




























































К Р И В О Р В Ь К А  МІСЬКА РАДА

23.11.2011

Р ї Ш Е Н И Я
(XV сесії! VI скликання) 

м. Кривий Ріг № 723

Про погодження оптимізованої  ^  

схеми перспективного розвитку 
системи теплопостачання міста

З мстою економії паливно-енергетичних ресурсів при онтимаїгьному 
поєднатпїі централізованих і номірно-централізованих систем теплопостачан
ня, упровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього 
природног о середовища; ураховуючи Методичні рекомендації з розроблення 
енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів 
України, затверджені Наказом Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 26.04.2006 № 147; керую
чись Законами Україїіи «Про іеплопостачаиня», «Про місцеве самовряду
вання в Україні»; міська рада вирішила:

1. Погодити оптимізовану схему перспективного розвитку системи 
теплопостачання міста (додається).

2. Відділу інформатизації виконкому міської ради (Білогай О.Ю.) 
забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті виконкому 
Криворізької міської ради в мережі Інтернет у визначений чинним законо
давством термін.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань комунального господарства (Логачов А.І.), 
координацію роботи -  на заступника міського голови Всрбицького Г.П.

Міський го.
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використання коштів для  виконання  інвестиційної програми на 2019 рік

Додаток № 3

ЗАТВЕРДЖЕНО                         

Директор КПТМ «Криворіжтепломережа»

Рішення виконкому Криворізької міської ради

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
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Додаток № 4
ЗАТВЕРДЖЕНО                         

Директор КПТМ «Криворіжтепломережа»
Рішення виконкому Криворізької міської ради













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНАЗАПИСКА  

ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» 

НА 2019 РІК 

 
 
 
  



Загальна інформація про КПТМ «Криворіжтепломережа» 
 
 

Організаційний та юридичний статус 
 

 
Повна назва підприємства -Комунальне підприємство теплових мереж «Криво-

ріжтепломережа», скорочена- КПТМ «Криворіжтепломережа» 
Підприємство зареєстроване виконкомом Криворізької міської ради від 

08.02.2000 року.  
Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №566926 повторно видане 

30.08.2007 року в зв’язку із зміною місцезнаходження юридичної особи.  
Підприємство засноване на власності територіальної громади міста Кривого 

Рогу Дніпропетровської області. Засновником підприємства та власником його майна є 
орган місцевого самоврядування в особі Криворізької міської ради. 

Підприємство безпосередньо підпорядковане управлінню благоустрою та жит-
лової політики виконкому Криворізької міської ради, яке є представником територіа-
льної громади м. Кривого Рогу, і виконує функції в межах, визначених Господарським 
кодексом України та іншими законодавчими актами. 

 

 
Основний вид діяльності 
 
Виробництво, транспортування, розподіл і реалізація теплової енергії всімгру-

пам споживачів по тарифах, які регулюються відповідно до діючого законодавства. 
 

Станом на01.01.2019 р.КПТМ«Криворіжтепломережа»експлуатує та обслуго-
вує: 

− 75котелень, загальною встановленою потужністю 2031 Гкал/годину,             
в яких установлено 254 котла, з них 189–відпрацювали нормативний темін екп-
луатації; 
− 54теплорозподільчихпункти; 
− 381 км (в 2-х трубному вимірюванні)тепловихмереж. 
− приєднане теплове навантаження - 927,46Гкал / год; 
− 5695 об'єктів приєднаних  до систем теплопостачання, з них 1206 об'єктів 
до системи ГВП 

Коефіцієнт використання встановленої потужності котельних становить 46%. 
КПТМ «Криворіжтепломережа» територіально дислоковано у Тернівському, 

Покровському, Саксаганському, Металургійному, Довгинцівському,Центрально-
Міському та Інгулецькому районах м. Кривого Рогу. 

Згідно зі Статутом, комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтеп-
ломережа» забезпечує централізованим опаленням та гарячим водопостачанням спо-
живачів міста. 

Об’єм реалізованої теплової енергії визначається тепловими навантаженнями 
споживачів. 

Доля КПТМ«Криворіжтепломережа» по постачанню теплової енергії спожива-
чам перевищує 50% від усього об’єму постачання теплової енергії в місті Кривий Ріг. 

 
Виробничо-технологічна структура підприємства складається з теплових екс-

плуатаційних районів, допоміжних виробничих служб та відділів. 



До складу підприємства входять: 
а) апарат управління; 
б) теплові райони: 
 

– Саксаганський; 
– Тернівський; 
– Центрально-Міський; 
– Металургійний; 
– Інгулецький; 
– Довгинцівський; 
– Тепловий район котелень. 

в) виробничі лабораторії, відділи, служби: 
– лабораторія режимної наладки; 
– лабораторія технічної діагностики неруйнівних методів контролю; 
– хімічна лабораторія; 
– аварійно-диспетчерська служба; 
– теплотехнічна інспекція; 
– управління поточних та капітальних ремонтів; 
– соціальна служба. 

 

Встановлена потужність джерел тепла дозволяє виробляти необхідну спожива-
чам кількість тепла, існуючі теплові мережі- транспортувати теплову енергію необхід-
них параметрів споживачам.  

Об’єкти введені в експлуатацію в 60-70-х роках минулого сторіччя, до цього 
часу експлуатуються без реконструкції та модернізації, % зносу котлів досягає 100 %. 

Для надання більш якісних послуг з теплопостачання населенню, організаціям і 
підприємствам міста, КПТМ«Криворіжтепломережа» розробило та виконало ряд захо-
дів, направлених в першу чергу, на модернізацію основних фондів, підвищення ефек-
тивності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обся-
гів відпускутепла; оптимізації технологічних витрат та втрат тепла; підвищення якості 
надання послуг та інше. 

 
 

Котельні 
Більша частина існуючих котелень знаходиться в експлуатації понад 20 років.  
Багато котлів працюють на занижених параметрах по тиску і температурі.  
Строк експлуатації 189 котлів з 254відпрацювали нормативний темін екплуата-

ції, середній знос котлів – 93,2 %. 
Для підтвердження того, що котли з терміном експлуатації понад 20 років зна-

ходяться у технічно справному стані згідно з вимогами «Правил будови й безпечної 
експлуатації котлів...» підприємство вимушене регулярно витрачати значні кошти на їх 
технічну діагностику. 

Всі котельні використовують природний газ, окрім котельні «Рудничне», де 
встановлені електрокотли. 

Газові пальники і автоматика оснащені застарілими схемами, контрольними да-
тчиками і приладами, які не дають можливості вести їх роботу і керування горіння в 
автоматичному режимі.  

Практично робота автоматики зводиться до безпечної роботи котлоагрегату і не 
спрямована на вибір оптимального і економічного режиму горіння. 

 
Теплові мережі 



Виробництво теплової енергії здійснюється на котельнях і транспортується до 
споживачів системою теплових мереж. 

Для теплопостачання житлових будинків та об'єктів соцкультпобуту викорис-
товується двох- та чотирьохтрубна системи теплопостачання. 

Мережі прокладені із сталевих труб з теплоізоляцією з шлаковати, обгорнутою 
склотканиною або руберойдом. 

Діаметри трубопроводів теплових мереж міста знаходяться в межах від 32 мм 
до 1000 мм.  

Прокладка трубопроводів тепломереж виконана надземним та підземним спо-
собами, канальною прокладкою, а також транзитом через підвальні приміщення буді-
вель. 

