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Система централізованого гарячого водопостачання (СЦГВ) є однією
зі складових, які забезпечують комфортні умови життя людей.
За останні десятиліття в Україні відбулися зміни власників систем
гарячого водопостачання, 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. Процеси які відбуваються, призводять до того, що значна кількість
будинків і квартир взагалі залишаються без гарячого водопостачання.
Децентралізація гарячого водопостачання є негативним фактором,
внаслідок якого руйнується система теплопостачання.
Основною відмінністю дефектності систем гарячого водопостачання
від систем опалення є корозія металевих трубопроводів. Якщо в системі
опалення циркулює хімічно очищена деаерована вода, де, як правило,
виникає зовнішня корозія, спричинена різними чинниками, в тому числі
блукаючими струмами, витоками з інших систем, хімічним складом
ґрунту, то в СЦГВ результатом понад 90 процентів дефектів є внутрішня
корозія сталевих труб, які не мають захисних покриттів.
Отже, для глибокого вивчення

процесів експлуатації та причин

виходу з ладу СЦГВ України необхідні наукові дослідження, які

включають статистичну обробку масиву даних, аналіз методів активного та
пасивного захисту трубопроводу, напрямків та результатів реновації, що
підтверджено вимогами до сучасних СЦГВ. В дисертації проведено аналіз
роботи відкритих і закритих систем, області їх застосування. Викладено
принципи класифікації СЦГВ за місцем приготування гарячої води та
узагальнено конкретні приклади їх застосування. Підкреслено роль
циркуляції в СЦГВ як основної складової її якісної роботи.
Виконано оцінку широко застосовуваних у різних
теплопостачальних організаціях методів активної боротьби з внутрішньою
корозією: магнітного відпрацювання, силікатування і вакуумної деаерації.
Як показав багаторічний досвід промислової експлуатації СЦГВ, надійним
методом активного захисту чорних сталевих труб від внутрішньої корозії є
вакуумдеаераційна обробка гарячої води при постійно діючій циркуляції.
У процесі дослідження встановлено, що відмінною особливістю
системи теплопостачання м. Запоріжжя від інших великих міст є
підігрівання води для потреб гарячого водопостачання безпосередньо на
районних котельнях, що дало можливість не влаштовувати додаткові
центральні теплові пункти (ЦТП) індивідуальні теплові пункти (ІТП) та
бойлерні для гарячого водопостачання.
Розробка і впровадження такої системи дозволяє підтримувати
запланований цілорічний опалювальний графік відпускання тепла без
будь-яких точок зламу за температурою. При цьому навантаження
гарячого водопостачання скидається на самому джерелі й далі теплові
мережі та абоненти працюють за класичним опалювальним графіком.
Відсутність точок зламу за температурою, спричинених необхідністю
готувати гарячу воду в ЦТП і ІТП, виключає надмірне опалювання
споживачів у теплі періоди опалювального сезону. Таким чином,
відбувається значна економія паливно-енергетичних ресурсів.
Розвиток в Україні тенденції повної відмови від СЦГВ та заміни її
локальними квартирними водонагрівачами веде до збільшення витрати

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 можуть у працювати ще десятки
років.
У

роботі

досліджено

режим

функціонування

систем

централізованого гарячого водопостачання.
Спираючись на отримані масиви даних, побудовано 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, наведено результати обробки масиву даних по котельні м.
Запоріжжя.
З огляду на отриманні показники, запропоновано запровадити
поняття базисного тижня для вирішення різноманітних завдань щодо
аналізу гарячого водопостачання.
Завдяки розрахунку апроксимаційної функції в кожній точці, що
відповідає елементу масиву даних, було виявлено базисні тижні
водоспоживання, в ролі яких обрано середньостатистичні тижні, які мали
найменше відхилення від значення функції у відповідній точці.
Для подальшого аналізу в роботі використано масиви годинних та
добових показників базисних тижнів.
Під час аналізу годинних значень споживання гарячої води
враховувалися як особливості режиму за днями тижня, так і вплив
сезонності.
Результати проведених досліджень показали, що 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
характеризується

споживання

коефіцієнтом

гарячої

води

нерівномірності

упродовж
–

доби

відношення

максимальної годинної витрати води до середньогодинної витрати.
Проведений аналіз величини коефіцієнта нерівномірності всього
масиву даних дав можливість визначити його максимальні значення, які
припадають на святкові та передсвяткові дні.
Отриманий у результаті експериментальних досліджень коефіцієнт
нерівномірності зіставлено з нормативами. Результат зіставлення свідчить,
що фактичний коефіцієнт на 15-25 % нижчий від нормативного.
Нерівномірність споживання гарячої води та підвищені витрати
теплоти на власні потреби роблять особливо важливим завдання
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.
Якщо при роботі централізованої системи гарячого водопостачання
без бака-акумулятора теплообмінник розраховується на максимальні часові
навантаження,

то

застосування

баків-акумуляторів

дозволяє

вести

розрахунок поверхні нагрівання підігрівачів тільки на середньогодинне
навантаження, яке є меншим від максимального на величину коефіцієнта
нерівномірності. Таким чином, металоємність підігрівачів знижується як
мінімум удвічі.
Запропоновано використання інтегрального графіка для визначення
необхідного об’єму бака-акумулятора. Інтегральний графік ілюструє
принцип роботи системи з баком-акумулятором. Він будується з
використанням добового графіка, що базується на середньостатистичних
даних.

Для

дослідження

динаміки

зміни

споживання

гарячої

води

населенням України в роботі використовувались показники лічильників
гарячої та холодної води, які офіційно отримано згідно з комерційним
обліком теплопостачальних та водопостачальних організацій у період з
2003 до 2017 р.
Показники, розрахунки, графіки та діаграми отримано та побудовано
за підсумками спільних вимірів і результатів науково-дослідних робіт.
Проведені дослідження продемонстрували скорочення питомого
споживання гарячої води населенням, а також невідповідність фактичного
споживання нормативному.
В результаті здійснених досліджень встановлено, що однією з
головних причин скорочення споживання чи повної відмови від гарячого
водоспоживання є значне зростання тарифів.
На підставі аналізу показників квартирних водомірів холодної та
гарячої води в м. Запоріжжя та Харків протягом усього періоду
вимірювань 2003-2017 рр. визначено середньостатистичний показник
співвідношення кількості холодної та горячої води, споживаної зі
змішувача безпосередньо кожним абонентом.
За результатами вимірювань 2003 року визначено співвідношення
кількості холодної та гарячої води п’ятдесят на п’ятдесят відсотків, що
свідчить про практично однакову кількості гарячої та холодної води, яку
споживає населення. Отримані в подальші роки результати також значно
відрізняються від співвідношення сімдесят на тридцять відсотків, яке
зазвичай закладають водопостачальні та теплопостачальні організації при
плануванні витрат під час розробки нормативів водоспоживання та
ціноутворення. Усі виміри та співвідношення витрат холодної та гарячої
води, що споживались населенням, проводилися в системах, що мають
циркуляцію.
У роботі проведено промисловий експеримент захисту чорних труб
системи централізованого гарячого водопостачання методом вакуумної

деаерації.
Вакуумну деаерацію було застосовано масово для обробки всієї
гарячої води, що надходить у СЦГВ. Для цього вакуумні деаератори були
встановлені у всіх котельнях м. Запоріжжя, де ведеться підготовка гарячої
води СЦГВ.
Отримані статистичні дані пошкоджень трубопроводів у мережах
гарячого водопостачання для систем з вакуумною деаерацією та для
подібних систем без вакуумної деаерації показали, що кількість відмов у
роботі СЦГВ у тих районах, де проводиться деаерація гарячої води, значно
нижча, ніж у системах без вакуумної деаерації.
Проведені дослідження свідчать, що складністю застосування
вакуумної деаерації є неможливість розміщення деаератора на позначці,
що перевищує верхній рівень води в баку не менш ніж на 10 м. Вирішення
цієї проблеми пов’язане з подорожчанням проекту в 2-3 рази за рахунок
додаткової реконструкції будівельних конструкцій. З іншого боку,
недотримання цієї важливої умови не дозволяє організувати правильну
роботу деаераторів.
Наукове обґрунтування і технічне рішення цієї проблеми, яке
дозволяє

забезпечити

перепад

необхідних

позначок

поставленого

деаератора і верхнього рівня існуючого бака-акумулятора гарячої води,
полягає у використанні додаткового (проміжного) бака, верхній рівень
води в якому нижче 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.
Під час досліджень використовувався герметик – як структурована
в’язкорухома

рідина,

що

містить

стабілізовані антиокисними добавками.

каучукоподібні

полімери,

що

Застосування

антиаераційного

герметика

дозволило

отримати

значний економічний ефект за рахунок: захисту поверхні всередині
баківакумуляторів;

зменшення

корозії

трубопроводів

тепломережі;

економії палива завдяки зменшенню охолодження деаерованої води.
Ключові слова: централізоване гаряче водопостачання, корозія,
деаерація, споживання, коефіцієнт нерівномірності, герметик.
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ABSTRACT
Fomich S.V. City system of centralized hot water supply with vacuum
deaeration. – Qualifying Scientific work as a manuscript.

The dissertation in support of candidature for a technical degree in the
specialty 05.23.03 "Ventilation, lighting and heat and gas supply" (19 Architecture and Construction). - Kharkiv National University of Civil
Engineering and Architecture, Kharkiv, 2018.

The of central hot water supply system (CHWSS) is one of the
components that provide comfortable living conditions for people. Over the past
decades, Ukraine has undergone changes in the owners of hot water supply
systems, rising prices for energy and materials. These as well as a number of
other objective and subjective factors have led to a massive consumers’ refusal
of the CHWSS. At the same time, some consumers switched to decentralized
residential hot water supply. The processes that take place lead to the fact that a
significant number of houses and flats remain without any hot water supply.
Decentralization of hot water supply is a negative factor, which results in
the destruction of the heat supply system.
T he main difference between the defects of hot water supply systems and
heating systems is corrosion of metal pipelines. While the heating system
circulates chemically purified deaerated water, where, as a rule, there is external
corrosion caused by various factors including roaming currents, leaks from other
systems, chemical composition of soil, over 90% of defects in the CHWSS are
caused by internal corrosion of steel pipes that do not have protective coatings.
Consequently, for the in-depth study of operation and causes of
breakdown of the SCHWS in Ukraine, scientific research is required that
includes the statistical analysis of the data array, analysis of the methods of
active and passive pipeline protection, directions and results of renovation,
which are confirmed by the requirements for modern CHWSSs. In the

dissertation the analysis of open and closed systems and the area of their
application are carried out. The principles of classifying the CHWSS by place of
preparation of hot water are described, and l concrete examples of their
application are generalised. The role of circulation in the CHWSS as the main
component of its qualitative work is emphasized.
The extended application of methods of active control of internal
corrosion in various heat supply organizations is assessed by means of magnetic
cleaning, silicification, and vacuum deaeration. Many years of experience of
long-term industrial exploitation of the CHWSS showed that the reliable method
of active protection of black steel pipes from internal corrosion is vacuum
deaerating treatment of hot water with constant circulation.
In the course of the research, it was determined that a distinctive feature of
the urban heating system of the city of Zaporizhzhia from other large cities is
heating water for the hot water supply directly at the district boiler houses,
which made it possible not to organize additional central heating points (CHP),
individual heat points (IHP), and boiler rooms to provide hot water supply.
Development and implementation of such a system allows following the
planned annual heating schedule of heat providing without any breakdowns in
temperature. Conversely, the load of hot water supply system is reduced just at
the source and then the heating networks and consumers work according to the
classic heating schedule. Absence of breakdowns in temperature caused by the
need to prepare hot water in the CHP and the IHP leaves out excessive heating
of consumers’ flats in the warm periods of the heating season. Thus, there is a
significant saving of fuel and energy resources.
Developing the tendency in Ukraine for the complete rejection of the
TCWS and its replacement by local domestic heating appliances leads to an
increase in electricity consumption, underconsumption of thermal capacity of
CHP and reduction of its efficiency, overload of cold water supply networks
and, most importantly, leads to destruction of a large amount of previously
installed and used equipment and materials, which are able to work for decades

in future.
The operating mode of central hot water supply systems is investigated.
Based on the received data arrays the graphs are plotted by the criteria of
dependence of the indicators "Specific hot water consumption " and t / Gcal on
the actual temperature of cold water.

By means of least squares method

approximation functions for each individual data array were defined. The results
of processing the data array at the boiler-house in the city of Zaporizhzhya are
given as an example.
Based on the received indicators, it is proposed to introduce the concept of
the base week for solving various problems in the analysis of hot water supply.
Due to the calculation of the approximation function at each point that
corresponds to the element of the data array, the base weeks of water
consumption were identified. These were

average weeks with the least

deviation from the function value at the corresponding point.
For further analysis, the arrays of hourly and daily indices of basic weeks
were used in the work.
When performing the analysis of hourly values of hot water consumption,
features of operating regime by days of the week as well as by seasonal
fluctuation were taken into account.
The results of the conducted research showed that the daily-load patterns
of weekends and holidays are significantly different from the ones of weekdays.
Dimentionless graphs of the hot water consumption on weekdays and at
weekends indicate that the mode of consumption is affected not only by the day
of the week but also the time of day.
Nonuniformity of hot water consumption during a day is characterized by
the nonuniformity factor- Кч, the ratio of the maximum hourly water
consumption to the average one.
The analysis of the nonuniformity factor of the whole data array made it
possible to determine its maximum values, which have place on holiday and pre-

holiday days.
The coefficient of nonuniformity (Кч) obtained as a result of experimental
research, is compared with the statutory indicators. The result of the comparison
shows that the actual coefficient is 15-25% lower than the statutory one.
The nonuniformity of the hot water consumption and the increased heat
consumption for the consumers’ needs make it particularly important to equalize
the daily pattern of loads in the hot water supply system. The simplest solution
to this problem was introduced in the system of the city of Zaporizhzhya where
it was proposed to include in the structure of the thermal circuit metal
accumulating tanks.
If in the central hot water supply system without an accumulating tank the
heat exchanger is calculated for the maximum hourly load, use of the
accumulating tanks allows calculating the heating area of the heaters only for the
average hourly load, which is the less than the maximum

value by the

coefficient of nonuniformity. Thus, the specific quantity of metal in heaters is
minimum twice as little.
The use of an integrated graph for determining the required volume of the
accumulating tank is proposed. The integrated graph illustrates principle of
operation of the system with an-accumulating tank. It is plotted using a daily
schedule based on the average statistics.
To study the dynamics of changes in the consumption of hot water by the
population of Ukraine, the experimental data of hot and cold water meters,
which were officially received according to the data of heat and water supply
organizations about commercial accounting in the period from 2003 to 2017,
were used in the work.
Indicators, calculations, graphs and charts were obtained and built as a
results of joint measurements and research.
The conducted studies showed a reduction of specific consumption of hot
water by the population, as well as inconsistency of actual consumption of
normative one.

The conducted research determined that one of the main reasons for
reduction of consumption or the complete refusal of hot water consumption is a
significant increase in tariffs.
Analyzing the residential cold and hot water meter readings of r in the
cities of Zaporizhzhya and Kharkiv throughout the period of measurements
2003- 2017, the average indicator of the ratio of the amount of cold and hot
water consumed from the mixer by each subscriber is determined.
As a result of measurements, the proportion of cold and hot water is
determined to be fifty to fifty percent. That indicates practically the same
amount of hot and cold water consumed by the population. All measurements
and the ratio of cold and hot water consumption of consumed by the population
were carried out only in the systems with active circulation. The results obtained
are significantly different from the ratio of seventy to thirty percent, which is
usually set in planning expenditures by water and heat supply organizations
when developing water consumption standards and pricing.
In the work the industrial experiment concerning protection black pipes of
the central hot water supply system by the method of vacuum deaeration was
carried out.
Vacuum deaeration was applied massively to treat all hot water entering
the CHWSS. To do this, vacuum deaerators were installed at in all boilerhouses
of the city of Zaporizhzhya, where the preparation of hot water of the CHWSS is
being carried out.
The obtained statistical data of pipeline damage in hot water supply
networks for vacuum deaeration systems and for similar systems without
vacuum deaeration, have shown that the number of failures in the operation of
central HWSS in the areas where deaeration of hot watertakes place is
significantly lower than in the systems without vacuum deaeration.
The study showed that the problem with application of vacuum deaeration
is the fact that it is impossible to place deaerator at a mark at least 10 m higher
than the upper water level in the tank. Solving this problem is associated with a

rise in price of the project in 2 ... 3 times due to the necessary additional
reconstruction of building structures. On the other hand, failure to adhere to this
most important condition does not allow to organize the proper work of
deaerators.
The scientific grounds and technical solution of this problem, which
allows to ensure the gap of required markings of the placed deaerator and the
upper level of the existing tank of hot water, is to use an additional
(intermediate) tank, the upper water level in which is below the upper level of
the main tank by the value of the required increase in the difference of altitudes.
The most important component that allowed mass introduction of the
vacuum-deaerating treatment of hot water was selection of a reliable sealing
membrane to protect the hot water from the "secondary" contamination of
oxygen.
In the course of studies a sealant was used as a structured viscous fluid
containing rubber-like polymers that were stabilized with antioxidants.
The use of anti-aeration sealant made it possible to obtain a significant
economic effect by: protecting the surface inside the battery tanks; reducing the
corrosion of the pipelines of the heating system, saving fuel due to decrease in
cooling the deaerated water.
Key words: central hot water supply, corrosion, deaeration, consumption,
coefficient of nonuniformity, sealant.
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ВСТУП

Актуальність

роботи.

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
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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».
Цілі і завдання досліджень.
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;
- 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;
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-

розробити технічні та технологічні рішення, що підвищують

ефективність проектування будівництва та експлуатації СЦГВ.
Об’єкт дослідження – процеси що відбуваються в системах гарячого
водопостачання і методи реновації систем.
Предмет досліджень – системи гарячого водопостачання різних
конструкцій і методи їх захисту від внутрішньої корозії.
Методи дослідження.
Приладовий вимір параметрів роботи усіх складових систем
централізованого гарячого водопостачання з використанням як діючого
стаціонарного

оснащення

контрольно-вимірювальними

включаючи і лічильники всіх рівнів,

приладами,

так і спеціальної вимірювальної

техніки.
Аналітичні дослідження із статистичним опрацюванням масиву цих
об’ємів водоспоживання в тимчасовій зміні, а також документальної
інформації з населеності, нарахувань і тарифів.
Побудова математичних моделей з їх використанням для обробки
отриманих даних і базовий метод.
Аналітичні дослідження та оптимізація параметрів енергетичних
установок

виконувалися

із

застосуванням

розрахункових

методів.

Адекватність математичних моделей реальним системам встановлювалася
методом верифікації розрахункових моделей, шляхом порівняльного
аналізу результатів чисельного експерименту з експериментальними
даними та оцінювалася методами термодинамічного аналізу.
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
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СЦГВ безпосередньо на джерело тепла (котельню) замість центральних та
індивідуальних теплових пунктів;
-

запропоновано

спеціального

хімічного

спосіб
складу

захисту
від

трубопроводу

вторинного

плівкою

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
міста-мільйонника, що дозволяє рекомендувати цей метод для масового
поширення.
2.
проміжним

Розроблена і впроваджена в м. Запоріжжя схема СЦГВ з
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 баку-акумуляторі.
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.
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

експериментальних

особисто
досліджень,

автором
що

на

основі

спрямовані

теоретичних
на

і

підвищення

ефективності роботи діючих, реанімації аварійних та незадіяних СЦГВ.

8

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, 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 – 142 сторінки, рисунків – 45,
додатків – 4, таблиць – 27, використаних літературних джерел – 137.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ДІЮЧИХ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1. Вимоги до систем централізованого гарячого водопостачання та
їх класифікація

Система централізованого гарячого водопостачання (СЦГВ) – це
сукупність трубопроводів і розташованих у котельнях або теплових
пунктах водопідігрівальнихпристроїв, що служать для приготування та
розподілу гарячої води на одну або групу будівель.
Основними складовими СЦГВ є [97]:
1) джерело нагрівання води, яким може служити електронагрівач,
геліоустановка, газова колонка, котел або теплообмінник центрального
теплопостачання;
2)зовнішні гарячоводні трубопроводи;
3) зовнішні циркуляційні трубопроводи;
4) внутрішньобудинковіта квартирні трубопроводи;
5)

водорозбірна, регулювальна і запірна арматура;

6)

циркуляційні та підвищувальні насоси;

7)

установки для протикорозійної обробки гарячої води;

8)

баки-акумулятори.

До систем СЦГВ висувають такі вимоги:
-

споживання гарячої води у необхідній кількості та з

необхідною температурою має бути доступним цілодобово;
-

забезпечення можливості регулювання температури гарячої

води, що надходить з водорозбірної арматури;
-

відповідність якості гарячої води санітарно-епідеміологічним

показникам та гігієнічним вимогам;
-

простота обслуговування.
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Відповідно до діючих в Україні норм, температура гарячої води на
виході з нагрівальної установки має бути не менше 60 °С. Розрахунковий
тепловий напір з урахуванням реальних умов експлуатації в сучасних
підігрівачах має бути не менше 10 °С. Звідси випливає необхідність
підтримувати

температуру

нагрівального

теплоносія

на

вході

у

водонагрівальну установку не менше 70 °С.
Необхідність штучно підтримувати температуру води не нижче
70°С призводить до виникнення проблеми "перетопу" нижче за точку
зламу графіка [98].
За способом подачі гарячої води від джерела до споживачів СЦГВ
ділять на відкриті та закриті.
Відкрита

система

централізованого

гарячого

водопостачання

передбачає безпосередній відбір теплоносія з системи опалювання. Нагріта
вода як теплоносій системи опалювання є водночас і водою для споживача
системи гарячого водопостачання. Відкрита система, за своєю суттю,– це і
є власне двотрубна система теплопостачання [1].
Закрита система передбачає нагрівання води через поверхні, де
теплоносій (пара або перегріта вода) і вода, що нагрівається, не
контактують, а тепло передається через поверхню теплообміну [109].
1.2. Відкрита СЦГВ
Говорячи

про

відкриту

систему

централізованого

гарячого

водопостачання, слід підкреслити, що гадана простота і економність
послужили погану службу, оскільки підштовхнули до її масового
поширення у багатьох містах та населених пунктах. Особливого
поширення відкрита система набула в містах, що мають джерела
водопостачання з м’якою водою [8].
Реальні показники експлуатації відкритих систем спричинили
практично повну повсюдну відмову від них ще в другій половині минулого
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століття. Проте заради об’єктивності не можна не згадати про такий спосіб
транспортування гарячої води від джерела до споживача.
У відкритих системах гарячу воду забирають безпосередньо з теплової
мережі та подають у систему гарячого водопостачання споживача, тобто у
відкритій

системі

відсутні

спеціальні

гарячоводніта

циркуляційні

трубопроводи. У відкритій системі подача теплопостачання на всі потреби
теплопостачання, включаючи і власне гаряче водопостачання, здійснюється
підвідним і зворотним трубопроводом.
Головним недоліком відкритої системи є те, що вся вода зазнає
попередньої хімічної підготовки, незалежно від того на які потреби вона
витрачається. Тому вартість приготування гарячої води у відкритій системі
значно вищою, ніж у закритій. До того ж ця вода може стати забарвленою,
містити різні домішки і мати неприємний металевий запах. На рис. 1.2.1
наведено принципову схему відкритої СЦГВ.

Рис. 1.2.1. Схема відкритої системи централізованого гарячого
водопостачання
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У відкритій системі окремі гарячоводні мережі не потрібні. Водозабір
відбувається безпосередньо зі зворотного трубопроводу.
Нині відкритих систем централізованого гарячого водопостачання
залишилося дуже мало. Найбільша з діючих відкритих систем працює в
Санкт-Петербурзі. У містах України відкриті системи замінено на закриті.

1.3. Закрита СЦГВ

В усіх містах України, у тому числі в Києві, Львові, Дніпропетровську,
Харкові, Одесі, Запоріжжі, діє закрита система централізованого гарячого
водопостачання[81, 82].
У закритих системах воду з теплових мереж використовують тільки як
енергоносій теплообмінників для підігрівання холодної водопровідної води,
перед її надходженням у СЦГВ. Подача води на гаряче водопостачання в
закритих

системах

теплопостачання

здійснюється

через

водяні

теплообмінники[19, 70].
Системи

гарячого

водопостачання

можна

поділити

за

місцем

приготування гарячої води.
1. Підігрівання безпосередньо на джерелі тепла – районній або
квартальній котельні. Від джерела гаряча вода транспортується по
зовнішніх чотиритрубних мережах до споживачів. Діаметри гарячоводних
трубопроводів залежать від потужності джерела тепла та радіусу дії. У м.
Запоріжжя вони досягають максимальної для України величини dy=500
мм.
2. Підігрівання в центральних теплових пунктах (ЦТП), що
розташовані всередині мікрорайону або кварталу. Кількість ЦТП у
мікрорайонах коливається в межах від одного до десяти. При цьому
теплоносій від джерела тепла до ЦТП подається за двотрубною схемою, а
від ЦТП до будинків споживачів – за чотиритрубною схемою, рис. 1.1.2.
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3. Підігрівання в індивідуальних теплових пунктах (ІТП), що
розташовані

безпосередньо

у

житлових

будинках

споживачів,

адмінпобутових будівлях, цехах чи інших спорудах. При цьому теплоносій
від джерела тепла ТЕЦ або котельної надходить до ІТП за 2-трубною
схемою.
4. Підігрівання бойлерами, що розташовані власне в будинкових
котельнях.
На рис. 1.3.1 та 1.3.2 наведено принципові схеми централізованих
систем гарячого водопостачання.

