакуумдеаераційна установка на котельні м. Запоріжжя
На рис. 9 наведено схему для знекиснення гарячої води, впроваджену в
м. Запоріжжя. Відмінністю цієї схеми від традиційних є встановлення двох
ежекторів, що вмикаються ступенями, замість, як зазвичай застосовується,
одного. Таке рішення дозволило значно підвищити надійність роботи установки
в усьому діапазоні постійно змінюваної витрати гарячої води.
На рис. 10 наведено статистичні дані пошкоджень трубопроводів у
мережах гарячого водопостачання м. Запоріжжя для систем з вакуумною
деаерацією та для подібних систем без вакуумної деаерації.
Як видно з рис. 10, кількість відмов у роботі СЦГВ у тих районах, де
проводиться деаерація гарячої води, значно нижча.
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Рис. 9. Схема вакуумного деаератора з двома ежекторами при зливанні
деаерированої води самопливом:
1 – підведення вихідної води; 2 – підведення води в охолоджувач випару;
3 – повернення води з охолоджувача випару; 4 – підведення теплоносія; 5 –
теплообмінник; 6 – гідрозатвор; 7 – відведення деаерованої води; 8 (8’) –
відведення конденсату з охолоджувача в деаератор (у дренаж); 9 – відсмоктувач
парогазової суміші з охолоджувача випару ежектором; 10 – підведення робочої
рідини в ежектор; 11 – скидання водогазової суміші; 12 – підведення
охолоджуючої води; 13 – відведення нагрітої води; 14 – підведення теплоносія;
15 – холодильник відбору проб.
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Рис. 10. Кількість пошкоджень на мережах гарячого водопостачання
м. Запоріжжя
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Важливою проблемою, з якою мають справу теплопостачальні
організації, що зацікавлені в обладнанні джерела теплопостачання вузлами
деаерації гарячої води, є неможливість розміщення деаератора на позначці, що
перевищує верхній рівень води в баку не менш ніж на 10 м. Вирішення цієї
проблеми пов’язане зі значним подорожчанням проекту (іноді в 2-3 рази) за
рахунок необхідної додаткової реконструкції будівельних конструкцій.
З іншого боку, недотримання цієї важливої умови не дозволяє організувати
правильну роботу деаераторів.
Технічне рішення такої проблеми було знайдено і відкрило шлях до
оснащення значно більшої частини діючих джерел СЦГВ установками
вакуумдеаерації.
Для забезпечення перепаду необхідних позначок поставленого деаератора
і верхнього рівня існуючого бака-акумулятора гарячої води запропоновано
використовувати додатковий (проміжний) бак, верхній рівень води в якому
нижчий від верхнього рівня основного бака на величину необхідного
збільшення перепаду висот.
Найважливішою складовою, що дозволила масово впровадити метод
вакуумдеаераційної обробки гарячої води, став вибір надійної герметизувальної
плівки для захисту гарячої води від вторинного зараження киснем.
У даному випадку герметики – це структуровані в’язкорухомі рідини, що
містять каучукоподібні полімери, які стабілізовані антиокисними добавками.
Вони не розчиняються у воді, не токсичні, мають гігієнічний сертифікат і
сертифікат відповідності. Герметики мають низьку питому щільність, високу
газонепроникність і створюють на поверхні дзеркала деаерованої гарячої води
постійно плаваючий шар, що захищає від аерації й утворює на стінках бака
самовідновлювальний протикорозійний шар.
Застосування антиаераційних герметиків дозволило отримати значний
економічний ефект за рахунок:
- захисту поверхні всередині баків-акумуляторів:
- зменшення корозії трубопроводів тепломережі;
- економії палива завдяки зменшенню охолодження деаерованої води;
Основні дані щодо розробленої та застосованої герметизувальної плівки
наведено в таблиці 3.
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Таблиця 3
Показники якості герметика
Назва показників
1
Зовнішній вид та колір

Запах

Однорідність складу

Щільність при 20 °С,
кг/м3, не більше
В’язкість при 20 °С за
кульковим
віскозиметром, не менше
Температура спалаху у
відкритому тиглі °С, не
менше
Вміст механічних
домішок, %
Зміст водорозчинних
кислот і лугів

Нормативні показники герметика
АГ-4
АГ-4І
2
3
В’язкорухома В’язкорухома рідина
рідина жовтого від темно-жовтого до
кольору
коричневого кольору
слабкий запах
слабкий запах
мінерального
мінерального масла
масла
однорідний, без
однорідний, без
грудок і
грудок і згустків
згустків
800
920
900
920
45±15