Тип прокладки Трубопровід Протяжність, км 

В непрохідних ка-
налах 

Т1,Т2 469,7 
Т3,Т4 62,9 
Всього 532,6 

Надземні 
Т1,Т2 164,5 
Т3,Т4 10,3 
Всього 174,8 

Транзитні 
Т1,Т2 38,9 
Т3,Т4 16,1 
Всього 54,9 

Загалом 762,3 
  



Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми 
 

Більшість основних фондів КПТМ «Криворіжтепломережа»,  які задіяні у про-
цесі виробництва, транспортування теплової енергії фізично та морально застарілі. 

Як наслідок, зниження надійності та ефективності роботи обладнання, підви-
щення експлуатаційних витрат та нераціональне використання паливно-енергетичних 
ресурсів. 

На даний час до основних проблем енергозбереження та енергоефективності 
відносяться: 

- невідповідність робочих параметрів існуючих мережних насосів фактичним 
режимам роботи теплових мереж; 

- відсутність пристроїв регулювання частоти обертів електроприводів на тяго-
дуттьовому та насосному обладнанні; 

- відсутність автоматичного керування режиму горіння пальників; 
- незадовільний стан теплової ізоляції та корозія зовнішніх і внутрішніх повер-

хонь устаткування теплових мереж (трубопроводи, нерухомі опори, компен-
сатори, запірна арматура та інше). 

Для забезпечення безаварійної роботи обладнання котельних та теплових ме-
режКПТМ «Криворіжтепломережа»та підтримання їх в робочому стані, підприємством 
в підготовчий період до опалювального сезону виконуютьсяроботи з капітального та 
поточного ремонту обладнання котелень, заміни ділянок, які не витримали гідравлічні 
випробування. 

Впровадження інвестиційної програми направлено наоновлення основних фон-
дів, які задіяні у процесі виробництва, транспортування теплової енергії, поліпшення 
якості надання послуг, підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи 
обладнання, оптимізацію технологічнихвитрат, зниження втрат теплової енергії та пе-
ревитрат паливно-енергетичних ресурсів. 

 

Інвестиційною програмою КПТМ «Криворіжтепломережа» на 2019 рік пе-
редбачено: 

Заміна насосних агрегатів та впровадження автоматизованої системи теплопостачання за допомо-
гою частотних перетворювачів, що встановлюються в коло живлення двигунів насосів на котельні 
ПівнГЗК №1  
 
Заміна насосних агрегатів та впровадження автоматизованої системи теплопостачання за допомо-
гою частотних перетворювачів, що встановлюються в коло живлення двигунів насосів та димососів  
на котельні Петра Калнишевського,16 

Заміна насосних агрегатів та впровадження автоматизованої системи теплопостачання за допомо-
гою частотних перетворювачів, що встановлюються в коло живлення двигунів насосів на котельні 
Миколаївське шосе, 10  
 
Заміна насосних агрегатів та впровадження автоматизованої системи теплопостачання за допомо-
гою частотних перетворювачів,  що встановлюються в коло живлення двигунів насосів та димосо-
сів та пальників котельні ЦГЗК  
 
Реконструкція мереж теплопостачання з заміною на попередньоізольовані стальні та гнучкі труби 
від котельні "Військове містечко №35" яка  включає заміну  3,824 км в 1-тр вимірюванні, діаметра-
ми від Ду 50 до Ду250 

Реконструкція теплової мережі від ТК-106 до ТК-107 з заміною 362 м трубопроводу з Ду 400 на 
Ду300 попередньоізольовані труби від котельні Прорізна,87  



Реконструкція теплової мережі від ТК-107 до ТК-108 з заміною 440 м трубопроводу з Ду 400 на 
Ду300 на попередньо ізольовані труби від котельні Прорізна,87"  

Реконструкція теплової мережі від ТК-108 до ТК-109 з заміною 380 м трубопроводу з Ду 400 на 
Ду250  на попередньо ізольовані труби від котельні Прорізна,87 

Реконструкція теплової мережі від ТК-109 до ТК-110 з заміною 352 м трубопроводу з Ду 400 на 
Ду250 попередньоізольовані труби від котельні Прорізна,87  

Виконання типової проектної документації з технічного переоснащення котлів типу ПТВМ-50,100 
з покращенням екологічних і тепломеханічних показників та продовження ресурсу їх експлуатації\. 
 включає   Розробка проекту модернізації котлів ПТВМ-100,50 (конвективна частина+пальники)  

 
Обґрунтуванняінвестиційнихвитрат за їхскладовими 

 
Фінансування інвестиційної програми КПТМ «Криворіжтепломережа» на 2019 рікскладається 
з амортизаційних відрахувань за 2018 рік відповідно до фактичних обсягів корисного відпуску 
теплової енергії за 2018  рік, які не були використані в звязку з тим, що інвестиційна програ-
мав сумі 15788,14 тис.грн.  
Та планових амортизаційних відрахувань на 2019 рік в сумі 18 231,34 

Всього -34 021,48тис грн. без ПДВ, які передбачені у структурі тарифу на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та постачання: 

- для потреб населення, затвердженої Постановою НКРЕКП №1530 від 28.12.2017 р.; 
- для потреб бюджетних установ, релігійних організацій  і інших споживачів, затвер-

дженої Постановами НКРЕКП № 1529 від 28.12.2017 р.  (Додаток 14) та №151 від 
01.02.2017 р. (Додаток 146) 

Питома складова виробничих інвестицій з прибутку тарифами не передбачена. 
 







Найменування показників 
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тис.гр
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 21 22 24 25 26 27

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 325 594,48 1 407,86 1 317 523,33 1 399,29 -8 071,15 -0,61 928 281,68 1 405,18 922 623,29 1 396,61 -5 658,39 -0,61 199 812,26 1 414,06 198 599,00 1 405,47 -1 213,26 -0,61 197 426,64 1 414,29 196 227,59 1 405,69 -1 199,05 -0,61 73,90 1 396,04 73,46 1 387,46 -0,44 -0,60

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 142 308,67 1 213,20 1 133 054,32 1 203,37 -9 254,35 -0,81 799 692,87 1 210,54 793 204,33 1 200,71 -6 488,54 -0,81 172 299,70 1 219,36 170 908,87 1 209,51 -1 390,83 -0,81 170 252,50 1 219,63 168 878,03 1 209,77 -1 374,47 -0,81 63,60 1 201,40 63,09 1 191,59 -0,51 -0,80

1.1.1 витрати на паливо 1 033 011,63 1 097,12 1 031 336,07 1 095,34 -1 675,56 -0,16 722 043,71 1 092,99 720 872,54 1 091,22 -1 171,17 -0,16 156 257,06 1 105,82 156 003,61 1 104,02 -253,45 -0,16 154 653,00 1 107,87 154 402,15 1 106,08 -250,85 -0,16 57,86 1 092,58 57,77 1 090,81 -0,09 -0,16
1.1.2 витрати на електроенергію 71 583,65 76,03 64 056,88 68,03 -7 526,77 -10,51 50 223,96 76,03 44 943,09 68,03 -5 280,87 -10,51 10 742,83 76,03 9 613,26 68,03 -1 129,57 -10,51 10 612,84 76,03 9 496,94 68,03 -1 115,90 -10,51 4,02 76,03 3,60 68,05 -0,42 -10,51

1.1.3
собівартість теплової енергії власних 
ТЕЦ, ТЕС, КГУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 витрати на покупну теплову енергію 7 276,55 7,73 7 276,55 7,73 0,00 0,00 6 070,35 9,19 6 070,35 9,19 0,00 0,00 732,04 5,18 732,04 5,18 0,00 0,00 474,14 3,40 474,14 3,40 0,00 0,00 0,02 0,46 0,02 0,46 0,00 0,00