Рис. 1.3.1. Схема закритої системи м. Запоріжжя
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Рис. 1.3.2. Традиційна схема закритої системи

1.4. Циркуляція в системі гарячого водопостачання

Оскільки централізована система гарячого водопостачання – це
сукупність пристроїв, що забезпечують нагрівання холодної води та
розподіл її по водорозбірних приладах за допомогою трубопроводів, діаметр
і

протяжність

яких

залежить

від

площі

та

конфігурації

району

теплопостачання, то в години зниження або повної відсутності розбору вода
в горячоводних лініях швидко холоне. Охолодження води не дозволяє
забезпечити її належну якість у споживача у будь-який момент часу[29].
Системи без циркуляції є найбільш простими за влаштуванням і
дешевими за первинною вартістю. Вони складаються тільки з горячеводных
трубопроводів. Основний недолік таких систем полягає в охолодженні води
в трубопроводах у разі перерв у водорозборі або його малій величині.
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Відкриваючи кран після перерви у водорозборі, споживач отримує воду зі
зниженою температурою і починає зливати цю воду в каналізацію до появи
води з потрібною йому температурою. Такі зливання в ситуації загального
погіршення забезпечення споживача гарячою водою призводять до
перевантаження каналізації та марнування води і тепла. Через вказані
недоліки системи без циркуляції влаштовують тільки в тих випадках, коли
можливе зливання води в каналізацію є невеликим. Наприклад, при
тривалому

безперервному

розборі

води

в

лазнях,

технологічних

установках, а також у разіневеликої протяжності мережі.
Розв’язання проблеми забезпечення якості всім споживачам у будьякий
момент часу можна досягти організацією циркуляції гарячої води [13].
Для цього паралельно з гарячоводним трубопроводом прокладають
циркуляційний трубопровід, що забезпечує постійний рух води в СЦГВ
незалежно від того, користується споживач гарячою водою в даний момент чи ні.
Природно,

що

матеріаломісткість

системи,

яка

оснащена

циркуляційними трубопроводами, істотно вища за матеріаломісткість
системи, що безпосередньо подає гарячу воду споживачам без циркуляції
[17].
При цьому витрати тепла на підтримання потрібної температури в
циркуляційному контурі є досить великими, особливо в розгалужених
системах.
Зі зростанням тарифів стають відчутними і витрати електричної
енергії на циркуляцію [24, 44].
Організація рівномірної циркуляції води в усіх стояках сучасної
розгалуженої системи потребує встановлення автоматичних вентилів
балансувань на кожному стояку, що додатково ускладнює монтаж системи
та її експлуатацію.
За способом циркуляції гарячої води системи бувають природні та
примусові.
Природна циркуляція є найбільш ефективною в системах із верхньою
розводкою, оскільки в них при влаштуванні замкнутого контура
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безперервна циркуляція виникає природним чином. Природний рух
відбувається за рахунок різної щільності гарячої та охололої води.
Зазвичай різниця щільності води в системі є невеликою, тому потрібний
циркуляційний тиск забезпечує якісна теплова ізоляція стояка. При цьому
розвідні трубопроводи залишають без теплової ізоляції. В результаті
різниця температур води в контурі (на виході з підігрівача і на вході в
нього) досягає максимального значення [101].
Через відносно малу величину природного циркуляційного тиску
застосування природної циркуляції є обмеженим.
Тому в будівлях з довжиною розвідних трубопроводів, що перевищує
50 м при верхній розводці і 35 м при нижній розводці, здійснюють
примусову циркуляцію за допомогою насосів.
Необхідність застосування циркуляції випливає з вимоги забезпечення
температури води не нижче нормативних значень у найбільш віддаленій та
високорозташованій точці водорозбору [100]. У житлових будинках
заввишки до п’яти поверхів без рушникосушилок циркуляція води може
передбачатися тільки в підвідних трубопроводах.
У вищих будівлях, з рушникосушилками на трубопроводах гарячого
водопостачання, циркуляція обов’язково повинна передбачатися як у
підвідних трубопроводах, так і в розвідних стояках.
На рис. 1.4.1 і 1.4.2 наведено різні схеми організації циркуляції.

17

Рис. 1.4.1. Схема гарячого водопостачання з верхньою розводкою та
природною циркуляцією:
1 –підвідний стояк;
2 –повітроскидач;
3 – верхній розлив;

4 – розбірний стояк;
5 – циркуляційна лінія;
в– водомір на лінії водопровідної води

Рис. 1.4.2. Схема гарячого водопостачання з нижньою розводкою та
примусовою циркуляцією:
1 – рушникосушилка;
2, 3 – підвідна і циркуляційна лінія;
4
– секційний водонагрівач;
5
– водопровід;
6
– циркуляційний насос;
В – водомір
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Вивчення діючих СЦГВ засвідчило принципові відмінності між
організацією холодного та гарячого водопостачання, що є результатом
відсутності або наявності в них циркуляції.
Система холодного водопостачання завжди тупикова і працює тільки
на зливання, тобто на безповоротну подачу води споживачеві через
водорозбірний кран або змішувач[31].
Система гарячого водопостачання за своєю природою має бути
частково замкнутою, оскільки є циркуляційною, для підтримання
нормативної температури.
При поєднанні потоків холодної та гарячої води в змішувачах
відбувається змішування двох різнорідних потоків: холодний – стабільний
з відносно постійним тиском; гарячий – змінний за тиском, такий, що
змінюється

залежно

від

дії

циркуляції.

Різниця

тисків

у

змішувачахспричиняє перетікання і внаслідок цьогозаповітрюваннята інші
негативні явища[48].
Як продемонстрував багаторічний досвід експлуатації, беззаперечної
шкоди всій системі теплопостачання завдали технічні рішення з
переключення нагрівальних пристроїв-рушникосушилок у ванних кімнатах
від стояків опалювання до водорозбірних або циркуляційних стояків
систем гарячого водопостачання.
Мета,

якої

хотіли

досягти

ініціатори

підключення,є

дуже

благородною та спрямована на дотримання однієї з головних вимог БНіП:
"забезпечення цілорічної роботи рушникосушилок ванних кімнат". Ідея
переключення

нагрівальних

пристроїв

ванних

кімнат

з

системи

опалювання на СЦГВ базувалася на тому, що СЦГВ працює цілорічно, а
система опалювання – тільки в опалювальний період[71]. Тому ще в 60-ті
роки минулого століття, тобто в період масового будівництва житла, в усіх
типових проектах булоухвалено рішення про переключення нагрівальних
пристроїв ванних кімнат(рушникосушилок) з систем опалювання на СЦГВ.
Проте таке, на перший погляд, позитивне рішення виявилося згубним для
СЦГВ[51].
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Порівняння СЦГВ з рушникосушилками і без них засвідчує, що
наявність у системах рушникосушилоку рази збільшує руйнування
трубопроводів від корозії і, таким чином, прискорює вихід з ладу
циркуляційних трубопроводів зовнішніх

мереж, вироблених

з чорної

сталі [103].
1.5. Геліосистеми для гарячого водопостачання
Системи

централізованого

гарячого

водопостачання,

що

використовують як нагрівальне теплопостачання сонячну енергію, відомі
ще з давніх часів. Ці установки можна розглядати як перші системи
теплопостачання в історії розвитку цивілізації. Сутність таких систем не
змінилася і сьогодні, оскільки ґрунтується на тій самій сонячній енергії, що
й сотні років тому[64].
Проте вимоги сьогодення, необхідність підігрівання і подачі води в
умовах сучасної забудови та інфраструктури вимагають розроблення та
впровадження відповідних наукових і технічних рішень.
На рис. 1.5.1 наведено схему сучасної геліоустановки.
Як видно зі схеми, сучасна геліоустановка – це сукупність значної
кількості доволі складних інженерних вузлів та устаткування, що дозволяє
використовувати

сонячну

енергію

цілорічно.

При

цьому,

через

нерівномірність нагрівання в різні пори року і час доби геліоустановки
включають в себе або блокуються з іншими джерелами енергії. Таким
джерелом є електропідігрівачі, теплові насоси, геотермальні установки або
котли, що працюють на різних видах палива. Геліоустановки можуть бути
включені в традиційну систему через пластинчастий теплообмінник[66].
Комбінація сонячного підігрівання з іншими підігрівачами дає можливість
створити надійну і, головне, високоекономічну СЦГВ. Аналізуючи стан
систем гарячого водопостачання, джерелом тепла в яких є геліоустановки,
варто відзначити їх повсюдний розвиток в усіх країнах, незалежно від
географічних широт. Безумовно, найбільшого поширення геліосистеми
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набули в південних країнах. Проте аналіз засвідчує, що і в країнах, які
розташовані в північних широтах, також масово застосовуються
геліосистеми в комбінації з іншими джерелами тепла[65].
Кількість корисної енергії, яку виробляє колектор, залежить від
низки чинників. До істотних чинників впливу належить загальна кількість
наявної сонячної енергії. Якщо в Ялті сумарне наявне випромінювання
становить 1307 кВт*год/(м2/рік), то в Києві цей самий показник дорівнює
1134 кВт*год/(м2/рік).
Істотну роль відіграють також тип, нахил та орієнтація колектора. І
нарешті, економічна експлуатація сонячної установки вимагає ретельного
вибору параметрів її компонентів.
Україна також має доволі великий досвід проектування будівництва
та успішної експлуатації геліоустановок. Порівняння вітчизняного та
світового досвіду свідчить про значні невикористані можливості в
Україні. У таблиці 1.5.1 наведено показники геліообстановки України[89].
Аналіз геліобстановки України дозволяє говорити про можливість
широкого застосування сонячної енергії в ролі джерела тепла як
централізованих, так і децентралізованих систем гарячого водопостачання.
Враховуючи кліматичні дані для цілорічної та цілодобової роботи,
геліоустановки в Україні повинні проектуватися комбінованими з іншим
джерелом тепла і баками-акумуляторами. Іншим джерелом тепла можуть
бути існуючі системи теплопостачання або електропідігрівання.
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Рис. 1.5.1. Схема комбінованої геліоустановки
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Таблиця

1.5.1

Показники геліообстановки України
Щомісячний усереднений випадок опромінення сонцем на горизонтальній поверхні (кВт*год/м 2/день)
Населенийпункт Широтипн Довготисх
Вінниця
49,23
28,49
Дніпропетровськ
48,43
35,13
Донецьк
47,95
37,82
Житомир
50,26
28,67
Запоріжжя
47,85
35,16
Івано48,91
24,71
Франківськ
Київ
50,43
30,54
Кропивницький
48,51
32,25
Луганськ
48,57
39,35
Луцьк
50,76
25,35
Львів
49,84
24,01
Миколаїв
46,95
32,02
Одеса
46,47
30,73
Полтава
49,59
34,54
Рівне
50,61
26,25
Севастополь
44,61
33,54
Сімферополь
44,95
34,11
Суми
50,48
34,97
Тернопіль
49,56
25,6
Ужгород
48,62
22,29
Харків
49,99
36,25
Херсон
46,69
32,66
Хмельницький
49,39
26,8
Черкаси
49,57
23,91
Чернігів
51,49
31,3
Чернівці
48,29
25,94
Ялта
44,26
34,19

Сер.
міс. знач.

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1,07
1,21
1,25
1,01
1,21

1,89
1,99
2,04
1,82
2,00

2,94
2,98
2,93
2,87
2,91

3,92
4,05
4,11
3,88
4,20

5,19
5,55
5,57
5,16
5,62

5,30
5,57
5,72
5,19
5,72

5,16
5,70
5,83
5,04
5,88

4,68
5,08
5,18
4,66
5,18

3,21
3,66
3,82
3,06
3,87

1,97
2,27
2,35
1,87
2,44

1,10
1,20
1,26
1,04
1,25

0,90
0,96
0,99
0,83
0,95

0,00
3,11
3,35
3,42
3,04
3,44

1,19

1,93

2,84

3,68

4,54

4,75

4,76

4,40

3,06

2,00

1,20

0,94

2,94

1,07
1,20
1,23
1,02
1,09
1,30
1,25
1,18
1,01
1,21
1,27
1,13
1,09
1,09
1,19
1,30
1,59
1,08
0,99
1,19
1,27

1,87
1,95
2,06
1,77
1,86
2,13
2,10
1,96
1,81
2,04
2,06
1,93
1,86
1,86
2,02
2,13
2,39
1,83
1,80
1,93
2,06

2,95
2,96
3,05
2,83
2,85
3,08
3,07
3,05
2,83
3,21
3,05
3,05
2,85
2,85
3,05
3,08
3,34
2,82
2,92
2,84
3,05

3,96
4,07
4,05
3,91
3,85
4,36
4,38
4,00
3,87
4,84
4,30
3,98
3,85
3,85
3,92
4,36
4,37
3,78
3,96
3,68
4,30

5,25
5,47
5,46
5,05
4,84
5,68
5,65
5,40
5,08
6,29
5,44
5,27
4,84
4,84
5,38
5,68
5,51
4,67
5,17
4,54
5,44

5,22
5,49
5,57
5,08
5,00
5,76
5,85
5,44
5,17
7,05
5,84
5,32
5,00
5,00
5,46
5,76
6,09
4,83
5,19
4,75
5,84

5,25
5,57
5,65
4,94
4,93
6,00
6,03
5,51
4,98
7,26
6,20
5,38
4,93
4,93
5,56
6,00
6,16
4,83
5,12
4,76
6,20

4,67
4,92
4,99
4,55
4,51
5,29
5,34
4,87
4,58
6,26
5,34
4,67
4,51
4,51
4,88
5,29
5,52
4,45
4,54
4,40
5,34

3,12
3,57
3,62
3,01
3,08
4,00
3,93
3,42
3,02
4,59
4,07
3,19
3,08
3,08
3,49
4,00
4,22
3,00
3,00
3,06
4,07

1,94
2,24
2,23
1,83
1,91
2,57
2,52
2,11
1,87
2,89
2,67
1,98
1,91
1,91
2,10
2,57
2,72
1,85
1,86
2,00
2,67

1,02
1,14
1,26
1,05
1,09
1,36
1,36
1,15
1,04
1,53
1,55
1,10
1,09
1,09
1,19
1,36
1,65
1,06
0,98
1,20
1,55

0,86
0,96
0,93
0,79
0,85
1,04
1,04
0,91
0,81
1,01
1,07
0,86
0,85
0,85
0,90
1,04
1,25
0,83
0,75
0,94
1,07

3,10
3,30
3,34
2,99
2,99
3,55
3,54
3,25
3,01
4,02
3,57
3,16
2,99
2,99
3,26
3,55
3,73
2,92
3,02
2,94
3,57
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1.6. Установки для протикорозійної обробки гарячої води
Докорінною відмінністю дефектності систем гарячого водопостачання
від систем опалювання є характер корозії чорного металу. У системах
опалювання, де, як правило, циркулює хімічно очищена деаерована вода,
переважно виникає зовнішня корозія, викликана різними причинами:
блукаючі струми, витоки з інших систем, хімічний склад ґрунту тощо. У
СЦГВ понад дев’яносто відсотків дефектів – це результат внутрішньої
корозії. Внутрішню корозіюспричиняють хімічний склад недеаерованої
водопровідної води, що нагрівається, заповітрювання і, головне, повна
відсутність захисту внутрішньої поверхні труб[90].
Проблема боротьби з внутрішньою корозією виникла тільки в
колишньому СРСР і частково в країнах Східної Європи через застосування в
СЦГВ чорних сталевих труб без жодного покриття[6, 7].
Світова

практика

створення

та

експлуатації

СЦГВ

вимагає

застосування для трубопроводів гарячого водопостачання виключно
оцинкованих, емальованих, латунних, мідних або неметалевих труб[98].
Такі самі обмеження було записано і в усіх нормативних матеріалах
колишнього СРСР, у тому числі й України. У всьому світі цю засадничу
умову практично не порушували.
Проте, незважаючи на всю абсурдність таких дій, під різним
прикриттям (дефіцит сировини, потреба швидкого забезпечення народу
житлом, "гарантована" подальша заміна чорних труб на оцинковані тощо) в
усіх республіках колишнього СРСР часто-густо використовувалися чорні
сталеві труби без покриттів[129].
Результатом став масовий вихід з ладу трубопроводів СЦГВ,
необхідність їх постійного ремонту та заміни. Внаслідок цього на сьогодні
маємо часткові або повні відмови від СЦГВ у більшості міст і населених
пунктів України.
За чинними в колишньому СРСР та сучасній Україні нормами, вода,
яка надходить в СЦГВ, повинна відповідати вимогам, що висуваються до
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питної води[128].
Застосування

питної

води

без

дегазації

та

зм’якшування

є

неприпустимим, оскільки під час нагрівання до 60 °С активізуються
електрохімічні корозійні процеси, а при температурі гарячого водорозбору
починається розкладання солей тимчасової жорсткості на карбонати, що
випадають в осад, і на вільну вуглекислоту. Скупчення шламу в застійних
ділянках трубопроводів спричиняє виразкову корозію. Відомі випадки,
коли виразкова корозія за 2-3 роки цілковито виводила з ладу систему
гарячого водопостачання.
Спосіб обробки залежить від вмісту розчиненого кисню і карбонатної
жорсткості водопровідної води[126].
М’яка водопровідна вода з карбонатною жорсткістю 2 мг-екв/л не дає
накипу і шламу. За умови використання м’якої води зникає необхідність
захисту системи гарячого водопостачання від зашламлювання.
Корозійна активність гарячої води є основною відмінністю в умовах
експлуатації

систем гарячого водопостачання

від

систем холодного

водопостачання, оскільки швидкість корозії трубопроводів збільшується
приблизно в 1,5-2 рази на кожні 10 °С підвищення температури води[133].
Щоб уникнути корозії та заростання трубопроводів відкладеннями
солей, вода, що надходить у ЦСГВ, повинна відповідати таким вимогам:
-

концентрація розчиненого кисню < 0,1 мг/кг;

-

вміст зважених речовин < 5 мг/кг;

-

карбонатна жорсткість (тимчасова)< 1,5 мг-екв/кг;

-

водневий показник 8,3-8,5;

-

вміст заліза < 0,3 мг/кг;

-

окиснюваність води < 6 мг(02)/кг (Н2О);

-

відсутність вільної вуглекислоти.

Для подовження терміну служби трубопроводів та їх захисту від корозії
температура гарячої води має бути в межах від 45 до 50 °С, оскільки за інших
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рівних умов ті самі метали при температурі 45...50 °С кородують
повільніше[41].
Інтенсивність корозії значно зростає при температурі 60...65 °С. У разі
подальшого підвищення температури до 70 °С і вище мають місце додаткові
складні корозійні процеси, що можуть призвести до швидкої наскрізної
корозії (рис. 1.6.1).

Рис. 1.6.1. Залежність швидкості корозії сталі від температури
1 – закрита система; 2 – відкрита система

1.6.1. Магнітна обробка води

Магнітна обробка води – це процес цілеспрямованої дії на воду
магнітним полем. За певних значень магнітної індукції та швидкості руху
води виникає ефект магнітогідродинамічного резонансу.
Принцип дії існуючих магнітних апаратів зм’якшування води
ґрунтується на комплексній багаточинниковій дії магнітного поля на
катіони металів і структуру гідратів. Це призводить до зміни швидкості
електрохімічної

коагуляції

(злипання

та

укрупнення)

дисперсних
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заряджених часток у потоці намагніченої рідини та утворення численних
центрів кристалізації, що складаються з кристалів практично однакового
розміру [84].
Конструктивно більшість апаратів магнітної обробки води є
магнітодинамічною чарункою, що має вигляд порожнистого циліндричного
елемента з феромагнітного матеріалу, з магнітами всередині. Апарат
включається у водопровідну магістраль за допомогою фланцевого або
різьбового з’єднання з кільцевим зазором, площа поперечного перерізу
якого не менша від площі прохідного перерізу підвідного і відвідного
трубопроводів, що не призводить до істотного падіння тиску на виході
апарату[85].
Розрізняють два типи апаратів для магнітної обробки води (АМО): на
постійних магнітах і апарати імпульсного магнітного поля.
Вимоги, що регламентують умови роботи всіх апаратів магнітної
обробки води, такі:
- підігрівання води в апараті має відбуватися не вище 95 °С;
- вміст іонів заліза Fе2+, Fе3+ в оброблюваній воді – не більше 0,3 мг/л.
- сумарний вміст хлоридів і сульфатів Са2+іMg2+ (CaSО4, CaC12, MgSО4,
MgC12)– не більше 50 мг/л;
- карбонатна жорсткість (Са(НСО3)2, Мg(НСО3)2)– не вище за 9 мгекв/л;
- вміст у воді розчиненого кисню – не більше 3 мг/л; - швидкість руху
потоку води в апараті – 1-3 м/с.
У конструкціях магнітних апаратів другого типу застосовуються
постійні магніти на основі сучасних порошкоподібних носіїв –магнітофорів,
феромагнетиків з фериту барію і рідкоземельних магнітних матеріалів зі
сплавів рідкоземельних металів неодиму (Nd), самарію (Sm) з цирконієм (Zr),
залізом (Fe), міддю (Сu), титаном (Ti), кобальтом (Со) і бором (В). Останні,
на основі неодиму (Nd), заліза (Fe), титану (Ti) і бору (В),є прийнятнішими,
оскільки вони мають великий термін експлуатації, намагніченість 1500-2400
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кA/м, залишкову індукцію 1,2-1,3 Тл, енергію магнітного поля 280-320 кД/м3
і не втрачають своїх властивостей при нагріванні до 150 °С.
За рахунок відповідного розташування магнітів, що створюють
високоградієнтні поперечні магнітні поля,відносно водяного потоку
досягають максимальної ефективності дії магнітного поля на розчинені у
воді іони накипотвірних солей[54].
Незважаючи на всі теоретичні переваги апаратів магнітної обробки води,
на практиці ефект магнітного поля часто проявляється тільки в перший
період експлуатації та на обмеженій протяжності трубопроводів. Під час
подальшої експлуатації ефект поступово зменшується.
Крім того, постійні магніти доволі суттєвозмінюють власну магнітну
індукцію зі зміною температури. Коефіцієнт температурної залежності є
негативним. Це означає, що зі зростанням температури власна магнітна
індукція постійних магнітів зменшується (природно, що для різних магнітних
матеріалів температурний коефіцієнт є різним).
Досвід роботи магнітних апаратів у різних містах України (Київ,
Харків, Одеса, Полтава, Кропивницький, Донецьк, Луганськ та інші)
свідчить про непридатність методу для захисту труб від корозії в
промисловому масштабі.

1.6.2. Обробка води силікатуванням
Сутність методу полягає в тому, що при певному дозуванні рідкого
скла у воду (дозою 15-35 мг/л у перерахунку на SiО2-3) на внутрішній
поверхні трубопроводів і устаткування утворюється "довгоживуча" (до 30
діб) захисна плівка, що уберігає метал від дії агресивних газів – кисню та
вуглекислоти. Ця плівка завтовшки 20-30 мкм утворюється в результаті
взаємодії окисів заліза з силікатом натрію у присутності сульфатів і
хлоридів, завдяки чому досягається ефект "рідкого емалювання" металу[43].
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Наявна у воді вільна вуглекислота зв’язується силікатом натрію у
бікарбонат натрію і зрушує рівноважну систему в бік стабілізації води за
рівнянням:
𝑁𝑎2𝑂3𝑆𝑖𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝐶𝑂2 = 2𝑁𝑎𝐻𝐶)3 + 3𝑆𝑖𝑂2
З рівняння випливає, що 1 г силікату натрію (Na2О·nSiО2заДСТУ
13078), введений у воду, зв’язує 0,36 г вільної вуглекислоти СО2, утворюючи
при цьому 0,7 г бікарбонату натрію NаНСО3, при цьому виділяється 0,75 г
оксиду силіцію SiО2. Останній вступає в реакцію з окисами заліза та формує
щільну плівку комплексу феросилікату на поверхні металу, що екранує його
від корозійних агентів і зменшує швидкість корозії (рис. 1.6.2).

Рис. 1.6.2. Залежність швидкості корозії сталі в нейтральних водних
розчинах від концентрації Nа2SiО3
Технологія силікатної обробки при надійному водно-хімічному
режимі тепломережі залежить від якості початкової води та схеми її
приготування[86].
Рідке скло є густим розчином жовтого або сірого кольору без
механічних включень, видимих неозброєним оком.
Гранично допустима концентрація силікату натрію в питній воді
становить 40 мг/дм3 (40 мг/дм3) SiО2 або 50 мг/дм3 (50 мг/дм3) SiО3 і є
сумарною концентрацією силікатів в оброблюваній воді, що складається з
початкової їх концентрації в початковій воді і дози, що вводиться під час її

29

обробки [43].
Принципову схему установки наведено на рис. 1.6.3.

Рис. 1.6.3. Принципова схема установки приготування, зберігання і
дозування силікату натрію.
1 – автоцистерна для перевезення рідкого скла;
2 – бак приготування і зберігання робочого розчину силікату натрію;
3 – насос для перекачування і перемішування рідкого скла;
4 – бак-мірник добової витрати;
5 – сітчастий механічний фільтр;
6 – насос-дозатор;
7 – запобіжний клапан;
8 – насос перекачування рідкого скла;
9 –чарунка зберігання рідкого скла;
10 – залізнична цистерна;
11 – трубопровід води;
12 – трубопровід води;
13 – трубопровід для розігрівання (штанга);
14 – трубопровід підведення води для промивання лінії;
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15 – дренажний канал.
Керуючись реальними результатами промислового застосування
силікатування в Харкові та інших містах України, можна стверджувати, що
метод є досить ефективним.
Проте в умовах розвалу економіки колишнього СРСР, труднощів
приготування, транспортування та дозування силікату натрію, а також
значного

зростання

цін

і

дефіциту

початкового

продукту,

"Харківтеплоенерго" та інші теплопостачальні підприємства вимушені були
відмовитися від такого методу захисту трубопроводів.