40±20

45±15

40±20

150

150

150

150

0,2

0,3

0,2

0,3

відсутні

Методи
контролю
4
візуальний

органолептичний
фільтрація

відсутні

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі науково обґрунтовано та розроблено технічні та
технологічні рішення, спрямовані на підвищення ефективності експлуатації
діючих, реанімації аварійних та незадіяних централізованих систем гарячого
водопостачання.
1. Проведений у дисертаційній роботі системний аналіз централізованого
гарячого водопостачання свідчить, що головними причинами припинення
подачі гарячої води споживачам є прориви трубопроводів внаслідок посиленої
внутрішньої корозії мереж, які виконані з чорних труб без будь-якого захисту, а
також значне зростання тарифів за послуги гарячого водопостачання.
Вітчизняний
та
світовий
досвід
централізованого
гарячого
водопостачання підтверджують можливість стабільної подачі гарячої води на
досить протяжні відстані без будь-якої спеціальної протикорозійної обробки за
умови застосування в системах мідних, латунних, оцинкованих та полімерних
трубопроводів.
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2. Статистика, що відображає роботу різних СЦГВ, і проведений у роботі
промисловий експеримент свідчать про необхідність обов’язкової постійної
циркуляції води у всій системі, незалежно від часу доби. Тільки наявність
цілодобової циркуляції може забезпечити надійну і довговічну роботу
антикорозійно захищених трубопроводів.
3. Результатом багаторічного промислового експерименту, що був
вперше проведений на базі концерну «Запорізькі теплові мережі», є створення
надійного активного методу захисту чорних труб від внутрішньої корозії
шляхом вакуумної деаерації гарячої води на джерелах підігрівання.
Принципово новим науковим і технічним рішенням, що закладене в
централізовану систему гарячого водопостачання, є поєднання вакуумної
деаерації з баками-акумуляторами, які оснащені плаваючою герметизувальною
плівкою спеціального складу. Запропонована і впроваджена герметизувальна
плівка надійно захищає вже знекиснену гарячу воду від вторинної дії кисню.
4. В результаті проведених досліджень в м. Запоріжжя та Харків
встановлене відсоткове співвідношення споживання гарячої та холодної води,
що значно відрізняється від чинних нормативних даних і рішень місцевих
органів. Ці результати мають важливе значення для подальших розробок
нормативів водоспоживання та ціноутворення.
5. Отримані експериментальні дані є свідченням того, що коефіцієнт
нерівномірності споживання гарячої води на 15-25% нижчий, ніж закладений у
нормативних документах, що дозволяє в майбутньому більш економічно
проектувати трубопровідні системи.
6. Запроваджені поняття базисного тижня і безрозмірного графіка
споживання гарячої води дозволили узагальнити отримані експериментальні
дані.
7. В результаті здійснених досліджень промислового експерименту
розроблено рішення, при яких точка зламу за температурою досягається за
рахунок перенесення місця підігрівання гарячої води для систем
централізованого гарячого водопостачання безпосередньо на джерело тепла
(котельню) замість централізованих та індивідуальних теплових пунктів.
8. Проведені розрахунки, досвід експлуатації та техніко-економічний
аналіз виконаних проектів дає підставу стверджувати, що найбільш
раціональним методом реновації існуючих аварійних СЦГВ є заміна чорних
сталевих трубопроводів на сучасні некорозійні попередньо ізольовані системи.
Пропозиції щодо будівництва значної кількості нових індивідуальних
теплових пунктів замість одного існуючого центрального теплового пункту і
повної відмови від зовнішніх мереж СЦГВ не можуть розглядатися як
рекомендований метод масової реновації через необхідність досить значних
витрат на реконструкцію існуючих систем теплопостачання, водопостачання та
електропостачання.
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». –
Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків,
2018.
Дисертаційну роботу присвячено вирішенню завдань, спрямованих на
підвищення ефективності експлуатації діючих, реанімації аварійних та
незадіяних систем централізованого гарячого водопостачання.
Виконано аналіз роботи вітчизняних та зарубіжних систем
централізованого гарячого водопостачання. Розглянуто методи захисту
трубопроводів від внутрішньої корозії та вплив циркуляції на довговічність і
надійність систем. Проаналізовано стабільність роботи систем при
використанні баків-акумуляторів та вакуумаераційної установки з бакамиакумуляторами і плаваючою плівкою-герметиком. Особлива увага приділена
динаміці споживання води в сезонному, місячному, добовому та годинному
періодах з урахуванням відмов у роботі та їх причин.
Науково обґрунтовано і розроблено базову модель нерівномірності
споживання гарячої води в масштабах міського району. Визначено коефіцієнт
нерівномірності споживання гарячої води.
В роботі розроблено спосіб захисту трубопроводу від вторинного
зараження киснем деаерованої гарячої води, що знаходиться в бакахакумуляторах з використанням плівки спеціального хімічного складу.
Запропоновані технічні та технологічні рішення, спрямовані на
підвищення ефективності проектування, будівництва та експлуатації систем
централізованого гарячого водопостачання.
Ключові слова: централізоване гаряче водопостачання, корозія,
деаерація, споживання, коефіцієнт нерівномірності.
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Диссертационная работа посвящена решению задач, направленных на
повышение эффективности эксплуатации действующих и реанимации
аварийных не задействованных систем централизованного горячего
водоснабжения.
Выполнен анализ работы отечественных и зарубежных систем
централизованного горячего водоснабжения. Рассмотрены методы защиты
трубопроводов от внутренней коррозии и влияние циркуляции на
долговечность и надежность систем. Проанализированы стабильность работы
систем при использовании баков-аккумуляторов и вакуум деаэрационной
установки с баками аккумуляторами и плавающей пленкой-герметиком. Особое
внимание уделено динамике потребления воды в сезонном, месячном, суточном
и часовом периодах с учетом отказов в работе и их причин.
Научно обоснована и разработана базовая модель неравномерности
потребления горячей воды в масштабах городского района. Определен
фактический коэффициент неравномерности потребления горячей воды.
В работе разработан способ защиты трубопровода от вторичного
заражения кислородом деаэрированной горячей воды, находящейся в бакахаккумуляторах с использованием пленки специального химического состава.
Предложенные технические и технологические решения, направлены на
повышение эффективности проектирования, строительства и эксплуатации
систем централизованного горячего водоснабжения.
Проведенные исследования и многолетняя практика эксплуатации систем
горячего водоснабжения показали принципиальное отличие характера и
степени коррозии холодноводных и горячеводных трубопроводов. Коррозия,
вызываемая горячей водой, на порядок выше, чем холодной, и зависит как от
температуры нагрева, так и от химического состава исходной воды.
Анализ прошедших лет, начиная с шестидесятых годов, когда
развернулось массовое жилищное строительство, свидетельствует о том, что в
сложившейся ситуации применения стальных труб без покрытия наука и
практика пытались искать и частично находили различные способы защиты
действующих и проектируемых трубопроводов горячего водоснабжения от
внутренней коррозии.
Для транспортировки горячей воды, как особо агрессивной среды,
вызывающей усиленную внутреннюю коррозию, должны применяться
специальные трубопроводы из цветных металлов, полимеров или с покрытием.
Это основополагающее правило заложено в нормативные документы по
горячему водоснабжению во всех государствах.
Как правило, везде, этот норматив строго соблюдался и поэтому
зарубежом не возникало проблемы борьбы с внутренней коррозией систем
горячего водоснабжения. В Украине именно эта проблема стала основной
причиной массовых аварий горячеводных трубопроводов и отключений
потребителей.
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Проблема непрогнозируемых отключений, вызванных прорывами из-за
внутренней коррозии трубопроводов, еще более обострилась в связи с
постоянным значительным ростом тарифов на горячее водоснабжение.
Изучая причины нынешнего состояния систем, автор предлагает
несколько основных направлений их реновации.
Наиболее эффективным методом реновации существующих аварийных
систем представляется замена вышедших из строя стальных трубопроводов на
современные из предизолированных антикоррозионных материалов.
В диссертации рассматривается вопрос о степени централизации горячего
водоснабжения как технико-экономическая задача, зависящая от ряда факторов,
которые должны учитываться при разработке схем теплоснабжения и
конкретных проектов.
Ключевые слова: централизованное горячее водоснабжение, коррозия,
деаэрация, потребление, коэффициент неравномерности