1.1.5

транспортування теплової енергії  
тепловими мережами інших 
підприємств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6
вода для технологічних потреб та 
водовідведення 3 955,02 4,20 3 955,02 4,20 0,00 0,00 2 774,89 4,20 2 774,89 4,20 0,00 0,00 593,54 4,20 593,54 4,20 0,00 0,00 586,37 4,20 586,37 4,20 0,00 0,00 0,22 4,21 0,22 4,20 0,00 0,00

1.1.7
матеріали, запасні частини та інші 
матеріальні ресурси 26 481,82 28,13 26 429,78 28,07 -52,03 -0,20 18 579,96 28,13 18 543,45 28,07 -36,51 -0,20 3 974,23 28,13 3 966,42 28,07 -7,81 -0,20 3 926,15 28,13 3 918,44 28,07 -7,71 -0,20 1,48 28,13 1,48 28,07 0,00 -0,20

1.2 прямі витрати на оплату праці з 
відрахуваннями на соціальні 
заходи 

144 200,49 153,15 144 200,49 153,15 0,00 0,00 101 172,80 153,14 101 172,80 153,14 0,00 0,00 21 640,72 153,14 21 640,72 153,14 0,00 0,00 21 378,86 153,14 21 378,86 153,14 0,00 0,00 8,11 153,14 8,11 153,14 0,00 0,00

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 31 619,40 33,58 32 802,60 34,84 1 183,20 3,74 22 177,84 33,57 23 007,99 34,83 830,15 3,74 4 751,39 33,63 4 928,96 34,89 177,57 3,74 4 688,40 33,59 4 863,82 34,85 175,42 3,74 1,77 33,57 1,84 34,82 0,07 3,75
1.3.1 амортизаційні відрахування 18 024,93 19,14 19 208,13 20,40 1 183,20 6,56 12 646,51 19,15 13 476,66 20,41 830,15 6,56 2 705,07 19,15 2 882,64 20,41 177,57 6,56 2 672,34 19,15 2 847,76 20,41 175,42 6,56 1,01 19,15 1,08 20,40 0,07 6,56
1.3.2 внески на регулювання 856,87 0,91 856,87 0,91 0,00 0,00 594,48 0,89 594,48 0,89 0,00 0,00 134,74 0,95 134,74 0,95 0,00 0,00 127,61 0,91 127,61 0,91 0,00 0,00 0,04 0,89 0,04 0,89 0,00 0,00
1.3.2 інші прямі витрати 12 737,60 13,53 12 737,60 13,53 0,00 0,00 8 936,85 13,53 8 936,85 13,53 0,00 0,00 1 911,58 13,53 1 911,58 13,53 0,00 0,00 1 888,45 13,53 1 888,45 13,53 0,00 0,00 0,72 13,53 0,72 13,53 0,00 0,00

1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 7 465,93 7,93 7 465,93 7,93 0,00 0,00 5 238,17 7,93 5 238,17 7,93 0,00 0,00 1 120,45 7,93 1 120,45 7,93 0,00 0,00 1 106,89 7,93 1 106,89 7,93 0,00 0,00 0,42 7,93 0,42 7,92 0,00 0,00

1.4.1
витрати на оплату праці з 
відрахуваннями на соціальні заходи 

6 706,20 7,12 6 706,20 7,12 0,00 0,00 4 705,14 7,11 4 705,14 7,11 0,00 0,00 1 006,43 7,11 1 006,43 7,11 0,00 0,00 994,25 7,11 994,25 7,11 0,00 0,00 0,38 7,11 0,38 7,11 0,00 0,00

1.4.2 інші витрати 759,72 0,81 759,72 0,81 0,00 0,00 533,03 0,82 533,03 0,82 0,00 0,00 114,02 0,82 114,02 0,82 0,00 0,00 112,63 0,82 112,63 0,82 0,00 0,00 0,04 0,82 0,04 0,82 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 20 415,29 21,68 20 415,29 21,68 0,00 0,00 14 323,62 21,68 14 323,62 21,68 0,00 0,00 3 063,80 21,68 3 063,80 21,68 0,00 0,00 3 026,73 21,68 3 026,73 21,68 0,00 0,00 1,14 21,68 1,14 21,68 0,00 0,00

2.1
витрати на оплату праці з 
відрахуваннями на соціальні заходи 

18 242,74 19,37 18 242,74 19,37 0,00 0,00 12 799,33 19,38 12 799,33 19,38 0,00 0,00 2 737,75 19,38 2 737,75 19,38 0,00 0,00 2 704,64 19,38 2 704,64 19,38 0,00 0,00 1,02 19,38 1,02 19,38 0,00 0,00

2.2 інші витрати 2 172,55 2,31 2 172,55 2,31 0,00 0,00 1 524,29 2,30 1 524,29 2,30 0,00 0,00 326,05 2,30 326,05 2,30 0,00 0,00 322,09 2,30 322,09 2,30 0,00 0,00 0,12 2,30 0,12 2,30 0,00 0,00
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Повна собівартість 1 346 009,77 1 429,54 1 337 938,62 1 420,97 -8 071,15 -0,60 942 605,30 1 426,86 936 946,91 1 418,29 -5 658,39 -0,60 202 876,06 1 435,74 201 662,80 1 427,14 -1 213,26 -0,60 200 453,37 1 435,97 199 254,32 1 427,37 -1 199,05 -0,60 75,04 1 417,72 74,60 1 409,14 -0,44 -0,59
6 Витрати на покриття втрат 17 308,67 18,38 17 308,67 18,38 0,00 0,00 3414,82 5,16 3414,82 5,16 0,00 0,00 11327,63 80,16 11327,63 80,16 0,00 0,00 2565,92 18,37 2565,92 18,37 0,00 0,00 0,30 5,69 0,30 5,69 0,00 0,00

7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2
резервний фонд (капітал) та 
дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3
на розвиток виробництва (виробничі 
інвестиції) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4
інше використання прибутку 
(прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Вартість виробництва теплової 
енергії за відповідними тарифами 

1 363 318,43 1 447,93 1 355 247,27 1 439,35 -8 071,16 -0,59 946 020,11 1 432,02 940 361,71 1 423,44 -5 658,40 -0,60 214 203,69 1 515,90 212 990,43 1 507,30 -1 213,26 -0,57 203 019,29 1 454,34 201 820,24 1 445,74 -1 199,05 -0,59 75,34 1 423,41 74,90 1 414,83 -0,44 -0,59

9 Вилучення невикористаних коштів 
Інвестиційної програми

-23 591,75 -25,06 -23 591,75 -25,06 0,00 0,00 -16 552,27 -25,05 -16 552,27 -25,05 0,00 0,00 -3 540,50 -25,05 -3 540,50 -25,05 0,00 0,00 -3 497,66 -25,05 -3 497,66 -25,05 0,00 0,00 -1,32 -25,05 -1,32 -25,05 0,00 0,00

9
Тарифи на виробництво теплової 
енергії, грн/Гкал 1 422,87 1 414,30 0,00 1 406,97 1 398,39 0,00 1 490,85 1 482,26 0,00 1 429,29 1 420,69 0,00 1 398,36 1 389,78 0,00

10
Обсяг реалізації теплової енергії 
власним споживачам, Гкал 

941 566,27 941 566,27 0,00 0,00 660 614,22 660 614,22 0,00 0,00 141 304,45 141 304,45 0,00 0,00 139 594,64 139 594,64 0,00 0,00 52,96 52,96 0,00 0,00

Начальник ПЕВ Копілевич Н.М.

Виконавець: Буртова Т.В.