1.7. Зарубіжний досвід гарячого водопостачання
Під

час

аналізу

зарубіжного

досвіду

гарячого

водопостачання

насамперед привертає увагу відсутність будь-яких крайнощів, обмежень і
тим більше технічної "заполітизованості" у вирішенні питання вибору
системи гарячого водопостачання. Чітко простежується тільки однецілковито
обґрунтоване положення: якщо в районі теплоспоживання є централізоване
теплопостачання, то і система гарячого водопостачання вирішується
централізовано.У європейських країнах СЦГВ широко застосовуються як
основне джерело для житлових будинків, офісів і підприємств.
За кордоном є відповідні ухвалені закони і нормативи, що зобов’язують
повністю використовувати переваги теплопостачання від ТЕЦ.
Так, наприклад, "Закони про теплопостачання", ухвалені в Данії в
1979–1990-х роках, дали можливість збільшити частку теплоти, що
виробляється

в

системах

централізованого

теплопостачання

при

комбінованому виробленні теплової та електричної енергії, з 33 до
64 % [128].
Столиця Даніїм. Копенгаген використовує комбіноване вироблення
теплової та електричної енергії ужепонад 60 років [62].
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Відмінністю більшості закордонних систем теплопостачання від
вітчизняних є те, що теплові мережі від них працюють цілорічно, залежно
від бажання споживачів, з мінімальними зупинками на профілактику.
Внутрішні та зовнішні трубопроводи централізованого гарячого
водопостачання в усіх країнах Європи й Америки складаються тільки з
оцинкованих, мідних, латунних або пластмасових труб.
Варто зауважити, що кілька країн мають принципові відмінності
нормативів на гаряче водопостачання від вітчизняних. Найважливішою з
них є визначення гарячої води як технічної, а не питної, як у нас.
Ще в середині минулого століття учені та практики України
порушували питання про зміну нормування гарячої води як питної. Реальна
експлуатація довела, що, попри нормативні вимоги, на практиці гаряча вода
переважно не відповідає вимогам. Чинне нормування тягне за собою
колосальні додаткові витрати.
Забезпечення споживачів більшості міст Росії гарячою водою, як
правило, здійснюється централізовано за закритою схемою. Система
теплопостачання Санкт-Петербурга, на відміну від інших міст, досі є
відкритою, тобто надходження води на потреби гарячого водопостачання
здійснюється шляхом прямого відбору теплоносія безпосередньо зі
зворотного

трубопроводу

тепломереж.

Труби

систем

гарячого

водопостачання в Росії – чорні без покриття. Винятком є значна частина
м. Москва і ще невелика частина кількох міст, де трубопроводи складаються
з оцинкованих труб.Тому в російських містах централізоване гаряче
водопостачання сьогодні зазнає тих самих труднощів, що і в Україні.
Централізоване теплопостачання є основним способом подачі теплав
містах Скандинавії та більшості країн Європи.
У столиці Фінляндії ступінь теплофікації є найвищим у Західній
Європі. Системи централізованого теплопостачання експлуатуються понад у
250 населених пунктах країни.
Часткатеплофікацій м. Хельсінкі досягла 92 %.
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1990 році м.Хельсінкі здобуло Почесну нагороду ООН в царині
охорони

довкілля

за

реалізацію

програми

централізованого

теплопостачання, за якою здійснювалося комбіноване вироблення для
зменшення рівня споживання палива та поліпшення стану довкілля. Роботи
з модернізації та розвитку системи теплопостачання Хельсінкі базувалися
на працях і відбувалися за безпосередньої участі вчених та інженерів з
колишнього СРСР, у тому числі й України.
Розгалуженими

системами

централізованого

теплопостачання

обладнані багато великих міст у країнах Європи: Прага, Варшава, Берлін,
Ліон та інші. У Ліоні діє найбільша в Європі районна котельна (840 МВт).
Наступна за потужністю котельня розташовується в Харкові (780 МВт)[73].
Вивчення стану теплопостачання північноамериканських країн (США,
Канади) та низки країн світу свідчить про поширення централізованого
гарячого водопостачання. Особливо централізація має місце у разі
вироблення тепла на когераційних теплоджерелах [127].
Ісландія має великі запаси геотермальної енергії, й тому гаряче
водопостачання країни практично повністю забезпечується цим джерелом
енергії. Частка геотермальної теплоти в централізованому теплопостачанні
становить 96 %, інші 4 % виробляють електричні котли[81].
Централізоване

геотермальне

гаряче

водопостачання

є

доволі

поширеним і в інших країнах Європи та Азії, в Росії на Далекому Сході. В
Угорщині значну частку гарячого водопостачання покривають геотермальні
джерела.
У всьому світі дедалі зростає тенденція нагрівання гарячої води
геліоустановками. Особливо геліоустановки поширені в південних країнах.
Показовими з цього погляду є системи гарячого водопостачання Ізраїлю.
Аналіз засвідчує, що геліоустановки розвиваються не лише в південних
країнах. Навіть у таких північних країнах, як Німеччина, Данія, Швеція та
інші, геліоустановки широко застосовуються і працюють в комбінації з
догріванням теплоносієм з теплових мереж або електропідігріванням.
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Висновки.

1.

Практично

всі

системи

централізованого

гарячого

водопостачання України, що були побудовані у другій половині XX
століття, за винятком незначної кількості, складаються зі сталевих труб, без
жодного внутрішнього покриття.
2.

За станом на сьогодні циркуляційні трубопроводи більшості

систем централізованого гарячого водопостачання України не працюють,
що значною мірою послужило однією з причин масових відключень гарячої
води.
3.

Усі методи активного захисту чорних сталевих труб від

внутрішньої корозії, отримані в результаті наукових досліджень та
запроваджені теплопостачальними організаціями в другій половині XX
століття, за винятком вакуумної деаерації, виявилися експлуатаційно
ненадійними і нині не працюють.
4.

Нестабільність

роботи

централізованих

систем

гарячого

водопостачання низки міст і населених пунктів України спричинила масові
відключення

споживачів

та

встановлення

у

квартирах

міні-

електробойлерних. В окремих випадках споживачі самі під’єднують мініелектробойлер

послідовно

в

систему

централізованого

гарячого

водопостачання і встановлюють режим роботи такої комбінованої системи.
5.

Світовий і вітчизняний досвід централізованого гарячого

водопостачання свідчить про можливість стабільного надходження гарячої
води в дуже протяжних мережах, без будь-якої її спеціальної обробки, за
умови застосування в системах оцинкованих, мідних, латунних або інших
неметалевих трубопроводів.
6.

За кордоном у разі наявності централізованого теплопостачання,

особливо у випадках, коли джерелом тепла є ТЕЦ, житлові будинки в
обов’язковому порядку також обладнуються системами централізованого
гарячого водопостачання.
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7.

У світовій і вітчизняній практиці дедалі більше поширюються

геліустановки для підігрівання гарячої води. Вивчення показників
геліообстановки України і власний досвід експлуатації свідчать про
перспективи поширення геліоустановок або різних комбінованих з ними
систем в Україні.
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РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
2.1. Режими споживання в системі централізованого гарячого
водопостачання

Багаторічний досвід експлуатації систем централізованого гарячого
водопостачання виявив характерні закономірності в споживанні гарячої води
за днями тижня та за годинами доби [20].
Отже, на режим споживання гарячої води в житлових будинках
впливають такі чинники:
- кількість осіб, котрі мешкають в окремих квартирах;
- індивідуальні звички та ступінь активності мешканців залежно від
часу доби та категорії дня (робочий день, вихідний день, святковий день);
- соціальна структура мешканців та пов’язані з цим години їх роботи;
- привабливість телепередач.
Характер споживання гарячої води протягом доби також значно
різниться залежно від категорії споживачів.
Наприклад, у готелях рівень споживання води залежить від категорії
об’єкта, кількості ванн і душових кабін. Пікова витрата води упродовж доби
припадає на вранішні та вечірні години.
У спортзалах і гімнастичних залах шкіл найвищий рівень споживання
води спостерігається відразу після завершення змагань, занять або тренувань.
На заводах, виробничих підприємствах та інших об’єктах подібного
типу максимальний рівень споживання гарячої води тісно пов’язаний з часом
завершення роботи.
Характеристику

одного

з

районів

споживання

м. Запоріжжя, який ми обрали, наведено в таблиці 2.1.1.

гарячої

води
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Таблиця
2.1.1 Характеристика району споживання гарячої води
Теплове навантаження ГВС
Котельня

Василя Сергієнка, 7

Одиниця
вимір.

населення

бюджет

Гкал

33.787

2.525

0.537

%

91.7

6.9

1.5

госпрозрахунок

К-сть
жителів, ос.

104930

Як випливає з таблиці 2.1.1., підключене теплове навантаження на
гаряче водопостачання складається з неоднорідних споживачів. Понад 90%
підключеного навантаження становить населення, тому вплив інших груп є
неістотним і під час подальшого аналізу не береться до уваги.
Нерівномірність у споживанні гарячої води значно впливає на теплові
та гідравлічні режими котлів, вузлів рециркуляції та перепуску, створення
розрідження у вакуумному деаераторі, тобто на роботу джерела тепла
загалом [27].
Вивчення роботи систем централізованого гарячого водопостачання
ґрунтується на виявленні особливостей і основних показників режимів
водоспоживання [26].
У рамках дослідження, з метою аналізу режимів споживання, зібрано
дані про годинне споживання гарячої води за останні три роки. Вибірку
даних зроблено по котельні м. Запоріжжя за адресою вул. Василя
Сергієнка, 7.
Дослідження режимів [16] споживання гарячої води відбувалося на
підставі даних, які отримано від стаціонарно встановлених на котельнях
приладів обліку гарячої і холодної води [22]. Перелік використаних приладів
обліку наведено в таблиці 2.1.2.
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Таблиця 2.1.2
Перелік приладів обліку, використаних при дослідженні
Прилади обліку
Котельня
Гарячої води

Холодної води на ГВС

Двоканальний
ультразвуковий
Витратомірний комплекс
тепловодолічильник свту-10М (М1)
виробництва ТОВ НВП
виробництва ТОВ "Фірма СЕМПАЛ
"Водомір", м. Харків
Ко ЛТД", м. Київ
Витратомірна ділянка Ду-500 – на
трубопроводі

подачі

ГВП

Василя Сергієнка, 7

споживачеві (Qmin=71 м3/год; Qt=141
м3/год; Qmax=7100 м3/год)

ІРКА

Витратомірна ділянка Ду-250
(Qmin=10 м3/год; Qt=31,3 м3/год;
Qmax=1870 м3/год)

Витратомірна ділянка Ду-250 – на
циркуляційному трубопроводі ГВП
споживача (Qmin=18 м3/год;

Допустимі
межі
відносної
Qt=35 м /год; Qmax=1800 м /год)
похибки теплолічильника при
вимірюванні
об’єму
(маси)
Допустимі межі відносної похибки теплоносія
становлять,
в
теплолічильника при вимірюванні інтервалах діапазону: від Qmin
об’єму (маси) теплоносія, становлять, (включно) до Qt – ±3%; від Qt
в інтервалах діапазону: від Qmin (включно) до Qmax – ±1 %
3

3

(включно) до Qt – ±3%; від Qt
(включно) до Qmax – ±1 %

Для обліку витрати гарячої води на котельні по вул. В. Сергієнка, 7
встановлено тепловодолічильник СВТУ-10М
Тепловодолічильник СВТУ-10М призначений для:
вимірювання відпущеної або спожитої теплової енергії (далі за

текстом

–

теплова енергія), об’єму теплоносія, температури теплоносія в

підвідному та зворотному трубопроводах, часу напрацювання (наявність
напруги мережі живлення та коректної роботи) або простою (відключення
мережі живлення), а також обчислення маси (масової витрати) теплоносія
варіанти виконання 2, 4-9;

–
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-

вимірювання об’єму холодної або гарячої води (далі за текстом -

вода), її температури, часу напрацювання (наявність напруги мережі
живлення і коректної роботи) або простою (відключення мережі живлення),
а також обчислення маси (масової витрати) води – варіанти виконання 1, 3;
-

індикації (залежно від варіанту виконання) вищеперерахованих

виміряних та обчислених фізичних величин, а також теплової потужності,
об’ємної витрати теплоносія або об’ємної витрати води, надмірного тиску
теплоносія або води (за окремим замовленням), поточного часу і дати на
цифровому пристрої;
-

формування

на

двох

незалежних

аналогових

виходах

потенційних вихідних сигналів, що є пропорційними інформативним
параметрам, які вимірюються лічильником,

–

температурі, тиску, об’ємній

витраті та тепловій потужності.
Лічильник СВТУ-10М вимірює такі параметри за двома каналами:
-

температуру теплоносія (води) в прямому і зворотному

трубопроводах, у трубопроводі підживлення, а також температуру довкілля
(всього чотири незалежні канали вимірювання температури);
-

об’єм, витрату і масу теплоносія в підвідному і зворотному

трубопроводах;
-

теплову потужність і теплову енергію;

-

витік води за масою і об’ємом (різниця однойменних параметрів

на вході та виході системи теплопостачання);
-

внутрішній тиск у двох незалежних точках трубопроводу;

-

сумарний час підключення напруги живлячої мережі.

Тепловодолічильник СВТУ-10М застосовується на трубопроводах з
Dу від 20 до 1200 мм. Температура вимірюваної рідини від 1 до 150 °С.
Тепловодолічильник СВТУ-10М встановлюють у приміщеннях з
температурою від +5 °С до +55 °С і відносною вологістю не більше 95%.
Лічильник відповідає вимогам ДСТУ 3339 "Теплолічильник. Загальні
технічні вимоги. Нормування допустимих меж похибки при вимірюванні
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спожитої теплової енергії", ТУ У33.2-24579476.004-2001. Лічильник за
електромагнітною сумісністю відповідає вимогам ДСТУ ІЕС 61326-1.
До складу лічильника входять такі функційні блоки:
- витратомірні ділянки (ВД) з ультразвуковими датчиками витрати;
- термоперетворювачі опору (ТО);
- електронний блок СВТУ-10М (обчислювач).

Рис. 2.1.1 Ультразвуковий тепловодолічильник СВТУ-10М

Тепловодолічильник СВТУ-10М, залежно від нормованих значень
допустимих меж похибки при вимірюванні теплоти, об’єму і маси
теплоносія та діапазону об’ємних витрат, у якому здійснюються ці виміри,
має дві модифікації: М1 (погрішність вимірювання об’єму 1%) і М2
(погрішність вимірювання 2%).
На трубопроводі подачі ГВП споживачеві – витратомірна ділянка Ду500 – (Qmin=71 м3/год; Qt=141 м3/год; Qmax=7100 м3/год).
На циркуляційному трубопроводі ГВП від споживача – витратомірна
ділянка Ду-250 – (Qmin=18 м3/год; Qt=35 м3/год; Qmax=1800 м3/год)
Допустимі межі відносної похибки теплолічильника при вимірюванні
об’єму (маси) теплоносія становлять, в інтервалах діапазону:
від Qmin (включно) до Qt – ±3%;
від Qt (включно) до Qmax – ±1 %.
Лічильник вимірює теплову енергію на підставі виміряних об’ємів
теплоносія в підвідному та зворотному трубопроводі, температур і тисків
теплоносія.
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Принцип вимірювання ультразвуковим каналом витрати об’єму води
ґрунтується на вимірюванні різниці часу проходження ультразвукових
сигналів по напряму і проти напряму потоку води, що протікає через ВД, що
дає можливість визначити швидкість потоку.
Середня швидкість потоку в перерізі та площу поперечного перерізу
ВД визначають миттєву витрату води. Миттєві значення витрати,
проінтегровані в часі, дають інформацію про об’єм теплоносія, що пройшов
через ВД. Маса води обчислюється як функція об’єму та щільності води
залежно від її температури [28].
Температуру води вимірюють платиновими термоперетворювачами
опору.
Для обліку витрати холодної води на котельні по вул. В. Сергієнка, 7
встановлено ультразвуковий витратомір ІРКА, що був розроблений для
високоточного вимірювання об’ємної витрати та об’єму будь-яких акустично
прозорих рідин, що протікають по напірних і самопливних повністю
заповнених по перерізу трубопроводах, а також часу знаходження в
працездатному стані – часу напрацювання.
Комплекс відповідає вимогам ТУ У 25454162.001 99 і внесений в
Державний реєстр ЗВТ України під № У1303-03.
Комплекс застосовується на трубопроводах з Dу від 50 до 1200 мм.
Температура вимірюваної рідини – від 1 до 150 °С.
Комплекс встановлюється в приміщеннях з температурою від –25 °С до
55 °С і відносною вологістю до 100%.
Комплекс (за наявності струмового виходу) забезпечує формування
вихідного гальванічно ізольованого аналогового струмового сигналу 4-20
мА. Комплекс має стандартний інтерфейс RS485 [120].
Забезпечено можливість визначення метрологічних характеристик
комплексу імітаційним методом. Міжперевірочний інтервал – 2 роки.
Комплекс складається з:
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•

первинного приладу – чотири перетворювачі ультразвукових

(ПУ), блок первинної обробки (БПО);
•

вторинного приладу – ящик комутаційний (ЯК), в якому

розміщуються блок вимірювальний (БВ), блок живлення (БЖ);
•

ліній зв’язку між ними.

Допустимі межі відносної похибки витратомірного вузла при
вимірюванні витрати, об’єму та при формуванні вихідного аналогового
струмового сигналу становлять:
- від перехідного до найбільшого ±1 %;
- від найменшого до перехідного ±3 %.
Qнайм  0,00015  Dвн2

м3/год;

Qперех  0,0005  Dвн2 м3/год;
Qнайб  0,03  Dвн2

м3/год;

де Dвн – внутрішній діаметр трубопроводу, мм.

Рис. 2.2.2. Витратомірний комплекс ІРКА
Комплекс належить до ультразвукових кореляційних витратомірів з
безперервним випромінюванням і прийомом модульованих за фазою
сигналів.
Принцип дії комплексу базується на кореляційній дискримінації часу
проходження

випадковими,

наприклад

турбулентними,

флуктуаціями

контрольної відстані (Lк) – відстані між контрольними перерізами (А і Б)
трубопроводу. Час переміщення рідини уздовж трубопроводу на відстань Lк
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– контрольний час tк є вимірюваною фізичною характеристикою потоку
рідини в трубопроводі [49].
Для виявлення основних показників і особливостей водоспоживання
виконано статистичне моделювання нерівномірності споживання гарячої
води [111].
З метою визначення найбільш характерних (базисних) періодів
водоспоживання

за

кожним

районом

централізованого

гарячого

водопостачання досліджено фактичні показники роботи існуючих систем
централізованого гарячого водопостачання. У процесі було оброблено масив
з 79 000 годинних показників, інтегральним методом створено масив з 3300
добових значень і сформовано масив 470 тижневих значень для подальшої
обробки. Загалом аналіз включав обробку більш ніж 600 000 окремих значень
і показників [47].
Аналіз виконувався у два основні етапи.
Логічна фільтрація для виключення з вибірки даних аномальних
результатів. Таким чином, було виключено з подальшого розгляду всі тижні,
що мають особливості технологічного походження (повна або часткова
зупинка подачі гарячої води, позаштатні й аварійні ситуації на джерелах
теплопостачання, теплових мережах та ін.) [112].
В результаті логічної фільтрації масиви даних було скорочено в
середньому на 28% (таблиця 2.1.3) [116].

Таблиця 2.1.3
Результат логічної фільтрації даних
Дані від котельні

вул. Василя Сергієнка, 7

Початкова

Кінцева

кількість

кількість

елементів

елементів

масиву

масиву

156

113

Відсоток
скорочення
даних

72
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Визначення базисного періоду методом найменших квадратів.
Масив тижневих даних, сформований у результаті логічної фільтрації,
було розділено на дві групи за показником середньої температури холодної
води за тиждень (таблиця 2.1.4). Цей розподіл характеризує особливості
режимів роботи системи ГВС в опалювальний і неопалювальний періоди
[117].
Таблиця 2.1.4
Розподіл масиву даних за критерієм "Тх.в"
Дані від котельні
Масив даних з
Масив даних з

вул. Василя Сергієнка, 7

Тх.в.> 10 °С

Тх.в.< 10 °С

48

65

На підставі отриманих масивів даних було побудовано графіки за
критеріями залежності показників "Питома витрата гарячої води", т/Гкал від
фактичної температури холодної води. Методом найменших квадратів, для
точнішого визначення апроксимаційної функції кожного окремого масиву
даних, було виконано розрахунок декількох простих функцій. Результатом
розрахунку стало визначення квадрата відхилень для кожної з функцій, що
дало можливість вибрати залежність з найменшим шуканим значенням [118].

Таблиця 2.1.5
Значення квадратів відхилень ряду функцій для масиву даних з
температурою холодної води до +10 ºС
Значення квадратів
Функція
Загальний вигляд
відхилень
0,1474
Експоненційна
0,1561
Лінійна
0,1760
Логарифмічна
0,1767
Поліноміальна
Степенева
0,1683
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Таблиця 2.1.6
Значення квадратів відхилень ряду функцій для масиву даних з
температурою холодної води нижче +10 ºС
Значення квадратів
Функція
Загальний вигляд
відхилень
0,7625
Експоненційна
Лінійна
0,7504
0,7072
Логарифмічна
0,7984
Поліноміальна
0,7239
Степенева
Як бачимо з таблиць 2.1.5 і 2.1.6, найменшому значенню квадратів
відхилень для масиву даних з температурою холодної води до +10 ºС
відповідає експоненційна функція (рис. 2.1.1), а для масиву даних з

Питома витрата гарячої води,

температурою холодної води нижче +10 ºС – логарифмічна (рис. 2.1.2) [137].

Температура холодної води, c

Рис. 2.1.1. Графік апроксимаційної функції (експоненційна функція
у=14,209е0.0084х) в масиві даних питомих витрат гарячої води при температурі
холодної води до + 10 °С

Питома витрата гарячої води,
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Температура холодної води,
Рис. 2.1.2. Графік апроксимаційної функції (логарифмічна функція у =
5,6335 1n(x) + 1,9147) у масиві даних питомих витрат гарячої води при
температурі холодної води понад + 10 °С
Обидва графіки (рис. 2.1.1, 2.1.2) підтверджують не лінійну
прогресивну залежність питомої витрати гарячої води з підвищенням
температури холодної води.
Обчислення значення апроксимаційних функцій у кожній з точок
відповідного їй масиву дав можливість розрахувати абсолютні значення
відхилень точки масиву від лінії функції. Загальну інформацію про значення
відхилень наведено в таблиці 2.1.7.
Таблиця 2.1.7
Загальна інформація про абсолютні значення відхилень точок масивів
від лінії апроксимаційної функції
Параметр/Значення
Абсолютне значення
величини відхилення в
масиві даних з Тх.в. до
+10 °С
Абсолютне значення
величини відхилення
в масиві даних з Тх.в.
більше +10 °С

К-сть
значень

Мінімальне

Середнє

Максимальне

65

0,002

0,419

1,207

48

0,042

0,840

2,875
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Аналіз абсолютних відхилень точок масиву даних з Тх.в. до +10 °С
засвідчив пропорційний приріст у діапазоні від 0% до 70,7 % усього масиву
відхилень. Показники, що перевищують це значення, аномально збільшують
приріст абсолютного значення відхилень. З подальшого аналізу такі значення
виключаються [136].
Аналіз абсолютних відхилень точок масиву даних з Тх.в. вище +10 °С
засвідчив пропорційний приріст у діапазоні від 0% до 65,5% усього масиву
відхилень. Показники, що перевищують це значення, аномально збільшують
приріст абсолютного значення відхилень. З подальшого аналізу такі значення
виключаються.
Таким чином, з подальшого аналізу та обчислень були виключені
масиви даних 11 тижнів.
Розрахунок апроксимаційної функції в кожній точці, що відповідає
елементу

масиву

даних,

дозволив

виявити

власне

базисні

тижні

водоспоживання [14]. Як базисні, були вибрані середньостатистичні тижні,
які мали найменше відхилення від значення функції у відповідній точці.
Для подальшого аналізу використовуються масиви годинних і добових
показників базисних тижнів.
2.2. Особливості режимів споживання гарячої води у базисні тижні
Вивчення режиму споживання в системі централізованого гарячого
водопостачання доцільно розпочати з аналізу базисного тижня за
середньодобовими значеннями. Виконуючи аналіз годинних значень
споживання гарячої води, необхідно враховувати як особливості режиму за
днями тижня, так і вплив сезонності [18].
Результатом вивчення особливостей режимів водоспоживання може
служити побудова безрозмірного графіка добового споживання гарячої води
[135].
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У таблиці 2.2.1 наведено дані базисного тижня, визначеного методом
найменших квадратів.
Для аналізу зміни витрати в системі гарячого водопостачання за днями
тижня, періодами року побудовано графіки добових значень водоспоживання
базисного тижня від котельні м. Запоріжжя (рис. 2.2.1-2.2.2).

Таблиця 2.2.1
Добове споживання ГВ у розрізі базисного тижня, т
Василя Сергієнка, 7
Котельні

t х.в.< 10

t х.в. > 10

понеділок

7528

6408

вівторок

7408

6211

середа

7367

6248

четвер

7358

6295

п’ятниця

7209

6151

субота

7566

6245

неділя

7960

6599

РАЗОМ

52396

44157
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Рис. 2.2.1. Графік добового споживання ГВП на котельні по вул.
Василя Сергієнка, 7 базисного тижня при температурі холодної води нижче
+10 °С

Рис. 2.2.2. Графік добового споживання ГВП на котельні по вул.
Василя Сергієнка, 7 базисного тижня при температурі холодної води вище
+10 °С
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Аналіз, поданий у таблиці 2.2.2 і на вище наведених рис. 2.2.1. і 2.2.2,
вочевидь вказує на збільшення витрати гарячої води у вихідні дні.
Таблиця 2.2.2
Аналіз добового споживання ГВП в розрізі тижня, %
Котельні
Василя Сергієнка, 7
t х.в.< 10

t х.в. > 10

понеділок

14.4

14.5

вівторок

14.1

14.1

середа

14.1

14.1

четвер

14.0

14.3

п’ятниця

13.8

13.9

субота

14.4

14.1

неділя

15.2

14.9

РАЗОМ

100

100

Для наочнішої ілюстрації збільшення споживання гарячої води у
вихідні дні проаналізовано відношення середньодобового споживання
гарячої води у вихідні (субота – неділя) і робочі (понеділок – п’ятниця) дні
(таблиця 2.2.3, рис. 2.2.3).
Таблиця 2.2.3
Аналіз споживання ГВП у робочі та вихідні дні
Василя Сергієнка, 7
Котельні

t х.в.< 10 t х.в. > 10

середньодобове споживання в робочі дні, т/ч

7374

6263

середньодобове споживання у вихідні дні, т/ч

7763

6422

5

3

відношення середньодобового споживання у
вихідні та робочі дні, %
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Рис. 2.2.3. Середньодобова витрата ГВП в робочі та вихідні дні
базисного тижня при температурі холодної води нижче +10 °С і вище +10
°С

Вивчені дані свідчать про те, що на режим споживання гарячої води
впливає не лише день тижня, але і пора року [58]. Абсолютно очевидно, що
в теплу пору року (Тх.в.>10 °С) витрата в системі гарячого водопостачання
зменшується в порівнянні з витратою в холодну пору року (Тх.в.<10 °С). Це
пов’язано передусім зі зміною температури холодної води, яка значно може
коливатися (орієнтовно від 1 °С до 24 °С). Крім того, велика частина
міського населення влітку в суботу та неділю виїжджає в заміські зони,
тобто в ті дні, коли в житловому секторі взимку спостерігаються
максимальні розбори гарячої води.
На рис. 2.2.4. наведено порівняння витрат гарячої води базисного
тижня в холодну і теплу пору року.
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Рис. 2.2.4. Аналіз сезонної відмінності в споживанні ГВП

Аналіз даних, поданих у таблицях 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 і на графіках (рис.
2.2.1-2.2.4), показав, що:
-

у системі централізованого гарячого водопостачання у вихідні

дні в порівнянні з робочими споживання зростає. Зростання становить від 3
до 5 % (таблиця 2.2.3);
-

на режим споживання гарячої води впливає пора року.