ANNOTATION
Fomich S.V. City system of centralized hot water supply with vacuum
deaeration. – Qualifying Scientific Paper. Manuscript.
Thesis for a candidate degree of technical sciences in specialty 05.23.03
«Ventilation, lighting and heat supply». – Kharkiv National University of Civil
Engineering and Architecture, Kharkiv, 2018.
The dissertation is devoted to solving problems aimed at increasing the
efficiency of operation of existing, resuscitation of emergency and not involved
centralized hot water supply systems.
An analysis of the work of domestic and foreign systems of centralized hot
water supply is carried out. The methods of protection of pipelines from internal
corrosion and the effect of circulation on the durability and reliability of systems are
considered. The stability of system operation with the use of tank-accumulators and
vacuum of aeration device with battery tanks and floating sealant film are analyzed.
Particular attention is paid to the dynamics of water consumption in the seasonal,
monthly, daily and hourly periods taking into account the failures in work and their
causes.
The basic model of unevenness of hot water consumption in the urban area is
scientifically substantiated and developed. The coefficient of unevenness of
consumption of hot water is determined.
In this work, a method for protecting the pipeline from secondary
contamination with oxygen deaerated hot water, located in tank-accumulators using a
film of a special chemical composition, has been developed.
The proposed technical and technological decisions aimed at increasing the
efficiency of design, construction and operation of centralized hot water supply
systems.
Keywords: centralized hot water supply, corrosion, deaeration, consumption,
coefficient of unevenness
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