тел. 409-51-59

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру економічно-обгрунтованої собівартості узгодженої Комісією у прогнозному періоді (2019 рік)

N з/п 

Сумарні та середньо зважені показники                  

Відхилення 

Для потреб населення

Відхилення

Для потреб бюджетних установ

Відхилення 

Для потреб інших споживачів 

Відхилення 
враховані у визначеній 

економічно-
обгрунтованій 
собівартості

після реалізації  ІП

Для релігійних установ

Відхилення 
враховані у визначеній 

економічно-
обгрунтованій 
собівартості

після реалізації  ІП

враховані у визначеній 
економічно-

обгрунтованій 
собівартості

після реалізації  ІП

враховані у визначеній 
економічно-

обгрунтованій 
собівартості

після реалізації  ІП

враховані у визначеній 
економічно-

обгрунтованій 
собівартості

після реалізації  ІП



 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ОПИС ПРОБЛЕМНОЇСИТУАЦІЇ  
ПО ЗАХОДАМ П.1-4 

 
Електроенергія – другий за величиною енергоресурс, що використовується для ви-

робництва та транспортування теплової енергії. Витрати на електроенергії складають 6,2% в 
структурі затвердженого тарифу на теплову енергію. Питомі витрати електроенергії на від-
пуск 1 Гкал теплової енергії зростають із року в рік, що пов'язано зі скороченням відпуску 
теплової енергії споживачам. 

Основними споживачами електроенергії на котельні є мережні насоси. Частка мере-
жних насосів у загальному споживанні електроенергії на виробництво теплової енергії дося-
гає 78%. Частка рециркуляційних насосів і димососів у загальному споживанні складає 5,5% 
і 5% відповідно. 

Насосне та дуттьове обладнання було встановлене в той період, коли практично єди-
ним фактором, що впливало  на вибір обладнання, була надійність роботи, а запас з продук-
тивності і створюваного тиску зазвичай був великим. Але з часом навантаження та режими 
роботи котельні (витрата теплоносія) суттєво змінилися, а обладнання залишилось незмін-
ним, що призводить до перевитрат електроенергії через невідповідність характеристик існу-
ючого обладнання необхідним параметрам роботи. 

Більшість насосів і димососів відпрацювали термін експлуатації, технічний стан об-
ладнання значно погіршився, значно зменшився міжремонтний період. Обладнання працює 
неефективно, деяке знаходиться в критичному стані. 

Існуючий спосіб регулювання продуктивності на котельні здійснюється за допомо-
гою механічних засувок. При дроселюванні частина енергії потоку речовини втрачається, не 
виконуючи корисної роботи. Цей метод регулювання є застарілим і економічно неефектив-
ним, так як призводить до надмірного споживання електроенергії. 

Часті запуски насосних агрегатів напряму від мережі призводять до підвищеного 
зносу обладнання через 7-10-кратний пусковий струм. 

Одним з головних напрямків модернізації обладнання є заміна зношених насосів і 
встановлення перетворювачів частоти на двигунах мережних, рециркуляційних насосів і ди-
мососів. 

 
Переваги від встановлення перетворювачів частоти 
Число обертів двигуна пропорційне частоті його живлення. При живленні електрод-

вигуна від мережі 50 Гц число обертів буде максимальним і незмінним. При живленні елект-
родвигуна від перетворювача частоти (регульована вихідна частота 0-50 Гц) число його обе-
ртів буде змінюваним від нуля до максимального значення. 

Зміна частоти обертання робочого колеса веде до зміни всіх його робочих парамет-
рів, а саме: 

• продуктивність пропорційна числу обертів 
• тиск пропорційний квадрату числа обертів 
• потужність на валу пропорційна кубу числа обертів 

Ці відношення виражаються за допомогою формул приведення: 
Q

Q0
=

n
n0

;  
H

H0
= �

n
n0
�

2
;   

N
N0

= �
n

n0
�

3
, де 

Q – продуктивність при максимальній кількості обертів 
Q0 – продуктивність при зміненій кількості обертів 
H – напір при максимальній кількості обертів 
H0 – напір при зміненій кількості обертів 
N – потужність на валу при максимальній кількості обертів 
N0 – потужність на валу при зміненій кількості обертів 
n – максимальне число обертів 
n0 – змінене число обертів 
Впровадження перетворювачів частоти на мережних насосах призведе до: 



 

• зниження споживання електроенергії за рахунок зниження швидкості обертання 
електродвигунів насосів, при забезпеченні необхідної продуктивності (засувка повністю від-
крита, втрати на дроселювання відсутні) 

• підтримання оптимального гідравлічного режиму в мережі, оптимізації режиму 
роботи в залежності від робочих параметрів 

• зниження зносу підшипників двигуна і насоса, крильчатки за рахунок плавної 
зміни числа обертів, відсутності пускового струму 

• збільшення строку служби насосних агрегатів за рахунок виключення переривис-
того режиму роботи насоса (зменшується небезпека аварій за рахунок виключення гідроуда-
рів) 

• виключення впливу холостого ходу двигуна 
• зниження зносу запірної арматури (більшу частину часу засувки повністю відкри-

ті) 
• підвищення рівня автоматизації технологічного процесу та спрощення подальшої 

комплексної автоматизації котельні 
• зниження споживання води 
• зниження рівню шуму 
• зниження витоків води (більшу частину часу насоси працюють при пониженому 

тиску) 
Сумарний економічний ефект від впровадження запропонованих рішень буде визна-

чатись: 
• зниженням витрат на споживання електроенергії двигунами мережних, рецирку-

ляційних насосів і димососів 
• зниженням споживання природного газу для заходів по заміні пальникових при-

строїв 
• зниженням витрат на сервіс технологічного обладнання (підвищення міжремонт-

ного ресурсу) 
• зниженням витрат на персонал за рахунок підвищення рівня автоматизації 
Величина економії електроенергії залежить від нерівномірності споживання (витра-

ти теплоносія): чим більша нерівномірність споживання, тим більша економія.  
У місті продовжуються роботи по встановленню будинкових приладів обліку тепло-

вої енергії. Очікуються значні зміни у гідравлічних режимах роботи теплових мереж впро-
довж теплового сезону через можливість регулювання витрати теплоносія в кожному будин-
ку, що робить встановлення перетворювачів частоти на насосному обладнанні котелень ще 
більш актуальним. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 





















 

 
1.ЗАМІНА НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИ-
ЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАС-
ТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ В КОЛО ЖИ-
ВЛЕННЯ ДВИГУНІВ НАСОСІВ НА КОТЕЛЬНІ ПівнГЗК №1 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільностівпрова-
дження заходу 

Котельня ПівнГЗК №1 (Північного гірничо-збагачувального комбінату) введена в 
експлуатацію в 1972 році. 

На котельні встановлено: два водогрійні котли КВГМ-100, один водогрійний котел 
ПТВМ-100, чотири парові котли ДКВР 20-13.  

Загальна встановлена потужність котельні – 348,8 Гкал/год. 
Котельня є джерелом теплової енергії для опалення 103 багатоповерхових будинків. 
Відповідно до існуючої типової технологічної схеми  (мал..1)мережні насоси подають 

воду із зворотного трубопроводу теплотраси в котли, 20-35% від обсягу продуктивності ме-
режного насоса. 

 

Марка мережного насоса К-
сть 

Qном, 
м3/год 

Hном,, 
м в.ст. 