Зниження витрати в системі гарячого водопостачання в літній період
становить 20 % [59].

2.3. Режими добового споживання гарячої води в розрізі годинних
значень
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Таблиця 2.3.1
Годинна витрата базисного тижня при температурі холодної води нижче
+ 10 °С
понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

субота

неділя

1

2

3

4

5

6

7

8

00:00

137.79

129.48

130.36

130.21

131.45

147.77

151.65

01:00

80.09

78.29

79.12

78.39

77.69

89.15

91.72

02:00

57.08

57.34

57.67

57.03

55.91

65.23

63.93

03:00

54.54

54.12

54.79

54.59

52.92

59.85

55.10

04:00

95.22

92.17

93.92

95.45

90.43

73.53

65.74

05:00

227.80

219.81

223.75

226.96

214.94

131.73

106.29

06:00

393.40

384.84

391.28

389.22

390.24

232.50

186.30

07:00

425.32

418.87

423.19

420.48

426.80

359.05

310.87

08:00

420.81

406.14

405.38

405.66

414.97

450.63

428.35

09:00

412.50

382.48

379.31

382.19

392.13

477.59

483.86

10:00

379.22

346.62

349.03

348.71

353.83

457.68

478.64

11:00

350.77

322.44

324.39

322.18

328.22

418.92

438.46

12:00

346.70

324.97

325.54

323.83

335.87

394.46

407.44

13:00

330.65

317.84

312.78

311.65

323.45

379.62

388.04

14:00

312.55

305.18

298.77

299.18

310.79

371.82

374.50

15:00

323.79

319.20

313.62

313.08

323.92

371.60

378.33

16:00

340.21

342.55

334.78

334.07

335.13

382.08

399.44

17:00

367.27

375.67

367.41

363.89

362.40

395.09

431.95

18:00

410.22

419.74

411.96

408.92

388.18

405.53

468.91

19:00

464.36

478.18

472.26

470.22

423.79

427.51

528.86

20:00

509.32

521.07

517.50

513.39

452.36

444.10

575.61

21:00

488.92

502.64

495.00

495.72

442.03

426.93

523.20

22:00

371.18

378.26

377.32

380.58

360.24

357.35

383.83

23:00

227.82

230.06

228.36

232.81

238.58

246.46

242.12
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Таблиця 2.3.2
Годинна витрата базисного тижня при температурі холодної води вище
+ 10 °С
понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

субота

неділя

1

2

3

4

5

6

7

8

00:00

122.06

111.27

111.25

117.30

118.05

130.06

129.17

01:00

75.96

67.56

64.88

71.19

71.24

79.86

80.82

02:00

56.88

50.27

48.05

52.30

52.23

57.62

57.69

03:00

54.28

49.30

46.96

50.27

50.01

51.60

50.44

04:00

92.78

88.53

88.51

90.25

87.44

71.42

64.78

05:00

212.69

211.93

207.49

209.03

198.86

130.24

112.14

06:00

351.45

355.65

345.93

346.43

334.26

219.13

191.00

07:00

371.13

373.09

367.16

371.23

364.12

317.46

290.52

08:00

358.00

343.33

344.67

350.34

348.22

372.42

362.43

09:00

341.07

311.98

320.65

323.42

326.21

376.89

387.63

10:00

310.13

275.57

284.32

292.93

293.51

352.86

368.02

11:00

289.65

258.28

266.10

272.27

274.75

325.32

337.77

12:00

287.99

264.97

269.93

272.06

279.85

311.36

320.82

13:00

275.44

255.08

260.73

264.26

273.12

303.82

310.85

14:00

259.38

245.52

250.66

254.06

262.41

297.13

‘304.48

15:00

267.17

260.21

264.66

266.64

274.21

300.75

311.62

16:00

280.98

281.31

281.12

282.57

284.57

311.11

329.02

17:00

303.36

304.41

305.88

305.70

302.69

320.64

350.68

18:00

336.67

337.36

338.72

336.29

321.63

325.24

373.62

19:00

376.47

377.92

383.69

380.28

346.40

339.54

412.47

20:00

425.18

425.47

427.21

423.21

378.50

364.89

457.60

21:00

431.91

428.50

427.67

421.42

381.35

368.16

447.67

22:00

329.03

331.50

336.86

335.61

317.10

308.58

335.37

23:00

198.75

201.52

204.61

206.08

209.98

209.22

210.52

Аналіз даних, наведених у таблицях 2.3.1, 2.3.2 і на графіках рис. 2.3.1,
2.3.2, засвідчує, що споживання гарячої води є нерівномірним не лише за
днями тижня, але і за годинами доби. У робочі дні тижня графік зазвичай
має явно виражені піки споживання у вранішній і вечірній час, у вихідні дні
графік більш рівномірний. Уночі споживання гарячої води значно
зменшується.
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Рис. 2.3.1. Годинна витрата на ГВП базисного тижня при температурі холодної води нижче + 10 °С

Рис. 2.3.2. Годинна витрата на ГВП базисного тижня при температурі холодної води вище + 10 °С
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2.4. Побудова графіку споживання гарячої води

Нерівномірність споживання тепла упродовж доби характеризується
коефіцієнтом годинної нерівномірності Кг – відношення максимальної
годинної

витрати

води

до

середньогодинної

витрати.

Так

само

нерівномірність споживання гарячої води можна подати у вигляді графіка.
На рис. 2.4.1 та рис. 2.4.2 наведено графіки усередненої добової
витрати ГВП в робочі та вихідні (субота, неділя) дні базисного тижня при
температурі холодної води нижче +10 °С. За 100 % на графіку взято
величину середньодобової витрати гарячої води.

Рис. 2.4.1. Графік добової витрати ГВП в робочі дні базисного тижня
при температурі холодної води нижче +10 °С

Рис. 2.4.2. Графік добової витрати ГВП у вихідні дні (субота) базисного
тижня при температурі холодної води нижче +10 °С

Рис. 2.4.3. Графік добової витрати ГВП у вихідні дні (неділя) базисного
тижня при температурі холодної води нижче +10 °С
Подані на рис. 2.4.1-2.4.3 графіки витрати ГВП в робочі та вихідні дні
свідчать про те, що на режим споживання гарячої води впливає не лише
день тижня, але і час доби.
Добовий графік витрати ГВП характеризується двома піками:
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вранішнім і вечірнім. Вранішній пік у робочі дні припадає на період з 6 до
11 год, а вечірній – з 17 до 23 год. У суботу та неділю графік витрати ГВС
більш рівномірний і не має яскраво виражених піків, проте можна виділити
вранішній пік: у суботу він припадає на період з 7 до 11 год, а в неділю – з 8
до 12 год; і вечірній пік: у суботу – з 19 до 22 год (менш виражений), а в
неділю – з 16 до 23 год.
Як випливає з графіків, вечірні піки перевищують вранішні піки і в
робочі, і у вихідні дні (неділя). В окремі години вечірнього максимуму
витрата ГВП вища за середню в робочі дні в 1,3-1,6 раза, в неділю – в 1,41,9 раза. Вдень у робочі дні тижня витрата знаходиться на рівні середньої
годинної витрати води.
На підставі аналізу коефіцієнта годинної нерівномірності всього
масиву даних було визначено максимальні значення коефіцієнта годинної
нерівномірності, які випадають на святкові і передсвяткові дні (рис. 2.4.4).
З рис. 2.4.4 видно, що графіки вихідних, передсвяткових і святкових
днів відрізняються від добових графіків робочих днів тижня.
Зміна коефіцієнта годинної нерівномірності витрати води відіграє
велику роль для визначення кількості теплоти, що йде на нагрівання гарячої
води, тобто для прогнозування споживання палива і планування плановозапобіжних і ремонтних робіт на теплових мережах, ЦТП і котельнях.
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2.5. Робота централізованої системи гарячого водопостачання з
бакамиакумуляторами

Нерівномірність споживання гарячої води та підвищені витрати
теплоти

на власні

потреби

роблять особливо

важливим завдання

вирівнювання добового графіка навантажень гарячого водопостачання (рис.
2.5.1). Найпростіше рішення – включення до складу теплової схеми баківакумуляторів [15].
Нерівномірність
нерівномірності

споживання

подачі

теплової

гарячої

води

енергії

на

призводить
потреби

до

гарячого

водопостачання [102].
Зв’язок площі поверхні нагрівання водонагрівача пов’язаний з
кількістю необхідного тепла формулою 2.5.1 [104].
Q макс
F
K  t сер

де
K

Q макс –

(2.5.1)

максимальна витрата тепла на гаряче водопостачання кВт.год;

– коефіцієнт теплопередачі Вт/(м2·°С);

tсер – середня різниця температур теплоносіїв °С.

Таким

чином,

при

роботі

централізованої

системи

гарячого

водопостачання без бака-акумулятора теплообмінник треба розраховувати
на максимальну витрату, яка перевищує середньодобову більш ніж удвічі.
Тому саме в системах гарячого водопостачання особливо ефективним є
застосування

баків-акумуляторів.

Вирівнюючи

графіки

тепло-

та

водоспоживання, вони дозволяють в 3-4 рази зменшити площу поверхні
нагрівання водонагрівачів [105].
За інтегральним графіком витрати води (рис. 2.5.2) зручно визначати
необхідний об’єм бака-акумулятора. Інтегральний графік ілюструє принцип
роботи системи з баком-акумулятором.
Графік будується з використанням середньостатистичних даних за
витратою води для споживачів [106].
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Оскільки максимальне споживання гарячої води припадає на неділі, то
для

побудови

інтегрального

графіка

витрати

води

беремо

середньостатистичні годинні витрати неділі базисного тижня при
температурі холодної води нижче + 0 °С.
На рис. 2.5.1 наведено добовий графік витрати гарячої води в неділю
базисного тижня при температурі холодної води нижче + 10 °С [119].
700.00
600.00
500.00

т/ч

400.00
300.00
200.00
100.00

23:00

22:00

21:00

20:00

18:00

19:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

8:00

9:00

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

2:00

1:00

0:00

0.00

Рис. 2.5.1. Добовий графік витрати гарячої води в неділю базисного
тижня при температурі холодної води нижче +10 °С

Рис. 2.5.2. Інтегральний графік витрати гарячої води в неділю
базисного тижня при температурі холодної води нижче + 10 °С
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Лінія споживання показує споживання теплоти або води наростаючим
підсумком до теперішнього моменту часу. Характеристикою поточної
(середньогодинної) витрати теплоти є tg кута нахилу лінії споживання до
горизонталі [97].
Лінія подачі показує кількість теплоти, що подається з середньою
годинною витратою, тобто рівномірно (найприйнятніше для джерела
теплоти і теплової мережі).
Різниця між лінією споживання і лінією подачі, що лежить вище, є
кількістю теплоти, що накопичується до цього моменту в баку. Тоді Аmах не
що інше, як необхідна теплова місткість бака-акумулятора.
З інтегрального графіка видно, що вода накопичується у бакуакумуляторі. Це дає можливість:
-

збільшити час споживання гарячої води споживачами;

-

зменшити

теплопродуктивність

водопідігрівачів,

а

також

вирівняти їх навантаження;
-

усунути коливання температури гарячої води в системі.

В акумуляторі, що

має

постійний

об’єм,

накопичення

тепла

здійснюється за рахунок збільшення нагрівання води. Отже, більшому або
меншому запасу тепла в акумуляторі на інтегральному графіку відповідають
максимальна і мінімальна температура води. Найбільша температура води в
акумуляторі не повинна перевищувати 75 °С, а найменша – бути не нижче
40 °С [98].
У системі гарячого водопостачання без акумуляції тепла джерело
тепла і водопідігрівач СЦГВ повинні забезпечити нагрівання необхідного
об’єму води до розрахункової температури у будь-який момент часу.
З огляду на це робота джерела тепла безпосередньо залежить від
миттєвих потреб гарячої води. Основним недоліком цієї системи є
неможливість забезпечити стабільний (без значної зміни режимів упродовж
нетривалого часу) режим роботи джерела і значне зниження економічності
всієї системи.
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Додаткові

місткості

–

акумулятори

теплоти

потрібні

для

згладжування коливань споживання гарячої води у разі нерівномірного
режиму. Вони забезпечують рівномірну роботу водонагрівачів і усувають
різкі коливання температури води, що нагрівається.
Принцип роботи СЦГВ без бака-акумулятора полягає в тому, що
споживана витрата води підігрівається до відповідної температури в даний
момент часу. В період пікового водорозбору необхідно подати досить
велику кількість теплоносія, щоб забезпечити відповідну температуру
гарячої води. Теплообмінник СЦГВ у системі без бака-акумулятора має
забезпечувати підігрівання будь-якої, навіть максимальної секундної
витрати розбираної мешканцями води так, щоб її температура у
водорозбірних точках була не менше 55 °С і не більше 60 °С.
Принцип роботи системи гарячого водопостачання з акумуляторним
баком: водопровідна вода, нагріваючись у підігрівачі, надходить в
акумулятор, а з нього – в систему гарячого водопостачання на водорозбір.
При

цьому

через

підігрівач

проходить

тільки

розрахункова

середньогодинна витрата води, не максимальна, як за відсутності бакаакумулятора.
Водорозбір з системи гарячого водопостачання, що перевищує
розрахункове надходження водопровідної води, здійснюватиметься за
рахунок запасу в акумуляторному баку.
Для вирівнювання добової нерівномірності споживання гарячої води
доцільно встановлювати в місцевих і центральних теплових пунктах
акумулятори

теплоти.

Наявність

бака-акумулятора

дозволяє істотно

зменшити поверхню теплообміну підігрівачів гарячої води, поліпшити
режими роботи джерела тепла.
Баки являють собою вертикальні або горизонтальні циліндричні
суцільнозварні посудини об’ємом від 50 м3 до 20 000 м3, встановлені на
опори з бетону або металу, рис. 2.5.3; 2.5.4. Харків також має значний
досвід застосування залізобетонних резервуарів для гарячої і холодної води
як баків-акумуляторів.
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Рис. 2.5.3 Металеві наземні баки-акумулятори в системі гарячого
водопостачання м. Запоріжжя

Рис. 2.5.4. Бак-акумулятор БАГВ 3000 м3
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А – патрубок заповнення; б – патрубок витрати; В – патрубок зливу;
Г – патрубок переливання; Д – напірний патрубок мережевої води; Е –
напірно-всмоктувальний патрубок; Ж – вентиляційний патрубок; І –
мінімальний технічно можливий рівень води у баку; К – зона аварійного
об’єму бака
Для підтримання потрібної високої температури гарячої води корпус
баків оснащується теплоізоляційним шаром або водяною сорочкою
(водяним

контуром).

Кліматичні

умови

експлуатації

зумовлюють

необхідний ступінь ізоляції і, відповідно, товщину теплоізоляційного шару.
За конструкцією баки можуть бути відкриті та закриті. У закритих
баках зберігається напір водопроводу, а у відкритих він цілком втрачається.
2.6. Залежність температурного графіка подачі теплоносія від місця
розташування водопідігрівальної установки СЦГВ
У більшості класичних схем централізованого теплопостачання міст
нагрівання води для СЦГВ здійснюється в індивідуальних або центральних
теплових пунктах, де також розташовуються насосні групи, бакиакумуляторы, установки для захисту трубопроводів від внутрішньої корозії,
прилади обліку та регулювання витрати і температури теплоносіїв.
Теплоносій від централізованих джерел тепла ТЕЦ або котелень
надходить на теплові пункти за двотрубною схемою. Температурний
графік теплопостачання від централізованого джерела тепла диктується
нормативними вимогами забезпечення підігрівання води для потреб
гарячого водопостачання не менш ніж до 60 °С, що, у свою чергу, вимагає
підтримувати температуру нагрівального теплоносія на джерелі не менше
70 °С протягом усього року.
На рис. 2.6.1 наведено температурні графіки подачі теплоносія, з яких
видно, що значну частину опалювального періоду температура теплоносія
безпосередньо для потреб опалювання могла б бути нижче70°С, зумовлених
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необхідністю підігрівання гарячої води до 60 °С.

Рис. 2.6.1. Температурний графік подачі теплоносія
Як видно з рис. 2.6.1, в точках зламу опалювального графіка
відбувається очевидне завищення температури нагрівального теплоносія,
що спричиняє подальше перегрівання системи опалювання в досить теплі
періоди, яке викликає обґрунтовані нарікання споживачів і перевитрату
палива.
Для

недопущення

перевитрати

палива

в

теплопунктах

після

водопідігрівачів передбачається встановлення насосних установок з метою
коригування температурного графіка до розрахункових параметрів, що є
необхідними для нормальної роботи систем опалювання. Влаштування
додаткових насосних груп і системи автоматики значною мірою здорожує
будівництво та експлуатацію систем теплопостачання. Простим способом
ліквідації описаної вище перевитрати палива практично всіх систем
централізованого

теплопостачання

є

перенесення

водопідігрівальних

установок СЦГВ з теплопунктів на джерела тепла – котельні, що й зроблено
в м. Запоріжжя.
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Встановлення на кожній котельні баків-акумуляторів з плаваючою
герметизувальною плівкою дало можливість досягти значно більшого
економічного ефекту.
Таким

чином,

великомасштабний

промисловий

експеримент

Запорізької системи централізованого теплопостачання наочно підтверджує
правильність наукових розробок щодо можливості зниження витрати палива
за рахунок коригування графіка подачі теплоносія від джерел.
Висновки.
1.

Запровадження поняття базисного тижня і безрозмірного

графіка споживання гарячої води дали можливість узагальнити здобуті
експериментальні дані.
2.

Коефіцієнт

нерівномірності

споживання

гарячої

води

–

відношення максимального навантаження до середньогодинного відповідно
до здобутих експериментальних даних на 15-25 % нижче, ніж закладені в
нормативних документах, що дозволяє економічніше розраховувати діаметр
трубопроводів.
3.

Застосування

в

системах

централізованого

гарячого

водопостачання баків-акумуляторів дає можливість у 3-4 рази зменшити
площу поверхні нагрівання водонагрівачів, таким чином значно економлячи
дорогий матеріал теплопередавальних поверхонь.
4.

Стабільність

роботи

системи

гарячого

водопостачання

м. Запоріжжя значною мірою забезпечують наявні в ній постійно діючі
герметично закриті баки-акумулятори.
5.

Підігрівання гарячої води на джерелі тепла – котельні,

уможливлює роботу всієї системи теплопостачання за суто опалювальним
графіком. Можливість роботи за суто опалювальним графіком без точок
зламу забезпечується розвантаженням усієї системи теплопостачання після
котельні від необхідності транспортування теплоносія з температурою не
менше 70 °С.
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РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ СПОЖИВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
НАСЕЛЕННЯМ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХУ РЕНОВАЦІЇ СЦГВ

3.1. Постановка завдання та організація вимірів
Метою дослідження є визначення істинних об’ємів гарячої води,
споживаних

населенням

України

в

районах,

що

мають

системи

централізованого гарячого водопостачання. Питання є дуже актуальним,
оскільки від його правильного рішення залежить багато чинників.
Насамперед це планування витрати палива на джерелах і технікоекономічна оцінка системи теплопостачання в цілому [10].
Значне зростання цін на енергоресурси, старіння трубопроводів і
устаткування, наднормативні втрати теплоносіїв у мережах, загальне
падіння рівня життя та платоспроможності споживачів і низка інших
чинників змусили населення значно зменшити споживання гарячої води
[121]. Аналізуючи становище, що склалося, слід чітко визначити якість баз
порівняння.

Під

якістю

баз

порівняння

розуміється

достовірність

інформації, закладеної в зіставлюваних даних, і передусім те, як вони
отримані – за нормативами або вимірюванням приладами.
У більшості випадків у 70-90-ті роки минулого століття порівнювалися
норми водоспоживання і показники за звітністю, оскільки фактичний об’єм
водоспоживання було неможливо встановити через відсутність лічильників
гарячої, а часто і холодної води, у квартирі кожного споживача.
Масове встановлення квартирних лічильників гарячого і холодного
водопостачання розпочалося практично наприкінці XX – на початку XXI
століття.

Особливо

інтенсивно

лічильники

гарячої

води

почали

встановлювати через значне зростання цін на теплову енергію [122].
Для наведеного нижче аналізу взято показання лічильників гарячої
початкової води, отримані офіційно згідно з комерційним обліком і
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відповідним нарахуванням споживачам, який ведуть теплопостачальна і
водопостачальна організації [123].
Кількість населення, що користується водою в кожній квартирі, також
узято згідно з офіційними даних абонентських підрозділів (теплозбуту,
водозбуту) теплопостачальних і водопостачальних організацій, тоді як на
практиці вирішальну роль у правильній оцінці водоспоживання на душу
населення,

разом

з

показаннями

квартирного

лічильника,

відіграє

достовірність оцінки кількості людей, що фактично живуть у квартирі [124].
Як правило, кількість людей, що живуть, і відповідно, кількість мешканців,
що перебувають на обліку, не збігається з фактичним становищем,
приміром у квартирі живуть 5 осіб, а прописано 2, або, навпаки, прописано
5, а живуть 2.
Наприклад: показання водоміра – 10,0 м3 за місяць; у квартирі
прописано 2 людини, а фактично живуть 5. Відповідно до даних на душу
населення припадає 5,0 м3/ос. або 2,0 м3/ос.
Різниця, як ми бачимо, є суттєвою. Робити узагальнювальні висновки
на базі такої статистики було б цілковито неправильно [125]. Тому справжнє
споживання гарячої води в м. Харків у даній роботі вираховувалося на базі
комп’ютерної обробки даних методом оптимізації, і з отриманих даних
виключалися всі виміри, що різко відрізняються від середньостатистичних.
Під

час

аналізу

враховувалися

всі

зупинки,

спричинені

профілактичними роботами на системі теплопостачання і відмовами в
мережах гарячої води.
Також бралася до уваги наявність або відсутність у системі циркуляції
трубопроводів.
При аналізі виключалися випадки, коли "гарячу воду", отриману з
системи централізованого гарячого водопостачання, споживач догріває
квартирним електронагрівачем [110].
Відомо, що споживачі передусім ставлять лічильники в густонаселених
квартирах, де прописані всі члени сім’ї. За наявності лічильника можна
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отримати істинну витрату на одну людину близько 1-1,5 м /міс. Якщо
3

зіставити з чинною нормою без лічильника, то виходило б 3 м3/міс.ос., тобто
в 2 рази більше.
Тому, там, де у квартирі прописано 1-2 людини, а живуть 5-6 осіб,
встановлювати лічильник невигідно, оскільки на одну людину за нормою
припадає 3 м3, а на 5 осіб – 3х5 = 15 м3, тобто в 5 разів більше, ніж за
нормою.
Природно, що краще взагалі не встановлювати лічильник, а сплачувати
за нормою. Аналіз засвідчує, що лічильник ставлять насамперед власники
густонаселених квартир і навпаки.
Здійснення промислового експерименту дало можливість також
визначити, що на сьогодні понад 15% споживачів гарячої води перейшли на
індивідуальне гаряче водопостачання, встановивши електронагрівачі у своїх
квартирах. Частина споживачів підключила їх до електромережі за 2ставочним тарифом.
У цій роботі зіставляються дані вимірів, які було отримано в 2003 р., з
вимірами 2016-2017 р.
Усі показники, розрахунки, графіки та діаграми побудовано за
підсумками спільних вимірів і звітів про науково-дослідні роботи,
зроблених кафедрами "Теплогазопостачання і ВТЕР", "Водопостачання і
каналізації" Харківського національного університету будівництва та
архітектури, інституту "КомунНДІпрогрес", Науково-технічним центром
Міжгалузевою регіональною корпорацією "Теплоенергія", Концерном
"Міські теплові мережі".
У зв’язку з тим, що в даній роботі розглядається динаміка зміни
споживання гарячої води, дані за витратами холодної води в 2016-2017 рр.
не наведено. Це може бути окремою самостійною темою, що вимагає
спеціальних вимірів і аналізу.
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3.2. Дослідження споживання гарячої та холодної води на душу
населення у 2003 р.

У 2003 р. було проведено приладові вимірювання витрати гарячої та
холодної води у 1260 квартирах 18 житлових будинків, що розташовані в
різних районах міста.
Виміри здійснювалися в січні, лютому і березні 2003 р. Результати
вимірів наведено в таблиці 3.2.1, 3.2.2, на рис. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 та на
узагальнювальних гістограмах, див. Додаток Б.
Як вказано вище, всі підсумкові цифри отримано в результаті
комп’ютерної обробки із застосуванням методу апроксимації.

Таблиця 3.2.1
Обчислення описових статистик для витрат холодної води
мешканцями у будинках з приладами обліку за січень 2003 р.

Описові статистики
1
Вибіркове середнє
Меаn
Нижня межа 95% довірчого
інтервалу для середнього
Confid–
Верхня межа 95% довірчого
інтервалу для середнього
Confid+
Медіана
Median
Стандартна помилка стат. обробки
Std. Err.

