
 

9 

установках повинна бути електроенергія (її частка повинна перевищу-
вати 50 %), пропонується третій підхід організації когенераційної тех-
нології. Він заснований на поєднанні парогазової установки з теплофі-
каційним циклом. Тут електрична або механічна (у разі приводу нагні-
тачів природного газу) енергія виробляється газотурбінною установ-
кою, а теплота її відпрацьованих газів утилізується частково в мережах 
теплопостачання, а частково в паротурбінному циклі для вироблення 
електроенергії [1-6]. 
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В даний час в Україні збереглося мало парових котелень промис-

лових підприємств, кількість яких різко скоротилося в останні 20 ро-
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ків. Парові котли котелень, що залишилися працюють з недовантажен-
ням по пару або на знижених параметрах. Частина з них, якщо дозво-
ляє конструкція самого котлоагрегату , переведена в водогрійний ре-
жим. В основному, в експлуатації залишилися опалювальні котельні 
ЖКГ, більшість потужностей яких були введені в період з 1960-х 1980-
х років. Устаткування відпрацювало, як мінімум, один повний ресурс 
(30 років), морально і фізично застаріло. Галузь теплоенергетики Укра-
їни відчуває хронічне недофінансування на ремонти і модернізацію. Як 
наслідок, обладнання виходить з ладу з різним збитком як для самих 
котелень, так і для споживачів теплової енергії. У зв'язку з зазначени-
ми вище причинами, а також подорожчанням енергоносіїв, виникла 
гостра необхідність у модернізації джерел тепла, мереж та обладнання 
об'єктів ЖКГ [1-7]. 

Алгоритм аналізу котельного парку з позиції розрахунку і підбору 
параметрів їх перетворенні у Міні-ТЕЦ.  

Визначаються енергетичні навантаження для об'єкта. Первинним 
критерієм дослідження котельного парку є сумарне мережеве, рецер-
куляційне, живильне, димососне, вентиляційне, горячеводне, холодно-
водне, освітлювальне, хімводопідготовче і інше споживання електрое-
нергії котельнею. Впровадження когенераційних технологій доцільно 
розглядати у випадку, коли споживання електроенергії самої котельні 
перевищує 100 кВт. При цьому аналіз енергоспоживання об'єктів, що 
знаходяться поряд має менш принципове значення, оскільки передба-
чається можливість окупності впровадження за рахунок зменшення 
закупівель електроенергії з зовнішньої мережі. [6,7,10]. 

2. Розраховуються і будуються графіки добового енергоспожи-
вання на об'єкті для робочих і вихідних (святкових) днів для розрахун-
кових умов холодного, теплого і перехідного періодів року. 

3. На підставі отриманих даних будуються графіки річних наван-
тажень, і розраховується річне споживання енергоресурсів по окремих 
видах споживачів і сумарні навантаження по електроенергії і тепла 
теплових та електричних навантажень вибираються базові розрахун-
кові режими роботи Міні – ТЕЦ. 

5. Для режимів за п. 4 аналізуються заходи з енергозбереження та 
вирівнюванню нерівномірності енергонавантажень на об'єкті. 

6. Визначається кількість вторинних енергоресурсів (ВЕР) 
7. З урахуванням п.6 розраховуються два варіанти енергопоста-

чання: 
- забезпечення споживача енергією з урахуванням використання 

ВЕР; 
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- забезпечення споживача енергією в тих же обсягах без викорис-
тання ВЕР. 

8. Визначається технічна та юридична можливість приєднання 
КГУ на часткове покриття енергонавантажень. 

9. З урахуванням п.8 обчислюються навантаження на Міні-ТЕЦ, 
за якими обирається кількість і одинична потужність турбін.  

10. Розраховуються режими роботи міні - ТЕЦ будуються добові і 
річні графіки роботи КГУ.  

11. З графіків енергоспоживання і енерговиробництва по пріори-
тету електропостачання розраховується дефіцит теплової потужності 
міні-ТЕЦ для визначення потужності пікової котельні.  

12. Розробляється принципова схема міні-ТЕЦ, вибираються всі 
основні і допоміжні елементи.  

13. Проводиться техніко – економічний аналіз вибраного устатку-
вання. 

14. Дослідження перспектив використання палива для роботи мі-
ні-ТЕЦ з позиції екології, переходу на альтернативні види та ін. 

15. Розраховується економічна ефективність варіанту енергопо-
стачання [1-8]. 

Основні напрямки реконструкції котелень: 
- установка на парових котелень парових турбін (паровинтових 

машин) замість редукційно - охолоджувальних установок; 
- установка на водогрійних котелень газових турбін і газопоршне-

вих двигунів зі скиданням димових газів в топку котлоагрегату. (В 
даному випадку водогрійний котел перетворюється в котел- утиліза-
тор); 

- використання термодинамічного циклу з органічним теплоносі-
єм для вироблення електроенергії при утилізації тепла відхідних димо-
вих газів парового/водогрійного котла [1-8]. 

У першому варіанті в якості турбін можна використовувати про-
титискових і конденсаційні парові турбіни низького тиску виробницт-
ва ВАТ "Калузький турбінний завод" та Харківського ВАТ "Турбоа-
том". Верхня межа потужності даних турбін до 6-12 МВт з можливіс-
тю її регулювання в широких межах. 

Основним недоліком паровинтових машин, які випускаються по-
тужністю до 0,5 МВт, є неможливість регулювання потужності, яка 
залишається номінальної. Потужність міні-ТЕЦ регулюється шляхом 
включення / відключення різного числа працюючих машин.  

Другий варіант характеризується відсутністю парової частини і 
меншою кількістю змін в тепломеханічної частини котельні . Котлоаг-
регат піддається невеликим змінам в тягодутьєвому тракті. Основне 
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генерує обладнання може працювати як спільно, так і повністю розді-
льно. Для газових турбін потрібен спеціальний дотискній компресор 
або наявність газопроводу високого тиску. Газопоршневі двигуни ви-
користовують газ середнього або низького тиску. 

Третій варіант відрізняється від попередніх тим, що тепло димо-
вих газів використовується для кипіння органічного теплоносія (гра-
ничні вуглеводні, фреони) і отримання цього пара для приводу турбін. 
У цьому випадку реконструкції підлягає хвостова частина котлоагре-
гату. 
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Практика енергозбереження з установкою розширювальних ма-

шин малої потужності показує, що проектування і реалізація електро-