ККД ном., 
% 

Марка  
двигуна 

n, 
об/хв 

N, 
кВт 

ККД 
ел.дв., 

% 
14Д-6 (аналог–Д1250-125) 2 1250 125 76 А4-400-4У3 1500 630 0,95 
14Д-6(аналог – Д1250-125) 2 1250 125 76 А12-52-4У4 1500 630 0,95 
Д1250-125 3 1250 125 76 А4-400-4У3 1500 630 0,95 
СЭ 800-55-11 («літні») 2 800 55 81 4АН315S4У3 1500 200 0,94 

Інший обсяг води (65-80%) через вузол змішування надходить на вихід котла, а в по-
дальшому в напірний трубопровід теплотраси. 

 Дана технологічна схема призводить до додаткових витрат електроенергії (15-25% 
потужності електродвигуна мережного насоса витрачається на подолання гідравлічного опо-
ру вузла змішування).

 
Мал..1 



 

До того ж термін експлуатації мережних насосних агрегатів складає понад 30 років, 
що значно перевищує нормативний ресурс роботи насосного обладнання , а в зв’язку з цим 
впливає на ефективність його роботи. Дефектний акт надається.(Додаток № ____) 

Враховуючи необхідність заміни мережних насосів згідно з висновком дефектного ак-
ту та недоцільність існуючої технологічної схеми пропонується змінити технологічну схему 
котельні встановивши додатково котлові насоси і ліквідувати вузол змішування. 

Відповідно до пропонованої технологічної схеми котельні (мал.2): 

 
1 – котел 

2 – підживлювальний насос 
3 – рециркуляційний насос 
4 – мережний насос 
5 – котловий насос 
Мал..2 
 - котлові насоси будуть подавати воду із зворотного трубопроводу теплотраси в кот-

ли, обороти двигуна котлового насоса регулюються частотним перетворювачем з метою під-
тримки постійної витрати води через котел згідно з паспортними  даними котла;  

- мережні насоси подають воду із зворотного трубопроводу теплотрасиі в напірний 
трубопровід теплотраси, обороти двигуна мережного насоса регулюються частотним перет-
ворювачем з метою підтримки постійного тиску води для циркуляції теплоносія в системі 
опалення; 

- рециркуляційний насос подає нагріту воду з вихідного трубопроводу котла на вхід 
котла, обороти двигуна рециркуляційного насосу регулюються частотним перетворювачем з 
метою підтримки постійної температури води на вході котла;  

- двигуни підживлювальних насосів обладнати частотними перетворювачами для під-
тримки постійного тиску води в зворотному трубопроводі. 

Проаналізувавши виробників, постачальників насосного обладнання ,частотних пере-
творювачів, обладнання КВП і А пропонується використовувати насосне обладнання брендів 
«Hydro-Vacuum», «LOVARА» і «SPERONI», частотні перетворювачі брендів «LENZE» і 
«HIТACHI», повнопрохідні ультразвукові прилади «Семпал». 

Перед встановленням частотних перетворювачів на котельні необхідно замінити тех-
нологічне обладнання: 

1. Встановити котлові насосні агрегати за допомогою двох типів насосних агрегатів, 
два основних, один з яких буде забезпечувати 85-90% паспортного об'єму води котла, тобто 
1000-1100 м3/год і води до 250м3/год і з напором більше ніж основні насосні агрегати. Осно-
вні котлові насосні агрегати встановити з високовольтними двигунами, допоміжні котлові 



 

насосні агрегати встановити з низьковольтними двигунами. Схеми керування електродвигу-
нами допоміжних котлових насосних агрегатів передбачити в ручному та автоматичному 
режимах за допомогою частотних перетворювачів. За допомогою частотних перетворювачів 
забезпечити паспортний обсяг води через котел, для чого встановити прилади для обліку ви-
трати води на кожен котел з можливістю формування зворотного зв'язку за обсягом. При ро-
боті рециркуляційного насосного агрегату допоміжний котельної насосний агрегат може не 
працювати. 

2. Встановити два рециркуляційні насосні агрегати з об'ємом води до 30% від паспор-
тної пропускної здатності котла і з напором більше ніж гідравлічний опір котла; схему 
управління електродвигунами передбачити в ручному та автоматичному режимах за допомо-
гою частотних перетворювачів. За допомогою частотних перетворювачів забезпечити паспо-
ртну температуру води, що подається на вхід котла, для чого встановити датчики температу-
ри на вході в котел з можливістю формування зворотного зв'язку по температурі. 

3. Встановити два мережні насосні агрегати з об'ємом води 60-290м3 / год (розрахун-
кове гідравлічне навантаження теплотраси за мінусом води пропускається через котел з ура-
хуванням роботи рециркуляційного насосного агрегату) і з напором більше ніж розрахункове 
гідравлічне навантаження теплотраси; схеми керування електродвигунами мережних насос-
них агрегатів передбачити в ручному та автоматичному режимах за допомогою частотних 
перетворювачів. За допомогою частотних перетворювачів забезпечити постійний тиск води, 
що подається в тепломережу, для чого встановити на напірному трубопроводі тепломережі 
датчик тиску з можливістю формування зворотного зв'язку по тиску. 

4. Встановити два підживлювальні насосні агрегати з об'ємом води, які повинні забез-
печити нормативне і аварійне підживлення теплотраси водою 400-800м3/год і з напором бі-
льше ніж тиск в зворотному трубопроводі теплотраси; схему управління електродвигунами 
передбачити в ручному та автоматичному режимах за допомогою частотного перетворювача 
і роботу двох агрегатів одночасно в аварійному режимі.  За допомогою частотного перетво-
рювача забезпечити постійний тиск води, що подається в теплотрасу, для чого встановити на 
зворотному трубопроводі теплотраси датчик тиску з можливістю формування зворотного 
зв'язку по тиску. 

Пропонується встановити таке обладнання: 
1.Придбати два основних котлових насоса (без двигунів) : DHV.250-600А (Q 

1052м3/год,H 105м, Pдв 500кВт, Ƞ 84%). 
Два допоміжних котлові насосні агрегати використати наступні : NSCF 80-316 / 

1600W25VCC4 (Q 66-292 м3/год, H 145,4-121,3 м, Pдв 160кВт, U 0,4 кВ, Ƞ 77,9%). Встанови-
ти один частотний перетворювач потужністю 160кВт. Встановити вузли витрати води через 
котли Ду-400мм в кількості 3шт . 

2. Два рециркуляційні насосні агрегати NSCS 100-200 / 450W25VCC4 (Q 325м3/ год, H 
39,7м, Pдв 45кВт, Ƞ 83,4%).  Встановити два частотних перетворювача потужністю 45кВт. 

3. Два мережних насоса(без двигунів) використовувати такі: NSCF 200-500 / 
2000W45VCC4 (Q 487 м3/год, H 80,3 м, Pдв 200кВт, U 0,4 кВ, Ƞ 82,6%). Встановити два час-
тотних перетворювача потужністю 200 кВт. 

4. Встановити два підживлювальні насосні агрегати СS65-160А (Q 42-144м3/ч, H40-
26м, Pдв15кВт). Встановити частотний перетворювач потужністю 15кВт. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження      
заходу 
 

Термін окупності визначається за формулою: 
  Т=З/(Ер+Ем+Еп) 
  де Т - термін окупності, рік 

  З - затрати на модернізацію, грн.; 
  З = 6231649 грн. 