Витрата холодн. Витрата холодн.
води, л/доб.ос. води, м3/міс.ос.
2

3

233,8077

7,0142

202,5498

6,0764

265,0655

7,9519

217,5000

6,5250

15,1771

0,4553

71
> 12.93; 4 %
(7.83 ; 10.38); 23 %

<=5.28; 15 %

(5.28 ; 7.83); 58 %

Рис. 3.2.1. Кругова діаграма витрати холодної води за січень 2003 р.
(м3/міс.ос.), %

Рис. 3.2.2. Гістограма витрати холодної води за січень 2003 р.
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Таблиця 3.2.2
Обчислення описових статистик для витрат гарячої води мешканцями у
будинках з приладами обліку за січень 2003 р.
Витрата гарячої Витрата гарячої
води, л/доб.ос. води, м3/міс.ос.

Описові статистики
Вибіркове середнє
Меап

195,4942

5,8648

190,6585

5,7197

Верхня межа 95% довірчого інтервалу
для середнього
Confid+

200,3299

6,0099

Медіана
Median

198,0000

5,9400

2,4555

0,0737

Нижня межа 95% довірчого інтервалу
для середнього
Confid–

Стандартна помилка стат. обробки
Std.Err.

> 7.725; 8 %

<=4.575; 13 %

(6.15 ; 7.725); 30 %

(4.575; 6.15) ; 49 %

Рис. 3.2.3. Кругова діаграма витрати гарячої води за січень 2003 р.
(м3/міс.ос.), %
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Рис. 3.2.4. Гістограма витрати гарячої води за січень 2003 р.

Після обробки даних чітко видно, що сумарне споживання гарячої та
холодної води на душу населення в м. Харків станом на перший квартал
2003 р. склало близько 9,8-10,6 м3/ос. Іншими словами, середній споживач
використовував гарячу і холодну воду сумарно в кількості 10,0 м3/ос.
При цьому дуже важливим є отриманий у 2003 р. результат про
приблизно рівне часткове відношення кількості споживання гарячої та
холодної води, тобто по 5,0 м3/ос. тієї й іншої.
Результати досліджень у 2003 р. продемонстрували приблизну
відповідність середнього споживання нормі, прийнятій у м. Запоріжжя, і
деяке завищення харківської норми відносно факту.
У той же час результати вимірювань у м. Харків і Запоріжжя в 2003
р. свідчать про нормування розподілу споживання гарячої і холодної води
населенню. Чинний у 2003 р. і надалі норматив по м. Харків і Запоріжжя
становить 70% холодної води і 30% гарячої з сумарного 100%-го
споживання.
Вартість підігрівання одного м3 гарячої води за тарифом 2002 р.,
чинного і в 2003 р., наведено в таблиці 3.2.7.
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Таблиця 3.2.7
Тарифи на послуги з теплопостачання
в обласних містах України в 2002 р.
За базовим підприємством
Для населення
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Обласне місто

Собівартість
, грн/Гкал

Тариф для
промисл.,
грн/Гкал

Сімферополь
Вінниця
Луцьк
Дніпро
Донецьк
Житомир
Ужгород
Запоріжжя
ІваноФранківськ
Кропивницький
Луганськ
Львів
Миколаїв
Одеса
Полтава
Рівне
Суми
Тернопіль
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Чернігів
Київ

62,85
62,03
59,15
54,56
67,84
68,74
78,86
61,40

Опалювання
грн/м2 на
місяць

Гаряча вода
(підігрів)
на 1 особу,
грн/міс.

55
81
90
81
59
56
84
75

0,59
0,80
0,77
1,51
0,75
0,68
1,72
0,58

5,89
8,74
12
9,51
5,82
11,7
8,58
8,64

67,10

84

1,12+0,32

9,64 14,09

61,28
60,89
66,30
75,10
66,97
57,61
68,09
57,52
60,21
59,73
59,58
59,41
51,58
66,51
62,54
65,30

76
64
83
91
80
71
94
90
88
84,5
67
78
70
87
85
100

0,74
0,73
0,73
0,73
0,70
0,32
1,57
0,78/1,59
0,70
0,75
0,75
0,65
1,67
0,73
0,80

12,30/9,31
7,86
11,84
11,94
9,25
6,62
8,31
9,86
11,27
7,56
10,01
9,13
6,50
8,00
10,01
12,00

Тариф (з
ПДВ),
грн/Гкал

Відшкодування,
%

153,71
69,44
76,80
85,00
101,90
89,11
111,30
70,00

45,70
61,40
65,80
53,05
50,72
48,60
79,24
54,00

66,97

81,52

67,39
79,14
66,18
68,85
69,69
67,24
59,31
48,8/58,0
51,88
57,67
70,40
60,12
61,31
60,64
61,06
54,47

122,08
142,52
101,26
75,96
91,69
117,26
84,05
103,24
64,03
98,77
72,17
73,55
120,20
76,01
102,00
96,00

Як бачимо, мінімальний тариф на гарячу воду в 2002 р. у Україні
складав 5,83 грн/м3 (м. Донецьк), а максимальний — 14,09 грн/м3 (м. ІваноФранківськ). Середній тариф на гарячу воду в 2002 р. по Україні становив
9,55 грн/м3 [12].
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3.3. Дослідження споживання гарячої води на душу населення в 20102016 рр.

Проведені в 2010, 2012, 2016 рр. дослідження продемонстрували
очевидну тенденцію до зменшення споживання гарячої води населенням.
Результати приладових вимірювань у 2010-2016 рр. за житловим
будинком по вул. М. Судця, 5 і по всіх споживачах від котельної по вул.
В. Сергієнка, 7 м. Запоріжжя наведено в таблиці 3.3.1.
З таблиці 3.3.1 видно зменшення споживання гарячої води населенням
з 2010 до 2016 р. практично наполовину. Факт такого значного зниження
гарячого водоспоживання зафіксований квартирними, загальнобудинковими
та загальномережевими (на джерелі тепла) лічильниками.
У таблиці 3.3.2., 3.3.3 наведено дані квартирного обліку споживання
гарячої води по двох районах теплоспоживання у м. Харків у 2016 р.
Як видно з цих таблиць, показники квартирних приладів гарячого
водопостачання в м. Харків повністю кореспондуються з показниками
приладів у м. Запоріжжя. У Харкові спостерігається така сама, як і в
Запоріжжі, тенденція до значного зниження питомого споживання гарячої
води на душу населення.
Аналізуючи становище, що склалося, ми бачимо головну причину
зниження споживання гарячої води в значному зростанні вартості
енергоносіїв і, як результат, зростанні вартості підігрівання гарячої води.
У таблиці 3.3.4 наведено дані вартості послуг різних підприємств
України станом на 2012 р.
У таблиці 3.3.5 наведено аналогічні дані станом на 2016 р.
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Таблиця 3.3.1
Дані про споживання гарячої води ФК "ГТП". Хортицький район м. Запоріжжя, 2010 - 2016 рр.
ЖБК-290 "Будівельник-25", вул. М. Судця, 5

Котельня по вул. В. Сергієнка, 7

Всього
Витрата на 1 витрата за
ос. м3/ос.
прям. догов.,
м3

Всього
витрата по
буд., м3

К-сть осіб,
усього

січень 10
лютий 10
березень 10
квітень 10
травень 10
червень 10
липень 10
серпень 10
вересень 10
жовтень 10
листопад 10
грудень10
Разом

1099,743
550,586
723,962
695,176
602,550
408,983
456,407
396,464
502,888
519,818
602,690
628,867
7188,134

444
444
446
446
445
443
443
443
443
443
443
442
444

1060,683
515,306
684,902
657,376
563,490
397,083
41’?,347
357,404
469,288
485,098
569,090
594,147
6771,214

435
435
437
437
436
438
434
434
435
435
435
434
435

2,4
1,2
1,6
1,5
1,3
0,9
1,0
0,8
1,1
1,1
1,3
1,4

187979,624
178341,153
176779,322
182967,305
172214,740
106349,327
136746,996
135790,353
138593,418
151656,675
155072,333
159830,365
1882321,611

січень 16
лютий 16
березень 16
квітень 16
травень 16
червень 16
липень 16
серпень 16
вересень 16
жовтень 16
листопад 16
грудень 16
Разом

399,933
432,260
413,810
468,130
335,884
210,330
195,910
171,190
255,690
301,710
315,420
357,410
3857,677

404
399
399
399
401
403
402
403
401
399
399
399
401

387,770
420,080
400,790
456,790
331,640
201,930
187,230
163,350
247,290
293,030
307,020
348,730
3745,650

401
397
397
397
399
401
400
401
399
397
397
397
399

1,0
1,1
1,0
1,2
0,8
0,5
0,5
0,4
0,6
0,7
0,8
0,9

95243,709
96881,882
101179,364
100098,735
69507,096
62290,768
69949,057
60703,717
64465,008
70835,518
75882,816
82230,141
949267,811

Період

Витрата по
кв. ПО, м3

К-сть осіб з
ПО

К-сть осіб,
всього

Витрата за К-сть осіб з
кв. ПО, м3
ПО

Витрата на 1
ос. м3/ос.

95957
122746,876
96083
120889,112
96293
113419,845
96074
122887,805
96363
112234,348
96352
72757,500
96826
76435,562
97111
76556,790
97160
83106,056
97224
97501,677
97127
102932,505
97386
108802,939
96663 1210271,015

80891
81226
81616
81617
82039
82210
82876
83450
83896
84300
84586
85070
82815

1,5
1,5
1,4
1,5
1,4
0,9
0,9
0,9
1,0
1,2
1,2
1,3

99352
99261
99139
98995
98833
98895
99012
98932
98836
98826
99055
98914
99004

93677
93647
93624
93498
93371
93582
93805
93841
93985
94037
94396
94321
93815

0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
0,6
0,7

72236,304
74089,042
77244,264
79320,075
61780,631
39976,168
47350,677
40746,993
44090,808
50051,258
56315,016
62296,521
705497,757
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Таблиця

3.3.2

Дані про споживання гарячої води
м. Харків, район теплоспоживання №1, 2016 р.
Тип

К-сть

Витрата

Витрата

Витрата

житлового

квартирних

гарячої води

на 1 ос.

за 1 міс.

будинку

лічильників

за 2016 р., м3

за 2016 р., м3

на 1 ос., м3

16

313,0

19,56

1,63

16

223,0

13,94

1,16

15

144,0

9,6

0,8

41

347,64

8,48

0,71

5-пов.
будинок
9-пов.
будинок
10-пов.
будинок
16-пов.
будинок

Середня витрата гарячої води за 2016 рік: 1,107
Таблиця

3.3.3

Дані про споживання гарячої води
м. Харків, район теплоспоживання №2, 2016 р.
К-сть
поверхів

Витрата за 1 міс.

Витрати за грудень, м3
К-сть осіб

на 1 ос., м3

Гаряча

Холодна

вода

вода

5

109,532

260,409

84

1,30

3,10

9

503,125

1055,437

394

1,28

2,68

16

69,5

233,67

50

1,39

4,67

Середня витрата гарячої води: 1,32
Середня витрата холодної води: 3,20

Гаряча

Холодна

вода

вода
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Таблиця 3.3.4
Тарифи на послуги різних теплопостачальних підприємств України в 2012 р.
Затверджені тарифи з ПДВ, грн.

Фактична собівартість (без ПДВ),
грн./Гкал

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Сімферополь
Вінниця
Луцьк
Дніпро
Донецьк
Житомир
Ужгород
Запоріжжя
Івано-Франківськ
Біла Церква
Кропивницкий
Луганськ
Львів
Миколаїв
Одеса
Полтава
Рівне
Суми
Тернопіль
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Чернігів

332,74
305,40
301,86
254,94
328,0
292,74

783,38
826,14
759,72
479,31
795,30
721,04

309,84
190,07
282,92
268,70
265,54
199,42

єдиний
2-став
2-став
сезонний
сезонний
2-став

228,34
397,62
307,97
298,75
348,20
314,51
247,47
323,25
330,50
323,38
345,90
353,66
265,61
322,87
234,32
257,77
294,68
273,06

664,64
806,92
827,97
916,91
893,63
713,40
800,71
864,20
821,56
829,66
569,49
746,75
675,18
761,15
650,02
525,34
683,91
704,20

2-став
2-став
2-став
сезонний
2-став
2-став
2-став
2-став
єдиний
сезонний
2-став
2-став
2-став
сезонний
2-став
2-став
2-став
єдиний

26

Київ

345,88

691,67

27

Севастополь

316,00

872,10

270,90
281,66
269,75
303,94
307,45
295,63
269,95
365,58
290,08
282,05
253,58
282,94
304,03
314,36
206,38
284,94
271,07
262,50
253,15
237,70
260,96

єдиний
2-став

на 1 ос. за
місяць

на 1 м куб.
води

Комерційні
споживачі

Тариф на гаряче
водопостачання, грн
вид тарифу
(підігрів,
ГВП)

Населення

розмір
тарифу

Назва міста

Тариф на опалювання,
грн/м кв. площі
Тариф на
теплову
енергію,
грн/Гкал
від тариф
(сезон., 2став, єдин.)

№
з/п

для населення

підігрів

16,19
65,90
16,04
50,53
16,67
60,85
підігрів
13,2
42,2
ГВП
17,58
53,83
ГВП
17,39
47,99
Централізоване теплопостачання відсутнє
1,02/4,506 підігрів
10,23
39,9
1,7/161,95 підігрів
12,87
42,47
1,0/4,99 підігрів
14,92
54,46
3,28
1,48/4,83
2,36/4,40
6,73
3,48
1,06/5,28

ГВП
ГВП

7,51
1,43/4,71 ГВП
18
57,49
1,301/179,71 ГВП
20,16
53,98
1,30/4,33 підігрів
9,05
45,16
1,67/3,37 ГВП
20,19
3,04
підігрів
13,12
41,86
6,77
підігрів
11,85
37,92
0,89/5,31 підігрів
11,92
42,91
1,30/4,89 ГВП
15,71
48,21
1,13/6,42 підігрів
13,78
41,34
7,09
підігрів
18,86
60,23
1,29/3,90 підігрів
10,35
31,72
1,25/4,196 підігрів
14,05
44,26
1,21/4,05
немає послуг
3,26
підігрів
11,865
41,53
а) 3,10;
а) 15,89;
а) 55,61;
ГВП
б) 2,91
б) 14,86
б) 52,01
1,66/2,606 ГВП
14,02
44,15

Тариф на
теплоенергію для
Дата
комерційних
введення споживачів,
тарифу
грн/Гкал

Рівень відшкодування
затвердженими
тарифами фактичної
собівартості
Для
населенн
я

Для комерційних
споживачів

07.02.2011
01.03.2011
01.02.2011
01.01.2011
01.03.2011
01.012011

910,37
964,26
905,60
686,50
916,43
837,50

77,6%
71,5%
78,1%
87,8%
67,5%
80,0%

96,8%
97,3%
99,3%
119,4%
96,0%
96,8%

05.01.2011
01.12.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.01.2011
24.01.2011
21.06.2012
01.01.2011
06.01.2011
01.01.2011
01.02.2011
05.03.2011
01.01.2011
01.02.2011
01.07.2011
01.04.2012
01.01.2011

925,32
895,44
919,97
1128,20
965,77
973,00
951,62
1015,56
962,62
904,20
717,78
887,60
899,94
908,77
846,00
884,24
932,52
985,75

98,9%
59,0%
73,0%
84,8%
73,6%
78,3%
90,9%
94,2%
73,1%
72,7%
61,1%
66,7%
65,4%
81,1%
73,4%
92,1%
76,7%
80,1%

116,0%
92,5%
92,6%
102,5%
90,1%
113,7%
99,0%
97,9%
97,6%
90,8%
105,0%
99,1%
111,1%
99,5%
108,5%
140,3%
113,6%
116,7%

01.02.2011

991,58

57,3%

119,5%

01.02.2011

942,84

68,8%

90,1%

8
7
8

7
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Таблиця 3.3.5
Дані вартості послуг різних теплопостачальних підприємств України в 2016-2017 рр.
Постанова НКРЕКП від 31 березня 2015 року № 1171 (зі змінами)
№
з/п

Назва суб’єктів господарювання
у сфері теплопостачання

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Середньозважені показники за
суб’ єктами господарювання,
що регулюються НКРЕКП
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Житомирська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернігівська область
М. Київ
Діяльність у кількох областях

Чинні
тарифи,
грн./м³

Вартість
теплової
енергії

Витрати на
Решта
Витрати на
утримання
витрат, крім придбання
абонентської
послуг банку води
служби

Витрати з
проведення
періодичної
повірки

Послуги
банку

Витрати на Податок на
покриття
додану
втрат
вартість

75,53

56,47

0,37

0,09

4,92

0,52

0,52

0,04

12,59

71,89
77,33
78,68
79,12
72,37
74,99
74,77
75,75
80,46
39,17
72,31
76,76
55,18
72,16
72,67
72,16
85,58
71,10
68,35
77,58
80,07
10,75

55,67
59,76
59,12
60,29
53,75
57,55
55,03
55,23
61,16
26,01
51,31
58,41
38,93
54,37
55,81
53,74
65,45
54,19
52,11
56,22
59,54
3,73

0,31
0,14
0,36
0,32
0,28
0,27
0,27
0,18
0,26
0,39
0,25
0,34
0,23
0,28
0,24
0,23
0,48
0,27
0,23
0,25
0,56
0,18

0,04
0,00
0,04
0,01
0,02
0,02
0,05
0,09
0,00
0,06
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,05
0,05
0,24
0,01

3,13
3,73
4,88
4,39
5,45
3,28
6,10
5,65
4,53
5,27
7,27
4,37
5,61
4,47
3,70
5,18
4,42
3,96
3,70
7,00
5,11
4,67

0,27
0,40
0,53
0,69
0,65
0,89
0,50
1,84
0,57
0,69
1,01
0,56
0,93
0,51
0,50
0,32
0,38
0,42
0,49
0,63
0,58
0,28

0,49
0,39
0,63
0,23
0,16
0,49
0,36
0,16
0,48
0,23
0,40
0,28
0,25
0,38
0,30
0,63
0,57
0,40
0,38
0,51
0,60
0,09

0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,01
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,00

11,98
12,89
13,11
13,19
12,06
12,50
12,46
12,62
13,41
6,53
12,05
12,79
9,20
12,03
12,11
12,03
14,26
11,85
11,39
12,93
13,35
1,79

7
9

80

Рис. 3.3.8. Тарифи на гарячу воду, чинні в 2012 р. і 2016-2017 рр.
8
0
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Як випливає з наведених вище таблиць, вартість тепла по м. Запоріжжя
і м. Харків за період 2002-2016 рр. зросла в 8,5 і 9,5 разів відповідно [12, 75,
76, 80].
Зрозуміло, що при такому зростанні вартості теплоенергії у споживачів
з’являється природне бажання скоротити свою витрату. Проте за умов
відсутності квартирних приладів витрати гарячої води жодної економії
досягти неможливо, оскільки всі розрахунки ведуться за єдиним тарифом за
підігрівання 1 м3 гарячої води, помноженим на кількість офіційно
прописаних у квартирі мешканців.
За останнє десятиліття фактичне споживання гарячої води на душу
населення зменшилося і становить у середньому не більше 3 м 3 [88].
Причиною такого значного зменшення споживання гарячої води насамперед
є значне зростання (у рази) вартості теплової енергії, необхідної для
підігрівання води [77, 78]. Станом на початок 2017 р., необхідно витрачати
за споживання 3 кубів гарячої води на одну людину за місяць 207,00-224,00
грн, а на сім’ю з 3-4 осіб – 621,00-672,00 грн і 828,00-896,00 грн відповідно.
Тарифи зросли з 2003 р. до 2017 р. в рази. Середні дані приладового
дослідження 2017 р. показують зменшення витрати гарячої води до 2,0
м3/ос. У такій же пропорції зменшилася і витрата холодної води [32].
Друга не менш значуща причина зменшення споживання гарячої води
– це масове встановлення квартирних приладів обліку гарячої води, тобто її
фактичний, а не "віртуальний" облік [25].
Говорячи про зменшення споживання води, слід підкреслити той факт,
що значне зменшення споживання спостерігається тільки в будинках,
обладнаних квартирними лічильниками. В той же час, за середніми
показниками водоспоживання, в будинках, обладнаних загальнобудинковими
лічильниками або тих, що взагалі не мають будинкового обліку, споживання
гарячої води збереглося на попередньому рівні або зменшилося на незначну
величину. Динаміка встановлення лічильників зростає. В окремих районах м.
Харків вона перевищує 50-60 %. За даними міської влади м. Запоріжжя,
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кількість квартирних приладів обліку гарячої води в окремих районах
перевищує 90 % [31].
Встановлення комерційного лічильника гарячої води в кожній квартирі
є найбільш ефективним заходом як для економії грошових коштів самим
споживачем,так і зменшення потреби в енергоресурсах теплопостачальними
організаціями [30].
Теза про досягнення подвійного економічного ефекту, тобто отримання
вигоди як споживачем, так і теплопостачальною організацією, на сьогодні
не працює для частини постачальників тепла. Поки значна частина
споживачів розраховуватиметься за тарифами, а не за комерційними
приладами обліку теплопостачання, організації вбачитимуть свій інтерес у
подальшій роботі за тарифами [33]. Опитування споживачів і дані
газопостачальних організацій також свідчать про зростання об’єму газу, що
витрачається на підігрівання гарячої води в каструлях на газових плитах. У
ситуації, що склалася, головним напрямом підвищення техніко-економічної
ефективності всієї системи теплопостачання стає повсюдне встановлення
приладів квартирного обліку гарячої води [37].
Враховуючи

єдність

складових

системи

централізованого

теплопостачання, необхідно ще раз підкреслити особливу важливість
встановлення

комерційних

приладів

обліку

не

лише

на

гаряче

водопостачання, але і на опалювання в кожній квартирі [34]. Безумовно, це
тема іншого дослідження, але вони дуже взаємопов’язані і тому ми не могли
не звернути на неї уваги. Витрата тепла на опалювання квартир в
опалювальний сезон у рази перевищує витрати на гаряче водопостачання.
Ухвалений у липні 2017 р. Закон України №2119-VIII "Про комерційний
облік теплової енергії та водопостачання" приведе до повсюдного
встановлення приладів обліку протягом найближчих двох років, таким
чином буде створено приладову вимірювальну базу для підтвердження і
розвитку напрямів організації гарячого водопостачання населення, які
викладено в цій роботі.
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3.4. Шляхи реновації СЦГВ
Життя вимагає відновлення гарячого водопостачання в усіх містах і
населених пунктах України [9]. Ми вважаємо, що існує кілька варіантів
відновлення гарячого водопостачання [42, 91].
Перший варіант – повна заміна мереж, що вийшли з ладу, новими
заздалегідь ізольованими пластиковими трубопроводами.
Другий варіант – відмова від існуючих зовнішніх мереж системи
гарячого водопостачання і центрального теплового пункту (ЦТП), з
встановленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у кожному будинку.
Третій варіант – встановлення в кожній квартирі ємнісних
електропідігрівачів.
У першому і другому варіантах фінансування відбувається за рахунок
муніципалітетів і держави. У третьому варіанті фінансування відбувається
переважно за рахунок власників квартир [50, 99].
При обґрунтуванні другого варіанту слід підкреслити той факт, що
встановлення нових ІТП для приготування гарячої води замість одного
діючого

ЦТП

не

є

обґрунтованим

техніко-економічним

рішенням.

Розрахунок і практика свідчать про те, що гарячу воду вигідніше і простіше
гріти в одному місці і подавати по трубах до групи будівель [134].
Деякі фахівці пропонують замінити один ЦТП на безліч ІТП,
підтверджуючи свої позиції нібито існуючою необхідністю повсюдного
встановлення ІТП у кожному будинку для потреб опалювання. І тому вони
нібито

"розширюють"

опалювальний

ІТП,

надаючи

йому

функції

приготування гарячої води. Така постановка питання є необґрунтованою і
некоректною.

Встановлення

ІТП,

обладнаного

різноманітним

устаткуванням, не є необхідністю сьогодення ні з технічної, ні тим більше з
економічної точки зору [102].
Питання має звучати чітко і однозначно: скільки ми будуємо установок
із приготування гарячої води – одну або декілька? Відповідь на це питання
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не однозначна, оскільки вимагає техніко-економічних обґрунтувань [103].
Сьогодні ми можемо не займатися дослідженням питання про
раціональну кількість ЦТП для мікрорайону, відповідь на це питання було
отримано ще у 80-ті роки минулого століття в роботах низки авторів:
вигідніше мати один ЦТП. Правильність теоретичних розробок минулих
років цілком підтвердила півстолітня практика експлуатації в Україні та
інших країнах [105].
Розглядаються три варіанти систем теплопостачання мікрорайону з
двадцятьма будівлями, із загальним тепловим навантаженням 11,95
Гкал/год, у тому числі на потреби гарячого водопостачання 5,45 Гкал/год.
Далі проведемо техніко-економічне порівняння трьох варіантів реновації
систем гарячого водопостачання [99].
Перший варіант. Відновлення гарячого водопостачання шляхом
повної

заміни

всіх

трубопроводів гарячої

води

і

циркуляційних

трубопроводів, зовнішніх чотиритрубних теплових мереж мікрорайону зі
збереженням існуючої конфігурації мережі та діючого ЦТП [21].
Сучасними заздалегідь теплоізольованими трубопроводами для
гарячого водопостачання є готові для зовнішнього безканального
прокладання

прямі

або

згорнуті

у

рулони

конструкції

"Ізопрофлекс" [87].