Ер - економія електричної енергії на рециркуляційних насосних агрегатах, 
грн 

  Ем - економія електричної енергії на мережних насосних агрегатах, грн 
  Еп - економія електричної енергії на підживлюючих насосних агрегатах, 

грн 
  W1 - споживання електроенергії до модернізації, кВт*год 
  W2 - споживання електроенергії після модернізації, кВт*год 
  Розрахунок споживання електричної енергії виконується згідно з «Порядком розрахунку нормативних 

витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та 
постачанні (розподілі) теплової енергії», затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України № 12 від 02.02.09 

Ц - ціна електроенергії, приймається згідно з рахунком (фактична)за бере-
зень 2019 р. споживання ел.енергії(Додаток _____), грн./кВт*год  

  Ц = 2,053 грн./кВт*год  

В звʼязку з модернізацією по новій схемі встановити два рециркуляційні 
насосні агрегати Рдв 45 кВт Q 325 м³/год з частотними перетворювачами   

Споживана потужність є функцією від кубу продуктивності насоса:    
S = f (Q³)   

де S - споживана електрична потужність, кВт   
Q - продуктивність механізму, м3/год   

W2 = Рдв*(Qр/Qн)³*Тр*24, кВт*год  
 де Qр - робоча продуктивність після встановлення частотного перетворю-

вача, м³/год 
  Qн - номінальна продуктивність після встановлення частотного перетво-

рювача, м³/год 
  

Тр - кількість робочих днів за рік в опалювальний період 

  W2 = 45*(165/325)³*80*24= 11306 кВт*год 
Ер=(W1- W2)*Ц=(0-11306)*2,053= -23211 грн 

Замість двох мережних насосних агрегатів потужністю 630 кВт встановити 
два котлові насоси потужністю 500 кВт,  два допоміжні котлові насосні 
агрегати  потужністю 160 кВт з частотним перетворювачем та два мережеві 
насосні агрегати потужністю 200 кВт 

  W1 = Рдв*К*Тр*24, кВт*год 
  де Рдв - потужність двигуна, кВт 

  К = 0,8 -коефіцієнт загрузки двигуна 
  Тр - кількість робочих днів за рік в опалювальний період 
  24 - кількість робочих годин на добу, год 
  W1 = 630*2*0,8*171*24 = 4136832 кВт*год 

W2=W2к+W2м 
  W2к - споживання електроенергії після модернізації котловим насосом, 

кВт*год 
  



 

W2м - споживання електроенергії після модернізації мережним насосом, 
кВт*год 

  W2к =W2к1+W2к2 
  W2к = Рдв*К*Тр*24, кВт*год 
  W2к1 = 500*0,8*171*24 = 1641600 кВт*год 

W2к2 = Рдв*(Qд/Qп)³*Тр*24 

  Qд= 154 м³/год додатковий обсяг води, який проходить через додатковий 
котловий насос 

  Qп= 208 м³/год продуктивність котлового насосу 
  W2к2 = 160*(154/208)³*91*24= 141822 кВт*год 

W2к=1641600+141822= 1783422 кВт*год 
W2м =W2м1+W2м2 

  
W2м1 = Рдв*(Qр/Qн)³*Тр*24 

  Qр= 354м³/год  обсяг води, що подається мережним насосом в теплотрасу 
при роботі рециркуляційного насосу. 

  Qн= 487м³/год  обсяг води мережного насосу 
  W2м1 = Рдв*(Qр/Qн)³*Тр*24 

  W2м1=200*(354/487)³*80*24= 147487 кВт*год 

Qм= 200 м³/год  обсяг води, який перекачує мережний насос в теплотрасу 

  Qн= 487м³/год  обсяг води мережного насосу 
  W2м2=200*(200/487)³*91*24= 30254 кВт*год 

W2 м= 147487+30254= 177741 кВт*год 
W2=1783422+177741= 1961163 кВт*год 

Ем = (W1-W2)*Ц= (4136832-1961163)*2,053= 4466648 грн 
Замість двох підживлювальних  насосних агрегатів потужністю 75 кВт 
встановити два  підживлюваних насосних агрегатів Рдв 15 кВт з Q 42 
м³/год з частотними перетворювачами потужністю 15 кВт  
 

  Р1 = 75*0,8*171*24= 246240 кВт*год 
Р2 = Wдв*(Qр/Qн)³*Тр*24 

  Qр= 6 м³/год нормативний обсяг підживлювання 
  Р2 = 15*(6/42)³*171*24= 179 кВт*год 

Еп = (246240-179)*2,053= 505163 грн 

Т=6231649/(-23211+4466648+505163)= 1,26 років 

   
  Отже, при виконанні  заходу: 

    Економія електроенергії складе 2410423 кВт*год =2410423*122,74 • 10-6   = 295,9 т.уп. 
 

Згідно з додитком І  Типової методики "Загальні вимоги до організації та проведення енерге-
тичного аудиту" , затвердженої наказом Національного агенства України з питань  забезпе-
чення ефективного використання енергетичних ресурсів №56 від 20.05.2010 р.  

     1 кВт•год = 3,6 МДж = 859,2 • 10-6   Гкал = 122,74 • 10-6   т у.п.  

   
Економічний ефект  дорівнює                4948,6 тис. грн. 

 
     Термін окупності  заходу   1,26 роки 

 









 

2.ЗАМІНА НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИ-
ЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАС-
ТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ В КОЛО ЖИ-
ВЛЕННЯ ДВИГУНІВ НАСОСІВ ТА ДИМОСОСІВ НА КОТЕЛЬНІ НА КО-
ТЕЛЬНІ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО,16 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та 
доцільностівпровадження заходу 

Котельня Петра Калнишевського, 16 введена в експлуатацію у 1974 році.  
На котельні встановлені два водогрійні котли ТВГ-8М і один водогрійний котелКВГ-

6,5. Загальна встановлена потужність котельні – 23,1 Гкал/год. 
Також на котельні встановлені димососи котлів: 

Котел Марка димо-
соса 

К-
сть 

Qном, 
тис. 

м3/год 

Hном, 
м в.ст. 

ККД 
ном., 

% 

Марка 
двигуна 

n, 
об/хв 

N, 
кВт 

ККД 
ел.дв.,

% 
ТВГ-8М ст.№1 Д-12 1 26 135 67 АО2 750 30 91 
ТВГ-8М ст.№2 Д-12 1 26 135 67 АО2 750 30 91 
КВГ-6,5 ст.№3 ДН-11,2 1 28 276 83 АО3 1500 55 92,5 

Відповідно до існуючої типової технологічної схеми  (мал..1)мережні насоси подають 
воду із зворотного трубопроводу теплотраси в котли, 20-35% від обсягу продуктивності ме-
режного насоса. 

Марка мереж-
ного насоса 

К-
сть 

Qном, 
м3/год 

Hном,  
м в.ст. 

ККД 
ном., % Марка двигуна n, об/хв 

N, 
кВ
т 

ККД 
ел.дв.,% 

ЦН 400-105 2 400 105 80 4АМН-280М-4 1500 160 94 
1Д200-90 2 200 90 76 4АМН225М2У3 3000 90 93 

Інший обсяг води (65-80%) через вузол змішування надходить на вихід котла, а в по-
дальшому в напірний трубопровід теплотраси. Дана технологічна схема призводить до дода-
ткових витрат електроенергії (15-25% потужності електродвигуна мережевого насоса витра-
чається на подолання гідравлічного опору вузла змішування). 

 
Мал..1 



 

До того ж термін експлуатації мережних насосних агрегатів складає понад 30 років, 
що значно перевищує нормативний ресурс роботи насосного обладнання , а в зв’язку з цим 
впливає на ефективність його роботи. Дефектний акт надається. (Додаток № ____) 

Враховуючи необхідність заміни мережних насосів згідно з висновком дефектного ак-
ту та недоцільність існуючої технологічної схеми пропонується змінити технологічну схему 
котельні встановивши додатково котлові насоси і ліквідувати вузол змішування. 