Рис. 3.4.1. Заздалегідь ізольована труба для систем ГВП

типу
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Прокладання нових трубопроводів здійснюється за безканальним
принципом з використанням лотоків, у яких раніше були укладені старі
мережі системи гарячого водопостачання [47]. При цьому лотоки, після
демонтажу старих труб, засипають піском, а нові заздалегідь ізольовані
трубопроводи укладають на піщану основу, природно без жодної ковзкої
опори. Питання про відновлення перекриття лотоків плитами вирішується у
кожному окремому випадку, залежно від глибини закладання або наявності
проїжджої частини над теплотрасою [48].
Переваги першого варіанту:
-

замінивши тільки зовнішні мережі гарячого водопостачання, ми

відновлюємо працездатність усієї системи, оскільки теплообмінне і насосне
устаткування

на

ЦТП

(ТРС),

як

правило,

скрізь

зберегло

свою

працездатність і заміни не вимагає [46];
-

збереження теплового навантаження гарячого водопостачання

на діючому джерелі теплової енергії, котельні або ТЕЦ.
Недоліки першого варіанту:
-

необхідність

розкриття існуючих

каналів

теплових

мереж,
пошкодження і відновлення дорожніх покриттів і газонів;
-

залежність від режимів і графіків роботи теплопостачальної

організації. Другий варіант. Приготування гарячої води передбачається на
ІТП, в підвалі кожної будівлі, замість одного ЦТП [38, 83]. При цьому
центральний тепловий пункт фактично ліквідовується як установка із
приготування гарячої води [69].
Джерело теплової енергії для підігрівання гарячої води залишається
колишнє (ТЕЦ або котельня). На рис. 2 наведено фотознімок такого ІТП,
змонтованого в підвалі 16-поверхового житлового будинку, з тепловим
навантаженням на опалювання і вентиляцію 362 000 ккал/год, на гаряче
водопостачання – 297 000 ккал/год [40].
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Рис. 3.4.2. Фотознімок індивідуального теплового пункту житлового
будинку
Переваги другого варіанту:
- можливість приготування гарячої води для свого будинку незалежно
від інших будівель мікрорайону;
- зменшення вартості складової втрат тепла зовнішніми мережами в
ціні гарячого водопостачання;
- збереження теплового навантаження гарячого водопостачання на
діючому джерелі тепла (котельні або ТЕЦ).
Недоліки другого варіанту:
- необхідність

капітальних

витрат

на

спорудження

нового

індивідуального теплового пункту. Для розглянутого 16-поверхового
будинку витрати становлять 430 000 грн;
- збільшення вартості складової експлуатаційних витрат у ціні гарячого
водопостачання (додатковий персонал для обслуговування індивідуального
теплового пункту, додаткові витрати електроенергії на знову встановлене
обладнання);
- необхідність розкриття і розширення існуючих каналів теплових
мереж для їх перекладання на більший діаметр;
- залежність

від

гідравлічних

теплопостачальної організації;

режимів

і

графіків

роботи
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- перекладання трубопроводів зі збільшенням діаметрів зовнішньої
системи холодного водопостачання;
- додаткові капітальні витрати на збільшення діаметрів існуючих
внутрішньоквартальних

теплових

мереж

через

значне

збільшення

навантаження на них, що пов’язане з додаванням навантаження на систему
ГВП. Так, наприклад, до реконструкції теплове навантаження від
підвідного та зворотного трубопроводу на вході в 16-поверховий будинок
становило 362 000 ккал/год. Після реконструкції по цих же трубах треба
пропустити додатково 297 000 ккал/год., тобто майже вдвічі більше. При
цьому навантаження на всі ділянки внутрішньоквартальної "опалювальної"
теплової мережі зростає до 84%. Для головної ділянки на виході з
центрального

теплового

пункту,

що

відключається

та

забезпечує

теплопостачання 30 житлових будинків, навантаження становитиме 11,95
Гкал/год. замість 6,5 Гкал/год.;
- перегляд та часткова реконструкція системи електропостачання
мікрорайону через перенесення місця підігрівання гарячої води з ЦТП в
ІТП, встановлений у підвалі кожного будинку [45].
Третій варіант. Приготування води в кожній квартирі за допомогою
міні-електробойлерних.
Переваги третього варіанту:
- автономність – гаряча вода є завжди за бажанням споживача;
- економія – повний контроль абонента за витратами на гаряче
водопостачання;
- простота монтажу та експлуатації установки з приготування гарячої
води;
- самостійне вирішення питання капітальних вкладень власниками
квартир;
- значне

зниження

всіх

експлуатаційних

витрат

водопостачання в порівнянні з першим і другим варіантами.

на

гаряче
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До недоліків третього варіанту належать:
-

електропостачальній

електроводонагрівачів

треба

організації
збільшити

зі

збільшенням

або

кількості

перерозподілити

свої

потужності, а також реконструювати внутрішньобудинкові та зовнішні
мережі, трансформаторні підстанції;
-

додаткові труднощі виникають у водопостачальних організацій,

оскільки вони мають забезпечити майже двократне збільшення подачі
холодної води в квартиру, як і в другому варіанті, перекласти зовнішні
трубопроводи водопостачання;
-

у разі, коли джерелом теплопостачання є теплоелектроцентраль

(ТЕЦ), масове відключення споживачів гарячої води – це зниження її
техніко-економічних показників системи теплопостачання загалом.
Підраховані нами середні витрати на одну людину на місяць (при
нормі витрати гарячої води 3 м3 на місяць) на оплату гарячого
водопостачання за чинними у 2016 р. тарифах становитиме 90 грн.
У третьому варіанті перевагою для електропостачальної організації є
те, що вона отримує додаткового споживача. Особливо цінним і важливим
для електропостачальної організації є те, що новий споживач прагнутиме
витрачати електричну енергію на підігрівання гарячої води в нічний час,
тобто в період "провалу" графіків електроспоживання.
Розглядаючи перехід споживачів на автономне квартирне гаряче
водопостачання як тенденцію розвитку електроенергетики, можна бачити в
цьому позитивне явище в майбутньому, оскільки перехід на безпосереднє
електроводонагрівання води у квартирі дає підвищення ККД усієї
енергосистеми

за

рахунок

зниження

втрат

при

нагріванні

та

транспортуванні водяних теплоносіїв [132].
Для мінімізації об’ємів робіт при перекладанні мережі гарячого
водопостачання

і

покриттів

зберігати

слід

максимального

використання

конфігурацію

існуючих

теплотраси.

Таким

дорожніх
чином,

зберігаються схеми компенсації, дренажу, розповітрювання і відключень.

89

Прокладання нових трубопроводів здійснюється за бесканальним
принципом, з використанням лотоків, у яких раніше були укладені старі
мережі системи гарячого водопостачання. При цьому лотоки після
демонтажу старих труб засипають піском, а нові заздалегідь ізольовані
трубопроводи укладають на піщану основу, природно без будь-якої ковзної
опори. Питання про відновлення перекриття лотоків плитами вирішується
у кожному окремому випадку, залежно від глибини закладання або
наявності проїжджої частини над теплотрасою. Як правило, перекривати
існуючі лотоки плитами не треба, оскільки наявність плит тільки
ускладнює можливе виконання ремонтних робіт.
В окремих випадках, якщо глибина залягання старих теплотрас
(близько 1,5-2,0 м і більше до верху каналу) є значною, може бути
доцільним укладання нових безканальних мереж зверху існуючих каналів
без демонтування існуючих теплотрас. При цьому можна вибрати нову,
раціональнішу конфігурацію мережі [72].
Найважливішим питанням економічної роботи системи гарячого
водопостачання є відновлення циркуляції в мережі. Часто це питання
доводиться вирішувати наново, оскільки воно не було вирішене у багатьох
проектах спочатку. Аналіз свідчить, що у багатьох раніше запроектованих і
впродовж десятків років діючих системах централізованого гарячого
водопостачання, незважаючи на наявність циркуляційного трубопроводу,
фактично циркуляції гарячої води не було.
Таким чином, віддавши перевагу першому варіанту реновації,
замінивши

зовнішні

гарячоводні

та

циркуляційні

трубопроводи,

відновивши циркуляцію і, за необхідності, здійснивши частковий ремонт
теплообмінного, насосного устаткування й автоматики на центральному
тепловому пункті (ЦТП), ми відновлюємо працездатність усієї системи
централізованого гарячого водопостачання.
Слід підкреслити, що збереження теплового навантаження гарячого
водопостачання на діючому джерелі теплової енергії, котельні або ТЕЦ є
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дуже важливим як для економічної роботи всієї системи теплопостачання,
так і для подальшого функціонування самої ТЕЦ як когераційного джерела
тепла.
Основні показники за трьома варіантами наведено в таблиці 3.4.1.
Таблиця 3.4.1
Витрати на 1 Гкал і вартість 1 м3 гарячої води
ва
рі
№
ан
ту
І

ІІ

ІІІ

Назва

Повна заміна існуючих мереж
гарячого водопостачання зі
збереженням ЦТП
Відмова від існуючих мереж
гарячого водопостачання і
ЦТП, із заміною їх на ІТП в
кожному будинку
Встановлення
у
квартирі
електричного водопідігрівача

Витрати,
грн

Вартість 1
м3 гарячої
води на 1 ос.

Джерело
фінансування

2560

120

Муніципалітет

120

Муніципалітет;
електропостачальна
організація

3600

2820

90

Власник квартири;
муніципалітет;
електропостачальна
організація

Висновки.

1.

Застосування для гарячого водопостачання сталевих труб без

внутрішніх покриттів, що є грубим порушенням нормативних документів,
призвело до масових пошкоджень трубопроводів систем ГВП внаслідок
посиленої внутрішньої корозії. Результатом такого підходу є практично
повне припинення централізованого гарячого водопостачання у більшості
міст і населених пунктів України.
2.

Однією з найважливіших причин, що прискорили внутрішню

корозію трубопроводів гарячого водопостачання, є відсутність постійної
циркуляції в системі, що призводить до створення застійних зон.
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3.

Із

розглянутих

методів

реновації

систем

гарячого

водопостачання найбільш техніко-економічно обґрунтованою є повна
заміна прокородованих трубопроводів на нові неметалеві заздалегідь
теплоізольовані конструкції.
4.

Встановлення безлічі ІТП замість одного ЦТП не може

розглядатися

як

рекомендований

метод

масової

реновації

через

необхідність великих додаткових витрат на реконструкцію всієї системи
теплопостачання, водопостачання і частково електропостачання.
5.

Перехід на квартирні місткі електропідігрівачі є дуже

економічним з точки зору споживача. Цей метод дає можливість
реанімувати систему гарячого водопостачання в найкоротші терміни,
проте така реанімація призводить до зниження техніко-економічних
показників усієї системи теплопостачання і демонтування колосальної
кількості

ще

цілком

придатного

гарячоводного устаткування.

до

багаторічної

експлуатації
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РОЗДІЛ 4
ЗАХИСТ ЧОРНИХ ТРУБ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ГАРЯЧОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД КОРОЗІЇ МЕТОДОМ ВАКУУМНОЇ ДЕАЕРАЦІЇ
4.1. Постановка промислового експерименту
Як

було

сказано

в

попередніх

розділах,

системи

гарячого

водопостачання у багатьох містах України працюють з великими перебоями
через необхідність постійного проведення аварійно-відновних робіт,
спричинених посиленою внутрішньою корозією чорних сталевих труб без
покриття [99]. У низці міст, мікрорайонів, кварталів і безлічі житлових
будинків подача гарячої води взагалі припинена.
Запропоновані раніше наукою та впроваджені в практику методи
захисту труб від внутрішньої корозії, що полягають у магнітній обробці
води або дозації розчину силікату натрію, в реальній довгостроковій
експлуатації себе не виправдали [1]. У той же час багаторічний
промисловий експеримент із захисту чорних сталевих труб від внутрішньої
корозії шляхом вакуумдеаераційної обробки гарячої води дав позитивний
результат [114]. Підсумком масового промислового експерименту стала
стабільна робота системи центрального гарячого водопостачання одного з
найбільших міст України – Запоріжжя [115].
Проведені багаторічні випробування дозволяють стверджувати, що
правильно

організована

і

стабільно

працююча

вакуумна

деаерація

уможливлює тривалу нормативну експлуатацію системи централізованого
гарячого водопостачання, що складається зі звичайних чорних сталевих
труб без жодного захисного покриття [131].
Виходячи з вищевикладеного, далі доцільно розглянути вакуумну
деаерацію як один з реальних напрямів реновації систем гарячого
водопостачання [3].
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Велика кількість досліджень засвідчила, що корозія заліза в
знекисненій воді при звичайній температурі є незначною. Отже, зменшення
вмісту розчиненого кисню є ефективним практичним засобом запобігання
корозії. Розчинений кисень видаляють з води або хімічною, або вакуумною
деаерацією [113].

Рис. 4.1.1. Трубопроводи ГВП за відсутності вакуумдеаерації

Рис. 4.1.2 Трубопроводи ГВП за наявності вакуумдеаерації
Принцип вакуумної деаерації ґрунтується на фізичному Законі Генрі,
згідно з яким концентрація газу, розчиненого у воді, є пропорційною
парціальному тиску цього газу над поверхнею води [4]. Для повного
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видалення газу з води необхідно, щоб парціальний тиск газу над водою
дорівнював нулю або був менше нуля, що відбувається при створенні
зниженого тиску – вакууму.
До проведення промислового

експерименту метод вакуумної

деаерації мав локальне застосування тільки для обробки невеликих об’ємів
підживлювальної води на декількох котельнях і ТЕЦ [5].
Надалі було використано вакуумну деаерацію для обробки всієї
гарячої води, що надходить у систему централізованого гарячого
водопостачання міста [55].
Двадцять районних і квартальних котелень, що забезпечують місто,
обладнані вакуумдеаераційними установками (рис. 4.1.3).

Рис. 4.1.3. Вакуумдеаераційна установка на котельні м. Запоріжжя
Кількість населення, що споживає гарячу воду, – 467 000 ос.
Протяжність трубопроводів гарячого водопостачання – триста
кілометрів.
Протяжність циркуляційних трубопроводів – двісті шістнадцять
кілометрів.
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4.2. Конструктивні рішення вакуумдеаераторів
Конструкцію вакуумного деаератора типу ВД наведено на рис. 4.2.1.
У деаераторах застосовується двоступенева схема деаерації води:
I ступінь – струминний, II – барботажний, для якого використовується
непровальна дірчаста тарілка.

Рис. 4.2.1. Вакуумний деаератор типу ВД

Початкова (що підлягає деаерації) вода по трубі (рис. 4.2.1) потрапляє
на верхню тарілку [23]. Останню секціоновано з таким розрахунком, що при
мінімальному (30%) навантаженні працює тільки частина отворів у
внутрішньому секторі. У разі збільшення навантаження включаються в
роботу інші отвори. Секціонування верхньої тарілки дозволяє уникнути
гідравлічних перекосів по парі і воді при зміні навантаження і в усіх

96

випадках забезпечує обробку струменів води парою. Пройшовши струминну
частину, вода потрапляє на перепускну тарілку, призначену для збирання і
перепускання води на початкову ділянку, що розташована нижче
барботажної тарілки. Перепускна тарілка має отвір у вигляді сектора, який з
одного боку примикає до суцільної вертикальної перегородки, що йде вниз
до основи корпусу колонки. Вода з перепускної тарілки спрямовується на
непровальну

барботажну

тарілку

з

рядами

отворів,

орієнтованих

перпендикулярно до потоку води [68].
До барботажної тарілки примикає водозливний поріг, який проходить
до нижньої основи деаератора. Вода тече по барботажній тарілці,
переливається через поріг і потрапляє в сектор, обрамлений порогом і
перегородкою, а потім відводиться з деаератора через трубу.
Нагрівальне середовище – перегріта вода (пара), надходить під
барботажну тарілку по трубі. Потрапляючи в ділянку з тиском нижче
атмосферного, вода скипає, утворюючи під тарілкою парову подушку. Вода,
що залишилася після скипання, по водопропускній трубі надходить на
барботажну тарілку, де піддається обробці разом з початковим потоком
води. Пара, проходячи крізь отвори тарілки, барботує воду. Зі збільшенням
навантаження, а отже, і витрати пари, висота парової подушки збільшується,
і надмірна пара перепускається в обхід барботажної тарілки через
перепускні труби. Потім пара проходить через горловину в перепускній
тарілці й потрапляє в струминний відсік, де велика її частина конденсується.
Пароповітряна суміш відводиться по трубі в охолоджувач випару [130].
Охолоджувач випару призначений для конденсації максимальної
кількості пари з парогазової суміші, що відводиться від деаератора, та
утилізації тепла цієї пари. Під час охолодження випару відбувається різке
скорочення об’єму парогазової суміші, що особливо важливо для
забезпечення

нормальної

роботи

повітровідсмоктувальних

пристроїв.

Охолоджувач випару є кожухотрубним теплообмінником, що складається з
горизонтального корпусу, в якому розміщена трубна система (трубна дошка
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приварюється до корпусу, щоб уникнути присосів повітря). Усередині
трубок рухається хімочищена вода (частина потоку початкової води), яка
потім спрямовується в деаератор. Для забезпечення необхідної витрати
випару при всіх навантаженнях деаератора витрата води на охолоджувач
випару повинна відповідати номінальній продуктивності та підтримуватися
постійною. Конденсат з охолоджувача випару окремим трубопроводом
через гідрозасув повертається в деаератор (на тарілку переливання (верхню)
або зливається в дренажні баки, для цього охолоджувач нахилений у бік
відведення конденсату (ухил 1:10).
У вакуумному деаераторі мають бути створені тиск і температура, що
відповідають умовам нульової розчинності газів у воді. Цього можна
досягти одним з двох описаних нижче способів.

4.3. Схеми діючих вакуумдеаераційних установок м. Запоріжжя

Перший спосіб. Вода нагрівається у вакуумному деаераторі парою до
температури,

близької

застосовується, якщо

до

температури

кипіння.

температура води, що

Такий

спосіб

надходить, нижча

за

температуру кипіння, що відповідає тиску в деаераторі.
Другий спосіб. Деаератор працює без подачі в нього пари. Такий спосіб
застосовується, якщо температура води, що надходить, вища за температуру
кипіння, що відповідає тиску в деаераторі. В цьому випадку вода, що
надходить в деаератор, миттєво скипає. Її температура швидко знижується
до температури кипіння. За рахунок падіння температури води виділяється
тепло, яке витрачається на пароутворення.
Як повітровідсмоктувальний пристрій застосовується водоструминний
ежектор (ЕВ). Також допускається застосовувати пароструминні ежектори і
вакуумні насоси (рис. 4.3.1).
Парогазова суміш надходить у вхідну камеру 1, а потім через вікна 4 –
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в камеру змішування 2, де конденсується струменем робочої води, що
витікає з сопла 3. Пара, що залишилася, конденсується в дифузорі 5, де і
відбувається змішування води і несконденсованих газів та підвищення
загального тиску. Водогазова суміш відводиться у бак робочої води (бакгазовіддільник).

Рис. 4.3.1. Схема ежектора (ЕВ)
При вертикальному розташуванні ежектора тиск за ним визначається
в основному висотою установки над рівнем води у баку. Зменшення тиску в
зливній трубі за ежектором за інших рівних умов призводить до зменшення
тиску на всмоктувальному боці ежектора і збільшення його масової
продуктивності. Робоча вода до ежекторів подається окремими насосами з
постійним напором.
Для виключення перегрівання робочої води у бак безперервно
подається холодна вода, а частина підігрітої води відводиться (рис. 4.3.2).
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Рис. 4.3.2. Схема включення вакуумного деаератора при зливанні
деаерованої води самопливом
1

– підведення початкової води;

2

– підведення води в охолоджувач випару;

3

– повернення води з охолоджувача випару;

4

– підведення теплоносія;

5

– теплообмінник;

6

– гідрозасув;

7

– відведення деаерованої води;

8 (8’) – відведення конденсату з охолоджувача в деаератор (у
дренаж);
9 – відсмоктування парогазової суміші з охолоджувача випару
ежектором;
10

– підведення робочої води в ежектор;

11

– скидання водогазової суміші;

12

– підведення води, що охолоджує;
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13

– відведення нагрітої води;

14

– підведення теплоносія;

15 – холодильник відбору проб двоточковий.

Для зливання деаерованої води в акумуляторні баки самопливом
вакуумні деаератори мають розміщуватися на позначці, що перевищує
верхній рівень води у баку не менш ніж на 10 м (див. рис. 4.3.2).
Акумуляторні

(проміжні)

баки

повинні

унеможливлювати

"зараження" деаерованої води повітрям у них і руйнування під впливом
внутрішнього тиску, для чого:
-

підведення деаерованої води у бак і відведення її з бака

необхідно здійснювати паралельними перфорованими колекторами в його
нижню частину; отвори в колекторах мають бути спрямовані вниз;
-

над поверхнею води слід підтримувати надмірний тиск

(відносно атмосферного) за рахунок подачі в паровий простір бака пари
(0,3...0,5 кг на тонну деаерованої води) або перегрітої деаерованої води;
-

бак з’єднується з атмосферою вістовою трубою;

-

акумуляторний бак обладнується спеціальним гідрозасувом,

що сполучає його паровий простір з атмосферою і пристроєм переливання;
-

внутрішня поверхня бака повинна мати стійке антикорозійне

покриття.
Теплові схеми ТЕЦ і котелень мають забезпечувати стабільну
підтримку технологічно необхідних режимів вакуумної деаерації, які
визначаються типом застосовуваних деаераторів, якістю початкової води.
Під час експлуатації вакуумних деаераційних установок має здійснюватися
комплекс ефективних заходів з підтримки герметичності їх вакуумної
системи, забезпечення відведення випару з деаераторів, режиму роботи
зливних

трубопроводів і баків-акумуляторів, регулювання

процесу

деаерації.
В атмосферні деаератори подається вода з температурою на 2-3 °С
нижче температури насичення при робочому тиску. Доведення води до
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кипіння відбувається методом прямого змішування з парою в голівці
деаератора. Видільні гази видаляються разом з випаром.
У вакуумному деаераторі вода має температуру близько 70 °С.
У результаті вакуумування скипання води і деаерація відбуваються при цій
температурі.

4.4. Експериментальні дані за оцінкою якості роботи вакуумдеаерації
Важливість використання деаерації в системах централізованого ГВП
можна розглянути на прикладі роботи низки котелень м. Запоріжжя [63].
Далі наведено статистичні дані про відмови в роботі систем
централізованого ГВП за кількома районами теплопостачання міста [92].
Як видно з даних таблиць 4.4.1, кількість пошкоджень у роботі
централізованої системи ГВП у тих районах, де відбувається деаерація
гарячої води, значно нижча, що побічно підтверджує необхідність і
важливість функціонування систем знекиснення гарячої води [96].
У водонагрівальних опалювальних котельнях, де готується вода для
гарячого

водопостачання,

температура

води

на

виході

з

котлів

підтримується на рівні 140-150 ºС, що дозволяє організувати надійну
вакуумну деаерацію сирої води. Вакуумні деаератори встановлено у всіх
котельнях міста, де готується гаряча вода для систем централізованого
гарячого водопостачання. Особливістю схеми з використанням двох
ежекторів для підтримання вакууму в деаераційній колонці є те, що один із
них працює в одному діапазоні роботи деаератора, а другий – в іншому, що
дозволяє підтримувати стабільну роботу деаератора в широкому діапазоні
навантажень [56].
Статистику

пошкоджень

трубопроводів

в

мережах

гарячого

водопостачання м. Запоріжжя наведено для систем з вакуумною деаерацією
гарячоводних систем та для подібних систем без вакуумної деаерації
(таблиця 4.4.1) [93].
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Таблиця 4.4.1
Кількість пошкоджень на мережах гарячого водопостачання
декількох котелень м. Запоріжжя

чотиритрубна

двотрубна

Котельня (м. Запоріжжя)

2013 р.

2014 р.

2015 р. За три роки

по вул. Святого Миколая, 79а

100

83

75

258

по вул. Нахімова, 4

143

149

200

492

по вул. Пармонова, 15в

89

52

46

187

По котельнях без деаерації

332

284

321

937

по вул. В. Сергієнка, 7

53

41

65

159

по вул. Товариській, 47

28

30

29

150

по пр. Металургів, 32

34

32

29

95

По котельнях з деаерацією

137

128

139

404

Дані, наведені в таблиці 4.4.1, наочно показують, що кількість
пошкоджень у системах з деаерацією приблизно вдвічі менша, ніж у
системах без деаерації [94]. Оскільки довжина порівнюваних мереж та їх
діаметр різний, було розраховано їх матеріальну характеристику, яку
наведено

в

таблиці

4.4.2

та

на

базі

пошкоджуваність порівнюваних мереж [61].

якої

визначено

питому

103

350
300
250
200
150
100
50
0
2`013р.

2`014р.

2`015р.

без деаєрації з деаєрацією

Рис. 4.4.1. Кількість пошкоджень на мережах гарячого водопостачання
декількох котелень м. Запоріжжя

Таблиця 4.4.2
Матеріальна характеристика трубопроводів системи централізованого
гарячого водопостачання кількох котелень м. Запоріжжя
Протяжність

чотиритрубна

двотрубна

Котельня (м. Запоріжжя)

Середній

Матеріальна

мереж ГВП, діаметр мережі характеристика,
м

ГВП, м

тис.м2

по вул. Святого Миколая, 79а

26470

83

2,195

по вул. Нахімова, 4

33820

70

2,377

по вул. Пармонова, 15в

32384

77

2,487

по вул. В. Сергієнка, 7

75691

129

9,745

по вул. Товариській, 47

35703

122

4,360

по пр. Металургів, 32

67188

90

6,079
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Результати такої обробки статистичних даних наведено в таблиці 4.4.3,
а також середню за три роки питому пошкоджуваність [95]. Аналіз цих
результатів показує, що середня за три роки пошкоджуваність мереж без
деаерації в 5-10 разів більша, ніж для мереж з деаерацією [74].
Таблиця 4.4.3
Питома пошкоджуваність мереж центрального гарячого водопостачання на
кількох котельнях м. Запоріжжя
Котельня (м. Запоріжжя)

Середня питома
2013 р. 2014 р. 2015 р пошкоджуваність
за три роки

двотрубна

По котельнях без деаерації

по вул. Святого Миколая, 79а

45,56

37,81

34,17

39,18

по вул. Нахімова, 4

60,16

62,68

84,14

68,99

по вул. Пармонова, 15в

35,79

20,91

18,5

25,06

чотиритрубна

По котельнях з деаерацією

по вул. В. Сергієнка, 7

5,44

4,21

6,67

5,44

по вул. Товариській, 47

6,42

6,88

6,65

6,65

по пр. Металургів, 32

5,59

5,26

4,77

5,21

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Святого
Миколая, 79А

Нахімова, 4

Пармонова, 15в В. Сергієнко, 7 Товариська, 47 Металургів, 32

Рис. 4.4.2. Середня питома пошкоджуваність за три роки на
котельнях без деаерації та з деаерацією
Дані по роботі різних схем включення деаераторів наведено далі в
таблиці 4.4.4 і на рис. 4.4.3.
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Таблиця 4.4.4
Відмови в роботі трубопроводів у 2005-2014 рр.
Котельня

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20052014

двотрубна система теплопостачання
Святого Миколая,

42

20

34

29

49

47

53

39

54

31

398

78

37

94

85

91

134

111

122

113

88

953

79а + Шкільна, 2а
Нахімова, 4

чотиритрубна система теплопостачання
Товариська, 47

15

12

16

20

19

20

21

19

17

22

181

В. Сергієнка, 7

18

13

13

16

19

32

29

37

39

28

244

Чубанова, 3д

28

27

19

24

22

12

18

22

46

25

243

Рис. 4.4.3. Відмови в роботі трубопроводів ГВП у 2005-2014 рр.
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4.5. Рекомендації щодо застосування вакуумдеаерації

Понад тридцятирічний промисловий експеримент, здійснений нами в
м. Запоріжжя, дозволив розробити низку рекомендацій щодо подальшого
впровадження системи вакуумної деаерації в частково діючих або
виведених з експлуатації системах ЦГВ.
Слід підкреслити, що пропоновані нами рішення придатні тільки після
повного капітального ремонту існуючих трубопроводів та відновлення
циркуляції в системі.
Теплові схеми ТЕЦ і котелень повинні забезпечувати стабільну
підтримку технологічно необхідних режимів вакуумної деаерації, які
визначаються типом застосовуваних деаераторів, якістю початкової води.
При експлуатації вакуумних деаераційних установок має здійснюватися
комплекс ефективних заходів щодо підтримки герметичності їх вакуумної
системи [4], забезпечення відведення випару з деаераторів, режиму роботи
зливних

трубопроводів

і

баків-акумуляторів,

регулювання

процесу

деаерації.
Необхідно відзначити, що у більшій частині випадків відмова
теплопостачальної компанії від використання систем деаерації спричинена
неправильною експлуатацією цього устаткування. Достатня складність схем
деаераційних установок, різноманітність теплових і гідравлічних режимів
роботи експлуатація вакуумних деаераторів вимагають високої технічної
культури обслуговуючого персоналу. На теплоенергетичних підприємствах
з низькою культурою експлуатації вакуумні деаератори ефективно
працювати не можуть.
Є низка технологічних причин, що не залежать від умов експлуатації
систем деаерації, але призводять до неможливості використання типових
теплових і гідравлічних моделей організації вакуумної деаерації. Часто такі
ситуації характерні для джерел теплопостачання, що мали реконструкції
основних і допоміжних виробничих приміщень або під час першого
проектування вузлів деаерації на вже існуючих виробничих майданчиках.
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Більшість причин відмови від деаерації безпосередньо пов’язана зі
зміною характеру теплового навантаження (режимами водорозбору) і може
бути вирішена шляхом аудиту основних і допоміжних технологічних
процесів джерела теплопостачання [98]. Досвід показує, що правильне
виявлення причин технологічних труднощів дозволяє вирішити усі виниклі
проблеми в найкоротші терміни та з мінімальними фінансовими витратами
[123].
Вивчення і аналіз досвіду промислової експлуатації систем деаерації
води засвідчує, що однією з причин відмови від використання деаерації є
системні помилки експлуатації, що призводять до виходу з ладу
устаткування

вузлів

деаерації.

До

найбільш

поширених

проблем

експлуатації належать:
- стійка тенденція зниження гарячого водорозбору, що призводить до
роботи устаткування вузла вакуумної деаерації в мінімально допустимих
режимах;
- робота вузлів вакуумної деаерації в переривчастому режимі (робота
здійснюється пропусками і чергується з повною зупинкою технологічного
устаткування) [110];
- систематичне порушення герметичності вакуумних систем;
- підвищення експлуатаційних витрат на допоміжні технологічні
процеси, а отже, і підвищення собівартості продукції, що поставляється;
- перевитрата енергетичних ресурсів основним енергоспоживаючим
устаткуванням вузла деаерації гарячої води;
- при вертикальному розташуванні ежектора тиск за ним визначається в
основному висотою установки над рівнем води у баку [52]. Зменшення
тиску в зливній трубі за ежектором за інших рівних умов призводить до
зменшення тиску на всмоктувальній стороні ежектора і збільшення його
масової продуктивності;
- робоча вода до ежектора має подаватися окремими насосами з
постійним напором.
Для того щоб запобігти перегріваню робочої води, у бак повинна
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безперервно надходити холодна вода, а частина підігрітої води
відводитися.
Для зливання деаерованої води в акумуляторні баки самопливом
вакуумні деаератори мають розміщуватися на позначці, що перевищує
верхній рівень води у баку не менш ніж на 10 м.
Акумуляторні

(проміжні)

баки

повинні

унеможливлювати

"зараження" деаерованої води повітрям у них і руйнування під впливом
внутрішнього тиску, для чого:
-

підведення деаерованої води у бак і відведення її з бака

необхідно здійснювати паралельними перфорованими колекторами в його
нижню частину; отвори в колекторах мають бути спрямовані вниз;
-

над поверхнею води слід підтримувати надмірний тиск

(відносно атмосферного) за рахунок подачі в паровий простір бака пари
(0,3…0,5 кг на тонну деаерованої води) або перегрітої деаерованої води;
-

бак з’єднується з атмосферою вістовою трубою. Переріз

вістової труби повинен забезпечити вільне надходження в бак і вільне
випускання з нього повітря або пари (за наявності парової подушки), що
виключало б підвищення в ньому тиску вище атмосферного або утворення
розрідження (вакууму) під час відкачування води;
-

акумуляторний

бак

має

обладнуватися

спеціальним

гідрозасувом, що сполучає його паровий простір з атмосферою і
пристроєм переливання;
-

внутрішня поверхня бака повинна мати стійке антикорозійне

покриття.

4.6. Влаштування додаткового проміжного бака
Важливою проблемою, що постає перед теплопостачальними
організаціями, які хочуть додатково обладнати джерела теплопостачання
вузлами деаерації гарячої води, є неможливість розміщення деаератора на
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позначці, що перевищує верхній рівень води у баку не менш ніж на 10 м.
Саме вирішення цієї проблеми пов’язане зі значним здорожчанням
проекту (іноді в 2-3 рази) за рахунок додаткової реконструкції виробничих
будівель. З іншого боку, недотримання цієї важливої умови не дозволить
організувати правильну роботу деаераторів.
Технічне рішення такої проблеми було знайдене і відкрило шлях до
оснащення значно більшої частини джерел централізованого гарячого
водопостачання.
Для

забезпечення

встановлюваного
акумулятора

необхідного

деаератора

гарячої

води

та

перепаду

верхнього

необхідно

рівня

позначок

знову

існуючого

бака-

використовувати

додатковий

(проміжний) бак, верхній рівень води в якому нижчий від верхнього рівня
основного бака на величину необхідного приросту перепаду висот.
Принципову

схему

такої

організації

підготовки

гарячої

води

з

використанням проміжного бака і додаткового циркуляційного насоса
наведено на рис 4.6.1.

Рис. 4.6.1. Принципова схема організації деаерації гарячої води з
використанням проміжного бака
Н – повний необхідний перепад висот між деаератором і верхнім
рівнем деаерованої води у баку (не менше 10 м);
Н1 – перепад висоти між деаератором і верхнім рівнем основного бака-
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акумулятора гарячої води;
Н2 – перепад висот між верхнім рівнем води в основному
бакуакумуляторі та верхнім рівнем води в проміжному баку.
Використання

проміжного

бака

пов’язане

з

необхідністю

перекачування гарячої води з нього в основний бак-акумулятор за
допомогою додаткового циркуляційного насоса. У свою чергу, це
призводить до збільшення витрати електричної енергії для приготування
гарячої води, проте ця перевитрата є незначною в порівнянні з витратами,
яких зазнає теплопостачальна організація для ліквідації аварій на мережах
гарячого

водопостачання,

спричинених

внутрішньою

корозією

трубопроводів.
Тому устаткування вузлами деаерації є одним з важливих і таких, що
швидко реалізовуються, економічно виправданих шляхів реанімації уже
експлуатованих джерел гарячого водопостачання. Для повноцінної та
всебічної реалізації цього напряму, разом з класичними тепловими і
гідравлічними моделями організації схем вузлів деаерації, доцільно
використовувати наші розробки, що зарекомендували себе як економічні та
ефективні.

4.7. Забезпечення герметичності баків-акумуляторів
Під час експлуатації вакуумних деаераційних установок з бакамиакумуляторами обов’язково потрібно здійснювати комплекс ефективних
заходів щодо підтримки їх герметичності.
Вибираючи оптимальний спосіб захисту від корозії й від аерації, слід
враховувати такі чинники:
- особливості роботи бака з передбачуваним антикорозійним захистом
на місці його розташування в районі виробництва тепла або його
споживання;
- ступінь ефективності антикорозійного захисту та її доцільність;
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- порівняння варіантів спільного захисту баків від корозії і води в них
від аерації герметизувальними рідинами і роздільного захисту від корозії
шляхом нанесення антикорозійних покриттів або катодного захисту з
урахуванням пристрою "парової подушки";
- термін служби антикорозійних складів, їх вартість з урахуванням
оплати трудовитрат на їх нанесення;
- можливість механізації робіт;
- очікувані обсяги ремонтних робіт, їх періодичність і вартість;
- ступінь безпечного проведення робіт з антикорозійного захисту та
ремонту, вартість безпечного проведення робіт; вартість робіт з організації
захисних заходів;
- вартість робіт з влаштування "парової подушки" для захисту води від
аерації (за необхідності) і способу підготовки води для підживлення
парових котлів;
- стан внутрішньої поверхні бака;
- температура води, що надходить у бак;
- температура і вологість повітря під час проведення робіт.
Для захисту баків від корозії та води в них від аерації можуть
застосовуватися:
- комплексний захист металу від корозії та води від аерації за
допомогою плаваючої герметизувальної рідини (герметика);
- змішаний захист, що складається з герметизувальної рідини для
захисту води у баках від аерації та одночасно для захисту металу від
корозії й антикорозійних покриттів поверхні металу для захисту від корозії
внутрішньої поверхні даху і стін бака;
- роздільний захист від корозії шляхом нанесення різних покриттів на
внутрішню поверхню металевих стін, дна і даху або катодний захист
металу для попередження корозії у поєднанні з влаштуванням "парової
подушки" для захисту води від аерації.
Ефективність і терміни служби нанесеного на металеву поверхню
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антикорозійного захисту залежать від якості підготовки поверхні, ступеня
дотримання технології виконання робіт з її нанесення, а також дотримання
експлуатаційних характеристик води, що подається.
При роздільному захисті баків від корозії антикорозійними покриттями
у поєднанні з влаштуванням "парової подушки" мають бути захищені від
корозії всі поверхні баків-акумуляторів, у тому числі стіни, дно, дах і опорні
стійки за їх наявності.
Захист від корозії металевих баків-акумуляторів, що перебувають в
експлуатації, має відбуватися до досягнення мінімально допустимої
товщини стін – 20 % і більше від їх проектної товщини.
Антикорозійний захист має бути виконаний згідно з РД 34.40. 504-86.
Перевагами застосування герметизувальних матеріалів є:
-

великий термін ефективного захисту від корозії в порівнянні з

іншими способами, зокрема покриттями;
-

для баків, що знову вводяться в експлуатацію, відсутність

трудомісткого процесу піскоструминної обробки металу перед нанесенням
ґрунту або покриття;
-

проста

технологія

нанесення

герметизувальних

рідин,

здійснювана персоналом котельні;
-

відсутність необхідності щорічного контролю за станом

покриття при гарантійному терміні експлуатації;
-

зменшення

теплових

втрат

за

рахунок

пливкого

шару

герметизувальної рідини;
-

відсутність витрати пари для створення "парової подушки";

-

істотна перевага за витратами за рахунок відмови від

трудомісткого процесу підготовки поверхні та нанесення покриття.
Як комплексний захист баків-акумуляторів від корозії та води в них від
насичення киснем і вуглекислим газом, механічних забруднень атмосфери,
випару і охолодження, а також внутрішньої поверхні резервуарного
устаткування від корозійного руйнування застосовують герметики АГ-4 і
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АГ-4І.
Рідина захисна (герметик АГ-4, АГ-4І), призначена для захисту від
корозії металевих баків-акумуляторів, що експлуатуються в системах
гарячого водопостачання з температурою води до 100 °С, – для запобігання
випару і насиченню підживлювальної гарячої води киснем і вуглекислим
газом атмосфери.
Герметики АГ-4 і АГ-4І мають низьку питому щільність, термічну і
гідролітичну стабільність, газонепроникність, високу адгезію до металевих
поверхонь. Використання захисних рідин АГ-4 і АГ-4І забезпечує
зменшення швидкості корозії металевої поверхні устаткування в 30-100
разів, втрат води і хімічних розчинів від випару – на 100%.
Таблиця 4.4.1
Показники якості герметика
Нормативні показники герметика
Назва показників
АГ-4
АГ-4І
Зовнішній вигляд і
в’язкорухома
в’язкорухома
рідина жовтого рідина від темноколір
кольору
жовтого до коричневого кольору
Запах
слабкий запах
слабкий запах
мінерального
мінерального
масла
масла
Однорідність складу однорідний, без однорідний, без
грудок і згустків грудок і згустків
Щільність при 20 °С,
800
920
900
920
кг/м3, не більше
В’язкість при 20 °С за
кульковим віскози- 45±15
40±20 45±15
40±20
метром, не менше
Температура спалаху
у відкритому тиглі 150
150
150
150
°С, не менше
Вміст механічних
0,2
0,3
0,2
0,3
домішок, %
Зміст водорозчинних
відсутні
відсутні
кислот і лугів

Методи
контролю
візуально

органолептично
фільтрація
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Герметики є структурованими в’язкорухомими рідинами, що містять
каучукоподібні полімери, стабілізовані антиокисними добавками. Вказані
герметики є нерозчинними у воді, не токсичними, 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
та утворює на стінках бака протикорозійний самовідновний шар.
У разі використання герметизувальної рідини як антикорозійного
захисту бака вся внутрішня поверхня даху і верхня частина стін на один
метр нижче позначки заповнення мають бути захищені стійким
антикорозійним покриттям, що відповідає режимам експлуатації.
При застосуванні герметизувальної рідини бак має бути додатково
обладнаний:
-

пристроєм,

що

запобігає

потраплянню

герметика

в

трубопроводи після бака і в теплову мережу в результаті допустимого
зниження рівня води;
-

пристроєм переливання, що виключає скидання герметика в

дренаж при переповненні бака.
Перед завантаженням герметика має бути проведена підготовка
внутрішньої поверхні стін, дна і даху бака:
-

для нових баків, що не перебували в експлуатації, –

промивання гарячою водою і висушування гарячим повітрям;
-

для баків, що перебували в експлуатації, без покриттів або із

залишками старих захисних матеріалів – очищення механічним шляхом
корозійних відкладень або відстаючих шарів покриття з подальшим
промиванням і висушуванням;
-

для баків, що перебувають в експлуатації з герметиком, повне

видалення зі стін і дна старого шару герметика є необов’язковим, якщо під
шаром герметика відсутній розвиток корозійних процесів або товщина
інших відкладень не перевищує 10-15 мм. Замінювати герметик не слід з
огляду на складність механічного очищення для підготовки поверхонь.
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Для створення захисту внутрішньої поверхні бака від корозії,
відповідно до інструкцій із застосування герметизувальних рідин, товщина
шару герметика на стінах має бути до 150 мкм. Захисна плівка формується в
результаті не менше двох піднімань і опускань води. У середньому на
покриття 1 м2 внутрішньої поверхні бака витрачається 0,1-0,15 кг герметика.
Застосування антиаераційних герметиків дозволяє отримати значний
економічний ефект за рахунок зменшення корозії трубопроводів та економії
палива при охолодженні деаерованої води.
Висновки.
1.

Єдиним великим обласним центром України, де нормально

функціонує система централізованого гарячого водопостачання, що, як і в
інших містах, складається зі сталевих труб без жодного внутрішнього
покриття, є м. Запоріжжя.
2.

Тривале стабільне гаряче водопостачання м. Запоріжжя є

результатом наукової розробки і промислового впровадження в районних і
квартальних котельнях обробки води у вакуумдеаераційних установках з
баками-акумуляторами

і

плаваючою

герметизувальною

плівкою

спеціального складу.
3.

Особливо важливим є той факт, що в міській системі

централізованого гарячого водопостачання, окрім стабільної

роботи

вакуумдеаераційних установок з баками-акумуляторами, налагоджено
систематичну цілодобову циркуляцію води.
4.

Керуючись результатами понад тридцятирічного промислового

експерименту, що проводиться підприємством Концерн "Міські теплові
мережі" м. Запоріжжя, спільно з Київським національним університетом
будівництва і архітектури, кафедрою теплогазопостачання Харківського
національного університету будівництва та архітектури і низкою інших
науково-дослідних і

проектних

організацій, застосування

вакуумної

деаерації можна рекомендувати як один зі способів відновлення роботи
систем гарячого водопостачання.
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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.
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,

герметизувальною

плівкою

які

спеціального

оснащені

складу.

плаваючою

Запропонована

і
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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.

118

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.

Алимов Х.А. Тепловые сети. Актуальные проблемы и пути

решения/ Новости теплоснабжения. - 2007. - №11. - С. 48-51.
2.

Альбертинский Л.И. Пути увеличения срока службы тепловых

сетей/ Л.И. Албертинский, В.М. Липовских// Энергетик. −1990. −№ 10. –
С. 15-16.
3.

Балабан-Ирменин Ю.В. Влияние величины рН, содержания

хлоридов и сульфатов в сетевой воде на внутреннюю коррозию и
повреждаемость труб тепловых сетей/ Ю.В. Балабан-Ирменин, С.Е.
Бессолицын, А.М. Рубашов// Теплоэнергетика. – 1994. − №7. – С. 31-34.
4.

Балабан-Ирменин Ю.В. Влияние эффективности деаэрации

подпиточной воды теплосети и типа деаэратора на внутреннюю коррозию
и повреждаемость теплопроводов. / Ю.В. Балабан-Ирменин. В.И. Шарапов,
А.М. Рубашов // «Электрические станции». - 1993. - №6. - С. 42-46.
5.

Балабан-Ирменин

Ю.В.

Особенности

коррозионных

поражений метала трубопроводов тепловых сетей/ Ю.В. БалабанИрменин,
В.М. Липовских// Энергетик. − 1992. −№9. – С. 16-17.
6.

Башмаков И.А. Повышение энергоэффективности в системах

теплоснабжения/

Башмаков

И.А.//

Муниципальные

стандарты

представления коммунальных услуг// Реформы ЖКХ, №3, 2005.
7.

Боровков В.М. Основные направления научно-технических

работ по борьбе с коррозией тепловых сетей/ В.М. Боровков, В.Г.
Киселев// Известия Академии наук. Энергетик. – 2006. −№5. –С. 110-119.
8.

Булгаков

С.Н.,

Чистович

С.А.,

Аверьянов

В.А.

Централизованные и децентрализованные системы теплоснабжения:
Проблемы выбора/ «Промышленное и гражданское строительство», №1,
1977. – С. 20-21.

119

9.

Бухин В.Е. О проектах прокладки тепловых сетей и

экономических аспектах реконструкции систем теплоснабжения/ В.Е.
Бухин// Трубопроводы и экология. – 2007. − №1. – С. 17-19.
10.

Бытенский О.М. Энергосбережение в тепловых сетях систем

теплоснабжения/ О.М. Бытенский// Энергетик. −2009. −№6. – С.13-18.
11.
коррозию

Василенко Г.В., Мещеряков И.М. О влиянии кислорода на
трубопроводов

тепловой

сети/

Г.В.

Василенко,

И.М.

Мещеряков// Электрические станции. −2007. −№1. – С. 58-60.
12.

Волохова І.С. Пріоритети тарифного регулювання у сфері

комунальних

послуг

(на

прикладі

сфери

теплопостачання)/І.С.

Волохова//Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова.- 2015.- Т. 20.- Вип. 6.- С. 206212.
13.

Гаряча вода. Програма відновлення циркуляції гарячого

водопостачання у м. Києві.-К.: КМДА, 2010.
14.

Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных

систем. Зинегер Н.М. Энергоатомиздат. 1986 г. 320 стр.
15.

Гламаздін П.М., Гламаздіна А.Д. Нічне акумулювання теплоти

в системах гарячого водопостачання //Київ: КНУБА. – Вип. 14.
2010. - С. 151-153.
16.

ГОСТ

8010-90.

Методика

выполнения

измерений.М.:

1991.16с.
17.

Гришкова А.В. Надежность систем теплоснабжения с учетом

современных требований к теплотехническим характеристикам здания/
А.В. Гришкова, Б.М. Красовский, Т.Н. Романова, Т.Н. Белоглазова//
Известия Вузов. Строительство. – 2001. − №5. – 73-76.
18.

Громов Н.К. Абонентские устройства водяных тепловых сетей.

Москва : Энергия, 1979. 248 с.
19.

Громов Н.К. Системы централизованного теплоснабжения/

Н.К. Громов// Теплоэнергетика. – 1988. − №3. – С. 6-10.
20.

ДБН В.2.2-15-2005 «Житловi будинки».

120

21.

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

22.

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

23.

Деаэраторы

вакуумные.

Информационно-справочный

Техническое

каталог.

описание.

«Водоподготовительное

оборудование». Саратовский завод энергетического машиностроения.
24.

Державна цільова економічні програма енергоефективності на

період з 2010 до 2015 р.р. Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ від 27.04.2011.
25.

Долинский А.А., Фиалко

Н.М.

Некоторые

пути

энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве// Конгрес з
енергозбереження. – Київ: 3-6 червня 2002.– С. 78-84.
26.

ДСТУ 2681-94. Державна система забезпечення єдності

вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення.
27.

ДСТУ 2708-94. Державна система забезпечення єдності

вимірювань. Повірка вимірювань. Організація і порядок проведення
28.

ДСТУ 3232-95. Державна система забезпечення єдності

вимірювань. Стандартні зразки. Основні положення, порядок розроблення,
атестації, затвердження, реєстрації і застосування.
29.

Енергетична стратегія України до 2030 року та подальшу

перспективу.
30.

Енергоефективність та відновлювані джерела енергії/ Під заг.

Ред. А.К. Шкидловського. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2007. −
560 с.
31.

Жила В.А. Анализсистемытеплоснабжения/ В.А. Жила, Ю. Г.

Маркевич// Полимергаз. − 2006. − №4. − С. 29-30.
32.

Закон України «О внесенні змін у деякі законодавчі акти

України відносно стимулювання заходів по енергозбереженню» від 22
грудня 2005 р. №3260 –IV// Голос України.− 2006. −№11. – 20 січня. − С.
13.

121

33.

Закон

України

«О

теплопостачанні»

№2633-IV

від

02.06.2005 р.
34.

Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та

водопостачання», №2119-VIIIвід 22 липня 2017р.
35.

Закон України «Про Фонд енергоефективності»№ 2095-VIII

від 08.06.2017.
36.

Закон України «Про ринок електричної енергії»№ 2019-VIII

від 13.04.2017 .
37.

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»№ 2189-VIII

від 09.11.2017.
38.

Зингер Н.М., Бестолченко В.Г., Жидков А.А. Повышение

эффективности работы тепловых пунктов.- М.: Стройиздат, 1990.- 188 с.
39.

Зингер Н.М., Тарадай А.М., Бармина Л.С. Пластинчатые

теплообменники в системах теплоснабжения.- М.: Энергоатомиздат, 1995.
- 270 с.
40.
Доклады.

Зингер Н.М., Чистович С.А., Сиротенко В.А., Тарадай А.М.
Научно-технический

семинар

по

автоматизации

систем

теплоснабжения при научном Совете АН СССР. Харьков.- 24-25 ноября
1988.
41.

Иванов

В.В.

Качественное

прогнозирование

состояния

участков подземных теплотрасс/ В.В. Иванов, С.В. Шкребок, Л.А.
Чернышова, С.В. Черныш// Новости теплоснабжения. – 2001. − №3. – С.
27-28.
42.

Игонина А. Современные тенденции в строительстве и

реконструкции трубопроводов/ А. Игонина// Трубопроводы и экология. −
2005. − №2. С. 29-32.
43.

Инструкция по проектированию и эксплуатации установок

силикатной обработки воды для защиты от коррозии внутренних
поверхностей трубопроводов горячего водоснабжения. РСН 325-82. - Киев.
- 1982.

122

44.

Ионин А.А., Хлыбов Б.М., Братенков В.Н., Терлецкая Е.Н./

Теплоснабжение.- Москва.- Стройиздат. - 1982.- 33 с.
45.

Кириленко И.Г. Сумісна робота високотемпературних та

низькотемпературнихджерел тепла на єдинутеплову мережу: дис. на соиск.
уч. степ. канд. техн. наук.: спец. 05.23.03 – вентиляция, освещение и
теплогазоснабжение/ И.Г. Кириленко. – Харьков, 2014 р. – 140 с.
46.

Кирилов Ю.Г. Тепловые сети. Современные решения/ Ю.Г.

Кириллов, И.Л. Майзель// Энергетик. – 2006. − №8. – С. 17-19.
47.

Ковальчук В.А., Мацнева Т.С. Теплопостачання: Навчальний

посібник. – Рівне: НУВГП,. 2013. – 300 с.
48.

Ковылянский Я.А. Надежность и качество тепловых сетей -

приоритеты СНиП 41-02-2003 Тепловые сети/ Я.А. Ковылянский, Б.М.
Красовский, А.В. Гричинова// Теплоенергетика. – 2006. −№8. – С. 72-77.
49.

Ковылянский Я.А. Практическая методика количественной

оценки надежности тепловых сетей при проектировании и в условиях
эксплуатации/ Я.А. Ковылянский, Н.Н. Старостенко// Теплоэнергетика. −
1997. − №5. − с. 30-33.
50.

Колосов

разработка

А.И.