Відповідно до пропонованої технологічної схеми котельні (мал.2): 
 

 
1 – котел 
2 – підживлювальний насос 
3 – рециркуляційний насос 
4 – мережний насос 
5 – котловий насос 
Мал..2 
- котлові насоси будуть подавати воду із зворотного трубопроводу теплотраси в кот-

ли, обороти двигуна котлового насоса регулюються частотним перетворювачем з метою під-
тримки постійної витрати води через котел згідно з паспортними  даними котла;  

- мережні насоси подають воду із зворотного трубопроводу теплотраси в напірний 
трубопровід теплотраси, обороти двигуна мережного насоса регулюються частотним перет-
ворювачем з метою підтримки постійного тиску води для циркуляції теплоносія в системі 
опалення; 

- рециркуляційний насос подає нагріту воду з вихідного трубопроводу котла на вхід 
котла, обороти двигуна рециркуляційного насосу регулюються частотним перетворювачем з 
метою підтримки постійної температури води на вході котла;  

- двигуни підживлювальних насосів обладнати частотними перетворювачами для під-
тримки постійного тиску води в зворотному трубопроводі. 

Проаналізувавши виробників, постачальників насосного обладнання, частотних пере-
творювачів , обладнання КВП і А  пропонується використовувати насосне обладнання брен-
дів «LOVARА» і «SPERONI», частотні перетворювачі брендів «LENZE» і «HIТACHI», пов-
нопрохідні ультразвукові прилади «Семпал». 

Перед встановленням  частотних перетворювачів на котельні необхідно замінити тех-
нологічне обладнання. 

1. Встановити котлові насосні агрегати, один з яких буде перевищувати паспортний 
обсяг води через котел, тобто 120-130 м3/год і з напором більше ніж напір мережевих насос-
них агрегатів з урахуванням гідравлічного опору котла. Схеми керування електродвигунами 
котлових насосних агрегатів передбачити в ручному та автоматичному режимах за допомо-



 

гою частотних перетворювачів. За допомогою частотних перетворювачів забезпечити паспо-
ртний обсяг води через котел, для чого встановити прилади для обліку витрати води на ко-
жен котел з можливістю формування зворотного зв'язку за обсягом. 

2. Встановити два рециркуляційні насосні агрегати з об'ємом води до 30% від паспор-
тної пропускної здатності котла і з напором більше ніж гідравлічний опір котла; схему 
управління електродвигунами передбачити в ручному та автоматичному режимах за допомо-
гою частотних перетворювачів. За допомогою частотних перетворювачів забезпечити паспо-
ртну температуру води, що подається на вхід котла, для чого встановити датчики температу-
ри на вході в котел з можливістю формування зворотного зв'язку по температурі. 

3. Встановити два мережні насосні агрегати з об'ємом води в межах 250м3/год (розра-
хункове гідравлічне навантаження теплотраси за мінусом води пропускається через котли з 
урахуванням роботи рециркуляційних насосних агрегатів) і з напором більше ніж розрахун-
кове гідравлічне навантаження теплотраси; схеми керування електродвигунами мережевих 
насосних агрегатів передбачити в ручному та автоматичному режимах за допомогою частот-
них перетворювачів. За допомогою частотних перетворювачів забезпечити постійний тиск 
води, що подається в теплотрасу, для чого встановити на напірному трубопроводі теплотраси 
датчик тиску з можливістю формування зворотного зв'язку по тиску. 

4. Встановити два підживлювальні насосні агрегати з об'ємом води, які повинні забез-
печити нормативне і аварійне підживлення теплотраси водою 6-108м3 /год і з напором біль-
ше ніж тиск в зворотному трубопроводі теплотраси; схему управління електродвигунами пе-
редбачити в ручному та автоматичному режимах за допомогою частотного перетворювача і 
роботу двох агрегатів одночасно в аварійному режимі. За допомогою частотного перетворю-
вача забезпечити постійний тиск води, що подається в теплотрасу, для чого встановити на 
зворотному трубопроводі теплотраси датчик тиску з можливістю формування зворотного 
зв'язку по тиску. 

5. На димососах водогрійних котлів схемою управління електродвигунами передбачи-
ти  ручний та автоматичний режим за допомогою частотних перетворювачів  та забезпечення 
необхідного розрядження, для чого встановити на димоході датчик розрядження з можливіс-
тю формування зворотного зв'язку. 

Пропонується встановити таке обладнання: 
1. Встановити два котлових насосних агрегати: два NSCS 65-250 / 550W25VCC4 

(Q119м3 /год, H 93,2м, Pдв 55кВт, Ƞ 79%). 
Встановити два частотних перетворювача потужністю 55кВт. Встановити вузли ви-

трат води через котли Ду-150мм в кількості 2шт. Встановити вузол витрат води через котел 
Ду-100мм в кількості 1шт. 

2. Встановити два рециркуляційні насосні агрегати LNEЕ 40-160 / 55 (Q33м3/год, H 
32,4м, Pдв 5,5 кВт, Ƞ 65,9%). Встановити два частотних перетворювача потужністю 5,5 кВт. 

3. Встановити два мережні насосні агрегати NSCS 100-200 / 450W25VCC4 (Q 162-
325м3/ ч, H 58,3-39,7м, Pдв 45кВт, Ƞ 83,3%); Встановити один частотний перетворювач по-
тужністю 45кВт. 

4. Встановити два підживлювальні насосні агрегати СS40-200В (Q 9-54м3 / ч, H 46,5-
31,5м, Pдв5,5кВт). Схему управління електродвигунами підживлювальних насосних агрега-
тів виконати за допомогою частотного перетворювача потужністю 5,5 кВт.Встановити вузол 
витрат води підживлення Ду-50мм в кількості 1шт. 

5. Управління електродвигунами димососів виконати, встановивши два частотних пе-
ретворювача потужністю 30 кВт і один частотний перетворювач потужністю 55кВт. 

 
 
 
 
 



 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження      
заходу 
 

Термін окупності визначається за формулою: 
  Т=З/(Ер+Ем+Еп+Ед) 
  де Т - термін окупності, рік 

  З - затрати на модернізацію, грн.; 
  З = 2331953 грн. 

Ер - економія електричної енергії на рециркуляційних насосних агрега-
тах, грн 

  Ем - економія електричної енергії на мережних насосних агрегатах, грн 
  Еп - економія електричної енергії на підживлюючих насосних агрегатах, 

грн 
  Ед - економія електричної енергії на димососах 
  W1 - споживання електроенергії до модернізації, кВт*год 
  W2 - споживання електроенергії після модернізації, кВт*год 
  

Розрахунок споживання електричної енергії виконується згідно з «Порядком роз-
рахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики 
при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії», 
затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господар-
ства України № 12 від 02.02.09 

 
  

 Ц - ціна електроенергії, приймається згідно з рахунком (фактична)за бе-
резень 2019 р. споживання ел.енергії (Додаток _____), грн./кВт*год  

  Ц = 2,1876 
 
грн./кВт*год  

Замість рециркуляційного насосного агрегата потужністю Рдв 22 кВ 
встановлюється два рециркуляційних насосних агрегати потужністю Рдв 
5,5 кВт з Q 33м3/ч    (працюватиме по одному агрегату на кожен котел) з 
частотними перетворювачами 

  W1 = Рдв*К*Тр*24, кВт*год 
  де Рдв - потужність двигуна, кВт 

  К = 0,8 -коефіцієнт загрузки двигуна 
  Тр - кількість робочих днів за рік в опалювальний період 
  24 - кількість робочих годин на добу, год 
  W1  = 22*0,8*80*24 = 33792 кВт*год 