методики

Прогнозирование

выбора

вариантов

степени

разрушения

восстановления

и

систем

теплогазоснабжения при авариях: автореф. дис. на соиск. уч. степ.канд.
техн.

наук:

спец

совет

05.23.03

-

вентиляция,

освещение

и

теплогазоснабжение/ А.И. Колосов. – Воронеж, ВГАСУ, 2007. – 16 с.
51.

КомунальнатеплоенергетикаУкраїни: Стан, проблеми, шляхи

модернізації в 2-х томах/ За ред. А.А. Долінського, Б.І. Баска, Є.Т. Бозєєва,
І.А. Піроженко. – К.: BritishCoucil, 2007. −827 с.
52.

Липовских

В.М.

Создание

надежных

конструкций

тепловыхсетей, приборов и средств диагностики/ В.М. Липовских//
Энергетик. – 1993. − №3. – С. 27.28.

123

53.

Лисак

Л.В.

Раціональні

режими

відпуску

теплоти

у

централізованих теплофікаційних системах міського типу: Дисертація на
здобуття наук. ступ. канд. техн. наук. (05.23.03)/Харків. - 2003. - 181 с.
54.

Майзель И.Л. Пути повышения надежности и долговечности

тепловых сетей. // «Энергетика Татарстана». - 2007. - №3. - С.10-15.
55.

Малая Э.М. Повышение уровня эксплуатационной надежности

тепловых сетей при реконструкции систем теплоснабжения в условиях
ограниченного финансирования/ Э.М. Малая, С.А. Сергеева// Новости
теплоснабжения. - 2006. - №4. - С. 41-44.
56.

Малявина О.М. Прогнозування надійності трубопроводів

розподільних теплових мереж статистичними методами: Дис. На соиск. уч.
степ. канд. техн. наук.: спец. 05.23.03 – вентиляция, освещение и
теплогазоснабжение/ ХНАМГ. – Харьков, 2013. – 150 с.
57.

Маляренко

реформування

В.А.

Енергозбереження

житлово-комунального

як

господарства//

діючий

важіль

Коммунальное

хозяйство городов: Научн.-техн. сб. Вып. 53.– К.: Техника, 2003. – С. 8-15.
58.

Маляренко В.А.

Концептуальные

положения

развития

муниципальной энергетики Украины// Коммунальное хозяйство городов:
Научн.-техн. сб. Вып. 25. – К.: Техника, 2000. – С. 208-216.
59.

Маляренко В.А., Голощапов В.Н., Лысак Л.В., Орлова Н.А.

Централизованное теплоснабжение и энергосбережение в стратегии
устойчивого развития

крупных

городов//

Коммунальное хозяйство

городов: Научн.-техн.сб. Вып. 57, 2004. – С. 211-216.
60.

Маляренко

В.А.,

Лисак

Л.В.

Енергетика

довкілля,

енергозбереження/ Під заг.ред проф. В.А. Маляренко. – Х.: Рубікон, 2004.
– 368 с.
61.

Манюк В.И. Каплинский Я.И., Хиж Э.Б., Манюк А.И., Ильин

В.К. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник: 3-е
изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1988. 432 с.

124

62.

Методи

підвищення

ресурсу

міських

інженерних

інфраструктур. Матеріали конференції. ХНУБА, Харків. - 2016.
63.

Монахов Н.Р. Проблемы надежности систем теплоснабжения.

// «Энергетик». - 1988. - .№7. - С. 34-39.
64.

Мхитарян

Н.Г.

Гелио-энергетика.

Системы

технологии.

Применение. – К.: Наук.думка, 2002. 315 с.
65.

Мхитарян

Н.М.

Энергетика

нетрадиционных

и

возобновляемых источников Киев: Наукова думка, 1999 - 321 с.
66.

Мхитарян Н.М. Энергосберегающие технологии в жилищном и

гражданском строительстве. – К.: Наукова думка, 2000. – 412 с.
67.

Найманов А.Я. Основы надежности инженерных систем

коммунального хозяйства/ А.Я. Найманов, Н.Г. Насонкина, В.Н. Масляк,
Н.И. Золотов. – Донецк, 2001. – 151 с.
68.

Николаев А.А. Справочник проектировщика/ Николаев А.А. –

М.: Стройиздат, 1968. – 360 с.
69.

Олексюк

А.А.

Реконструкция

и

эксплуатация

сетей

теплоснабжения/ А.А. Олексюк. – Макеевка: ДонГАСА, 2001. – 74 с.
70.

Олексюк А.А. Энергоресурсосберегающие технологии для

систем теплоснабжения. - М-во образования и науки Украины –
Макеевка: Донбасская нац. акад. строит.и арх., 2005. - 204 с.
71.

Паливо-енергетичний комплекс України на порозі третього

тисячоліття. – К.: Укр.енцикл. знання, 2001. – 400 с.
72.

Пермяков Б.А. Экономическое и экологическое сравнение

централизованной и децентрализованной систем теплоснабжения // Б.А.
Пермяков, Ю.В. Кананович.-М.: МГСУ, 2002.- 63 с.
73.

Плавич А.Ю. Оценка и обеспечение уровня надежности

водяных тепловых сетей: автореф. дис. на получ. научн. ст. канд. техн.
наук: спец 05.23.03. - Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование
воздуха, газоснабжение и освещение Калининград, 2003. - 25 с.

125

74.

Поливанов В.И. Система контроля качества тепловых сетей.

В.И. Поливанов, Г.Х. Умеркин (ВНИПИэнергопром (г. Москва))//
Энергонадзор и энергобезопасность. – 2008. − №2. – С. 53-55.
75.

Полунов В.П. Проблемы формирования тарифной политики

предприятий теплоснабжения//В.П. Полуянов, С.Г. Куликов//Научные
труды ДонНТУ. Серия: экономические.- Вып. 35.- 2008. С. 229-238.
76.

Порядок

формування

тарифів

на

теплову

енергію,

її

виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованного
опалення і постачання гарячої води: Постанови
НКРЕКП

від

24.03.2016

№377

[Електронний

ресурс]

–

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0835-16. – Назва з екрана.
77.

Постанова Кабінету міністрів України «Про забезпечення

єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»
від 1 червня 2011 р. №869, м. Київ.
78.

Постанова Кабінету Міністрів України. Про ціни на природний

газ, теплову енергію та послуги з централізованого опалення і постачання
гарячої води для потреб релігійних організацій № 198 від 21.05.2014.
79.

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж:

[Затв. Від 14.02.07 р. №71/ Укладач.: В. Кузнецов]. Х.: Фактор, 2007. –
303 с.
80.

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від

1 березня 2010 р. №243 від 17 жовтня 2011 р. №1056: Постанова КМУ від
08.02.2017

р.

№69

[Електронний

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249733521.-

ресурс].
Назва

з

екрана.
81.

Проблемы

экологии

и

эксплуатации

объектов

энергетики«Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», 7–
11 июня. 2011 г., г. Ялта, пгт. Кореиз.

126

82.

Програма розвитку і реформування житлово-комунального

господарства м.Харкова на 2005-2016р.р. – Харків: ХДАМГ, 2005. –
208 с.
83.

Пырков В.В. Современные тепловые пункты. Автоматика и

регулирование.–. К.: ІІ ДП «Такісправи», 2008.– 252 с.
84.

Р 204 України 001-96. Рекомендації з протикорозійної обробки

води систем підживлення теплових мереж за допомогою магнієвих
фільтрів// Збірник керівних документів по захисту від корозії систем
теплопостачання та гарячого водопостачання.- К.: Державний комітет
будівництва, архітектури та житлової політики України, 1999.- С. 87-98.
85.

Р 204 України 243-93. Рекомендації з протикорозійної

електролітичної обробки води в системах гарячого водопостачання//
Збірник

керівних

документів

по

захисту

від

корозії

систем

теплопостачання та гарячого водопостачання.- К.: Державний комітет
будівництва, архітектури та житлової політики України, 1999.- С. 99-114.
86.

Р 204 УРСР 157-84. Рекомендації по проектуванню та

експлуатації силікатної обробки води для захисту від корозії внутрішніх
поверхонь трубопроводів гарячого водопостачання// Збірник керівних
документів по захисту від корозії систем теплопостачання та гарячого
водопостачання.- К.: Державний комітет будівництва, архітектури та
житлової політики України, 1999.- С. 136-190.
87.

Рандлов

теплоснабжению.
предварительно

П.

Справочник

Европейская
изолированных

по

ассоциация
труб

для

централизованному
производителей
централизованного

теплоснабжения. 1997. 231 с.
88.

Редько А.Ф., Тарадай А.М., Кириленко И.Г. Яременко М.А.

Анализ работы систем учета расхода тепловой энергии в Харьковском
регионе // Науковийвісникбудівництва. Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. №46, 2008. - С. 233-236.

127

89.

Редько А.Ф., Тарадай А.М., Чернокрылюк В.В., Есин Е.С.

Комбинированные

системы

теплоснабжения

с

возобновленными

источниками тепла// Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. –
Харьков: 2014.
90.

Рейзин Б.Л. Ратников Б.А., Сазонов Р.П. Методологические

основы расчета экономической эффективности применения ингибиторов
коррозии в системах горячего водоснабжения. Сб. научн. трудов:
«Повышение эффективности защиты от внутренней и внешней коррозии
коммунальных

трубопроводов».-

МЖКХ

РСФСР.

Академия

коммунального хозяйства.- Москва.- 1984.
91.

Рожков Р.Ю. Планирование работ по

ремонту

и

реконструкции на тепловых сетях/ Р.Ю. Рожков, А.И. Хейфрец, В.В.
Хотяков// Новости теплоснабжения. − 2008. − №10. − С. 33-36.
92.

Сазонов

Э.В.

К

вопросу

диагностирования

состояния

инженерных систем/ Э.В. Сазонов, М.С. Кононова// Известия вузов. –
1999. − №6. – С. 93-96.
93.

Сазонов

Э.В.

Определение

эмпирических

функций

распределения отказов городских тепловодов / Э.В. Сазонов, М.С.
Кононова// Известия Вузов. Строительство. – 2000. − №2-3. – С. 62-64.
94.

Сазонов Э.В. Реализация метода прогнозирования состояния

трубопроводов тепловых сетей на ЭВМ/ Э.В. Сазонов, А,А. Кононов, М.С.
Кононова// Известия Вузов. Строительство. – 2001. − №7. – С. 68-70.
95.

Сазонов Э.В. Сравнительный анализ эмпирических функций

распределения отказов городских теплопроводов/ Э.В. Сазонов, М.С.
Еононова// Известия вузов. Строительство. – 2000. − №7-8. – С. 85-87.
96.

Сергеева С.А. Прогнозирование затрат на реконструкцию

систем теплоснабжения при изменении параметров надежности тепловой
сети: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук.: спец. 05.23.03 –
вентиляция, освещение и теплогазоснабжение/ С.А. Сергеева. – Воронеж,

128

2007. – 19 с.
97.

Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети/ Соколов Е.Я. – 6е

изд. М.: Изд.дом МЭИ, 2006. – 472 с.
98.

Соколов Е.Я., Зингер Н.М., Сазонов Р.П., Константиновкий

Ю.А., Михайленко В.К., Сиротенко В.А., Тарадай А.М. Международная
конференция

по

централизованному

теплоснабжению/

Рефераты

докладов.-7-10 сентября.- 1982.- Киев.
99.

Сотников О.А., Колосов А.И. Выбор варианта восстановления

систем инженерного обеспечения объектов и населенных пунктов при
авариях // АВОК. «Вентиляция. Отопление. Кондиционирование». – 2008.
− №1. – С. 62-66, 68.
100. Справочник: Надежность системы теплоснабжения. [Отв.ред.
Сеннова].− Новосибирск: Наука, 2000. − 360.
101. Стратегія енергозбереження в Україні: аналітично-довідкові
матеріали в 2-х томах/ За ред. В.А. Говтянського, М.М. Куліка, Б.С.
Стогнія. – К.: Академперіодіка, 2006. – (Т. 1 – 510 с; Т. 2− 600 с.).
102. Тарадай А.М. Наукові основи розробки та промислового
освоювання пластинчатих теплообмінників у системах теплопостачання.
дис. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук.: спец. 05.23.03 – вентиляция,
освещение и теплогазоснабжение/ А.М. Тарадай./ ХГТУСА. – Харьков,
1998 р. – 302 с.
103. Тарадай

А.М.

Основные

направления

развития

теплоэнергетики Харьковского региона. Материалы XVI конференции
стран

СНГ

с

международным

участием

«Проблемы

экологии

и

эксплуатации объектов энергетики».- Севастополь. 2006.
104. Тарадай

А.М.

Основы

разработки

пластинчатых

теплообменников для систем теплоснабжения. – Харьков: Основа, 1998. –
192 с.
105. Тарадай

А.М.

Разработка

и

внедрение

в

системах

теплоснабжения теплораспределительных станций с пластинчатыми

129

теплообменниками: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук.:
спец. 05.14.14 – тепловые электрические станции (тепловая часть)/ А.М.
Тарадай. – Москва, 1984. – 23 с.
106. Тарадай А.М.

Расчет пластинчатых теплообменников для

систем теплоснабжения. - МО Украины. Харьков. ХГТУСА. 1996. - 42 с.
107. Тарадай А.М., Кириленко И.Г., Редько А.Ф., Яременко М.А.
Тенденция

развития

централизованного

и

децентрализованного

теплоснабжения // Науковийвісникбудівництва. Харків: ХНУБА. ХОТВ
АБУ. - №45. 2008. - С. 182-186.
108. Тарадай А.М., Покровский Л.Л., Редько А.Ф., Яременко М.А.
Централизованной

поквартирное

отопление

с

регулированием

и

коммерческим учетом тепла //Київ: КНУБА. – Вип. 14. 2010. - С. 36-42.
109. Тарадай А.М., Шушляков А.В., Кириленко И.Г. Анализ
энергетической и экологической эффективности централизованной,
децентрализованной систем теплоснабжения// Проблемы, перспективы и
нормативно-правовое

обеспечение

жилищно-коммунальном
научнопрактической

хозяйстве:

конференции.

энерго-

ресурсосбережения

Материалы

в

всеукраинской

Науковийвісникбудівництва.

–

Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. − №45, 2008. – С. 189-195.
110. Тарадай А.М., Яременко М.А., Чернокрылюк В.В., Есин Е.С.
Основные направления модернизации систем теплоснабжения для
решения задачи снижения потребления природного газа в Украине //
Науковийвісникбудівництва. Харків: ХНУБА. ХОТВ АБУ. - №77. 2014. С. 120-123.
111. Тарасик В.П. Математическое моделирование технических
систем: Учеб. Для вузов/ В.П. Тарасик. – Мн.: Дизайн ПРО, 1997. – 640 с.
112. Умеркин Г.Х. Определение остаточного ресурса тепловых
сетей по статистическим данным об авариях/ Г.Х. Умеркин, С.А.
Дроздов, А.М. Гончаров, Н.Н. Демиденко// Новости теплоснабжения. –

130

2007. − №11. – С. 42-46.
113. Фоміч С.В., Лайтерман І.А., Павлюк Н.А./ Проект спільного
впровадження реконструкції системи теплопостачання міста Запоріжжя»//
Материалы XXII Международной конференции «Проблемы экологии и
эксплуатации объектов энергетики» 8-12 июня 2012 г., г. Ялта, п.г.т.
Кореиз.
114. Фомич
програмимодернізації

С.В.,

Гламаздин

систем

М.П./

Досвід

централізованого

реалізації

постачання

міст

Запоріжжя//Муніципальне енергетика: проблеми, рішення: матеріали VI
Міжнародної науково-технічної конференції.- Миколаїв: НУК, 2015.
115. Фомiч С.В., Тарадай А.М., Гламаздін П.М. Можливості
зниження аварійності мереж централізованого гарячого водопостачання
шляхом деаерації води //Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Київ: КНУБА. Вип, 19, 2016. - С. 117-124.
116. Фомич С. В., Тарадай А. М., Гончаренко Д. Ф., Яременко М.
А., Есин Е. С.// Поквартирная децентрализация – основа дальнейшего
развития экологически эффективных систем теплоснабжения городов//
ХХVІ Международная конференция «Проблемы экологии и эксплуатации
объектов энергетики» 20–24 сентября 2016 г., г. Одесса.
117. Фомич С.В., Тарадай А.М., Бугай В.С., Шахненко Е.Д. /
Поквартирная децентрализация систем теплоснабжения существующих
многоэтажных жилых зданий на базе действующих источников теплоты//
Науковий вісник будівництва. - Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. - №3(89),
2017. - С. 166-172.
118. Фоміч С.В., Тарадай О.М., Бугай В.С., Шахненко Є.Д.
//Развитие централізованого теплоснабжения от ТЭЦ - основной путь
экономиитоплива// Тези за матеріалами VIII Міжнародної

наукової

конференції «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та
споруд», 18-19 жовтня 2017, м.Харків.

131

119. Фомич

С.В.,

централизованной

Тарадай

системы

А.М.,

горячего

Бугай

В.С.//Работа

водоснабжения

с

баками

аккумуляторами// Науковий вісник будівництва. - Харків: ХНУБА, ХОТВ
АБУ. - 4(90), 2017. - С. 211-215.
120. Фомич С.В., Тарадай А.М., Гвоздецкий А.В.// Выбор базисного
периода

для

статистического

моделирования

водопотребления. - Харків: ХИИТ.

неравномерности

Збірник наукових праць УкрДУЗТ,

2017, вип. 174, 2017. - С. 18-27.
121. Фомич С.В., Тарадай А.М., Есин Е.С., Болотских Н.С./
Причины

массовых

отказов

систем

централизованного

горячего

водоснабжения // Науковийвісникбудівництва. - Харків: ХНУБА, ХОТВ
АБУ. - №1(87), 2017. - С. 188-191.
122. Фомич С.В., Тарадай А.М., Поволочко В.Б. Исследование
динамики изменения потребления горячей воды население №2.- 2017.
123. Фомич С.В., Тарадай А.М., Яременко М.А., Есин Е.С.
Значительное снижение расхода топлива путем внедрения современных
методов реновации абонентов // Науковийвісникбудівництва. - Харків:
ХНУБА, ХОТВ АБУ. - №1(83), 2016. - С. 158-161.
124. Фоміч С.В., Тарадай О.М., Ланцберг Н.Г., Бугай В.С.,
Математическое обоснование подхода к оплате за услуги теплоснабжения
при термомодернизации жилых зданий / С.В. Фоміч, О.М. Тарадай, Н.Г.
Ланцберг, В.С. Бугай// Енергоефективність в будівництві та архітектурі. –
Київ: КНУБА, 2017. – Вип. 9. – С. 232-237.
125. Хобта В.М. Мотиваційні
послуги

теплопостачання/

В.М.

аспекти формування тарифів на

Хобта,

М.В.

Полуянова//

Вісник

Хмельницького національного університету. - 2011.№2. - Т.1. - С. 221226.
126. Цветков

Н.Н.

Влияние

водно-химического

режима

на

внутреннюю коррозию тепловых сетей/ Н.Н. Цветков// Энергосбережение.
− 2001. − №4. − С. 14-17.

132

127. Шафлик В. Современные системы горячего водоснабжения.К.: ДП ИПЦ «Такісправи», 2010.- 316 с.
128. Шубин Е.П. основные вопросы проектирования систем
теплоснабжения городов. -М.: Энергия, 1979. 360 с.
129. Шутенко Л.М., Маляренко В.А. Енергозбереження в житловокомунальномугосподарстві.

Частина

розвиткукомунальноїенергетики//

1.

Стан

і

Энергосбережение.

шляхи

Энергетика.

Энергоаудит. – 2005. − №6.
130. Щекин Р.В., Кореневский С.М., Бем Г.Е., Скороходько Ф.И.,
Чечик Е.И., Соболевский Г.Д., Мельник В.А., Кореневская О.С.
"Справочник по теплоснабжению и вентиляции, изд.4, переработанное и
дополненное". В 2 томах. – К.: Будiвельник, 1976. - 678 С.
131. Щербаков Н.Н. Обеспечение надежности трубопроводов в
условиях крупных городов/ Н.Н. Щербаков// Энергосбережение. – 2004. −
№2. – С. 55-59.
132. Яременко
централізованими

та

М.А.

Раціональні

автономними

режими

джерелами

отпуску
при

їх

теплоти
сумісному

функціонуванні: дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук.: спец. 05.23.03 –
вентиляция, освещение и теплогазоснабжение/ ХНУБА. – Харьков, 2012. –
155 с.
133. Bijasiewicz

Jacek,

Staskiewicz Mieczylaw. Оценка

Dukaczewski
степени

Jerzy,
коррозии

Sekowski

Stefan,

теплопроводов.

Ocenastopniacielociagu// Powl. Ochr/ −1991/ −19, №45-6. – С. 39-44.
134. Fomich S. Urban renovation of the hot water supply system/ S.
Fomich, J. Taraday, O. Gvozdetskiy// 6th International Scientific Conference
“Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and
Buildings”.- Transbud – 2017/- Kharkov, Ukraine, April 19-21, 2017.
135.

Merenkov.,

Е.

Sennova,

S.

Sumarokov.

Optimtzation

of

development of heat and water supply systemJ/ Sov. Techn.Rev., А, Energy New York: Harwood Academic Publ. GmbH, 1994/- Vol.6.-Part 4. -Р.1-31.

133

136. Nikylshin V., Andreev L. Energy Efficiency of complex system//
Proceedings of International Conference of Ocean Technology and Energy,
OTEC/DOWA', Imary, Japan, 1999. –pp. 162-167.
137. Nikylshin V., Nikylshina., Wu C., Bailey M. Method of
Thermoeconomscal optimization on graph intensire system with pair interplay
of flows// Proc. Of the 15-th International Conference of Efficiency, Cost,
Optimization, Sumulution and Envronmental Aspects of Energy Systems,
Berlin, 2002. – pp. 1477-1484.

134

ДОДАТКИ

135

Додаток 1.

136

137

Додаток 2.

138

Додаток 3.

139

140

141

Додаток 4.
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати
дисертації:
1.

Фомiч С.В.

Можливості

зниження

аварійності

мереж

централізованого гарячого водопостачання шляхом деаерації води /
С.В. Фоміч, О.М. Тарадай, П.М. Гламаздін // Вентиляція, освітлення та
теплогазопостачання. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 19. – С. 117 – 124.
2.

Фомич

С.В.

Работа

централизованной

системы

горячего

водоснабжения с баками-аккумуляторами / С.В. Фоміч, О.М. Тарадай,
В.С. Бугай // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХНУБА, ХОТВ АБУ,
2017. – Вип. 4 (90). – С. 211 – 215.
3. Фомич С.В. Поквартирная децентрализация систем теплоснабжения
существующих многоэтажных жилых зданий на базе действующих
источников теплоты / С.В. Фоміч, О.М. Тарадай, В.С. Бугай, Е.Д. Шахненко //
Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2017. – №3(89).
– С. 166 – 172.
4. Фомич С.В. Исследование динамики изменения потребления горячей
воды населеним / С.В. Фоміч, О.М. Тарадай, В.Б. Поволочко // Науковий
вісник будівництва. – Харків : ХНУБА, ХОТВ АБУ. – № 2(88). – 2017. – С.
203 – 206.
5. Фомич C.В. Математическое обоснование подхода к оплате за
услуги

теплоснабжения

при

термомодернизации

жилых

зданий

/

О.М. Тарадай, Н.Г. Ланцберг, В.С. Бугай, С.В. Фоміч // Енергоефективність в
будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. – Київ: КНУБА, 2017. – Вип. 9. –
С. 232 – 237.
6. Фомич С.В. Выбор базисного периода для статистического
моделирования

неравномерности

водопотребления

/

С.В.

Фоміч,

О.М. Тарадай, А.В. Гвоздецкий // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків
: УкрДУЗТ, 2017, Вип. 174. – С. 18 – 26. (МНБД Index Copernicus).
7. Fomich S. Urban renovation of the hot water supply system / S. Fomich, J.
Taraday, O. Gvozdetskiy // 6th International Scientific Conference “Reliability and
Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings”. –
Transbud, 2017. – Kharkiv, Ukraine, April 19–21, 2017. (МНБД Index Scopus).

142

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
8. Фоміч С.В. Проект спільного впровадження реконструкції системи
теплопостачання міста Запоріжжя / С.В. Фоміч, І.А. Лайтерман, Н.А. Павлюк
// Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики : XXII
Международная конференция, 8–12 июня 2012 г. : тезисы докл. – Ялта, пгт.
Кореиз. – С. 92 – 95.
9. Фомич С. В. Досвід реалізації програми модернізації систем
централізованого постачання міст Запоріжжя / С.В. Фомич, М.П. Гламаздин //
Муніципальна енергетика: проблеми, рішення : VI Міжнародна науковотехнічна конференція, 24–25 грудня 2015 р. : тези доп. – Миколаїв : НУК. – С.
10 – 16.
10. Фомич С. В. Поквартирная децентрализация – основа дальнейшего
развития экологически эффективных систем теплоснабжения городов / С.В.
Фомич, А.М. Тарадай, Д.Ф. Гончаренко, М.А. Яременко, Е.С. Есин //
Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики

: ХХVІ

Международная конференция, 20 – 24 сентября 2016 г. : сборник трудов. – К.
: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2017. – С. 56 – 63.
11. Фоміч С.В. Развитие централізованого теплоснабжения от ТЭЦосновной путь экономии топлива / С.В. Фомич, А.М. Тарадай, В.С. Бугай,
Є.Д. Шахненко // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та
споруд : VIII Міжнародна наукова конференція, 18–19 жовтня 2017 р. : тези
доп. – Харків, 2017. – С. 26 – 28.
Наукові праці, які додатково відображають наукові результати
дисертації:
12. Фомич С.В. Значительное снижение расхода топлива путем
внедрения современных методов реновации абонентов / С.В. Фомич, А.М.
Тарадай, М.А. Яременко, Е.С. Есин // Науковий вісник будівництва. – Харків
: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2016. – № 1(83). – С. 158 – 161.
13. Фомич С.В. Причины массовых отказов систем централизованного
горячего водоснабжения / С.В. Фомич, А.М. Тарадай, Е.С. Есин, Н.С.
Болотских // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. –
№1(87), 2017. – С. 188 – 191.