Споживана потужність є функцією від кубу продуктивності насо-
са:  

  S = f (Q³) 
  де S - споживана електрична потужність, кВт 

  Q - продуктивність механізму, м3/год 
  W2 = Рдв*(Qр/Qн)³*Тр*24, кВт*год 

  де Qр - робоча продуктивність після встановлення частотного перетво-
рювача, м³/год 

  Qн - номінальна продуктивність після встановлення частотного перетво-
рювача, м³/год 

  W2=5,5*(17/33)³*80*24= 1444 кВт*год 
Ер=(W1- W2)*Ц=((33792-1444)*2,1876= 70764 грн 

Замість двох мережних насосних агрегатів потужністю 160 кВт встано-
вити два котлових насосних агрегати потужністю 55 кВтта два мереж-
них насосних агрегатів потужністю 45 кВт з частотними перетворюва-
чами 

  



 

W1  = 160*0,8*171*24 = 525312 кВт*год 
W2=W2к+W2м 

  W2к - споживання електроенергії після модернізації котловим насосом, 
кВт*год 

  W2м - споживання електроенергії після модернізації мережним насосом, 
кВт*год 

  W2к=W2к1+W2к2 
  W2к1 = Рдв*(Qрр/Qн)³*80*24 
  де Qрр - об'єм води, що передається котловим насосом на котел, при 

роботі рециркуляційного насосу. Qрр = 106-17 = 89 м3/год 
  W2к1= 55*(89/119)³*80*24 = 44177 кВт*год 

W2к2 = Рдв*(Qрп/Qн)³*Тн*24 
  де Qрп - об'єм води, що передається живильним насосом на котел, при 

вимкненому  рециркуляційному насосу (паспортний об'єм води через 
котел) . Qрп = 106 м3/год 

  W2к2= 55*(106/119)³*91*24 = 84897 кВт*год 

W2к=44177+84897= 129074 кВт*год 
W2м=W2м1+W2м2 

  W2м1=  Рдв*((Qрм-Qрр)/Qн)³*Тр*24 
  де Qрм - об'єм розрахунковий мереж = 265 м3/год 

  W2м1=45*((265-89)/245)³*80*24= 32030 кВт*год 
W2м2=  Рдв*((Qрм-Qрп)/Qн)³*Тн*24 

  W2м2= 45*((265-106)/245)³*91*24= 26863 кВт*год 
W2м=32030+26063= 58893 кВт*год 
W2=129074+58893= 187967 кВт*год 

Ем = (W1-W2)*Ц=((525312-187967)*2,1876= 737976 грн 

Замість двох підживлювальних  насосних агрегатів потужністю 17 кВт  
та 11 кВт встановити два  підживлюваних насосних агрегатів Рдв5,5 кВт 
з Q 9 м3/годз частотнимо перетворювачем потужністю 5,5 кВт  

  W1 = 17*0,8*171*24= 55814 кВт*год 
W2 = Рдв*(Qр/Qн)³*Тр*24 

  
Qр= 2 м3/год нормативний обсяг підживлювання (0,25% від обсягу те-
плових мереж і внутрішніх систем теплопостачання) 

  W2 = 5,5*(2/9)³*171*24= 248 кВт*год 
Еп = (W1-W2)*Ц= (55814-248)*2,1876= 121556 грн 

Схему управління електродвигунами димососів  виконати, встановивши 
два частотних перетворювача потужністю 30 кВт та 55кВт 

  
120 днів праціють котли ТВГ-8 

    51 день працює котел КВГ-6,5 
    Wд1=Wтвг81+Wквг6,5  1 

  Wтвг81= 30*0,8*120*24 = 69120 кВт*год 
Wквг6,5 1 = 55*0,8*51*24 = 53856 кВт*год 

Wд1=69120+53856 = 122976 кВт*год 
Wд2=Wтвг82+Wквг6,5  2 

  Положення заслінки складає 70% 
  Wд2=Wтвг82+Wквг6,5 2 

  



 

Wтвг82= 30*(0,7)³*120*24= 29635 кВт*год 
Wквг6,52= 55*(0,7)³*51*24= 23091 кВт*год 

Wд2=29635+23091= 52726 кВт*год 
Ед = (Wд1-Wд2)*Ц=(122976-52726)*2,1876= 153679 грн 
Т=2331953/(70764+737976+121556+153679)= 2,15 років 

   
  Отже, при виконанні  заходу: 

    Економія електроенергії складе 495511 кВт*год =495511*122,74 • 10-6   = 
60,82 т.уп. 

  
  Згідно з додитком І  Типової методики "Загальні вимоги до 

організації та проведення енергетичного аудиту" , затвердженої 
наказом Національного агенства України з питань  забезпечення 
ефективного використання енергетичних ресурсів №56 від 
20.05.2010 р.  

       1 кВт•год = 3,6 МДж = 859,2 • 10-6   Гкал = 122,74 • 10-6   т у.п.  
   Економічний ефект  дорівнює                1083,98 тис. грн. 

 
     Термін окупності  заходу   2,15 роки 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

3.ЗАМІНА НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ    АВТОМА-
ТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧА-
СТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ В КОЛО 
ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНІВ НАСОСІВ НА КОТЕЛЬНІ МИКОЛАЇВСЬКЕ 
ШОСЕ, 10 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільностівпрова-
дження заходу 

Котельня Миколаївське шосе, 10 введена в експлуатацію у 2002році.  
На котельні встановлені два водогрійні котли КВГ-6,5. Загальна встановлена потуж-

ність котельні – 13,0 Гкал/год. 
Відповідно до існуючої типової технологічної схеми  (мал..1)мережні насоси подають 

воду із зворотного трубопроводу теплотраси в котли, 20-35% від обсягу продуктивності ме-
режного насоса. 
Марка мережного 

насоса 
К-сть Qном, 

м3/год 
Hном, м 

в.ст. 
ККД 

ном., % Марка двигуна n, 
об/хв 

N, 
кВт 

ККД 
ел.дв.,% 

1Д200-90 2 200 90 79 4АМН225М2 3000 90 93 
4КМ-8 2 100 50 72 4АМ180М2 3000 30 91 

Інший обсяг води (65-80%) через вузол змішування надходить на вихід котла, а в по-
дальшому в напірний трубопровід теплотраси. Дана технологічна схема призводить до дода-
ткових витрат електроенергії (15-25% потужності електродвигуна мережного насоса витра-
чається на подолання гідравлічного опору вузла змішування). 

 

 
 

Мал..1 
 



 

До того ж термін експлуатації мережних насосних агрегатів складає понад 30 років, 
що значно перевищує нормативний ресурс роботи насосного обладнання , а в зв’язку з цим 
впливає на ефективність його роботи. Дефектний акт надається. (Додаток № ____) 

Враховуючи необхідність заміни мережних насосів згідно з висновком дефектного ак-
ту та недоцільність існуючої технологічної схеми пропонується змінити технологічну схему 
котельні встановивши додатково котлові насоси і ліквідувати вузол змішування. 

Відповідно до пропонованої технологічної схеми котельні (мал.2): 
 

 
1 – котел 
2 – підживлювальний насос 
3 – рециркуляційний насос 
4 – мережний насос 
5 – котловий насос 
Мал..2 
- котлові насоси будуть подавати воду із зворотного трубопроводу теплотраси в кот-

ли, обороти двигуна котлового насоса регулюються частотним перетворювачем з метою під-
тримки постійної витрати води через котел згідно з паспортними  даними котла;  

- мережні насоси подають воду із зворотного трубопроводу теплотраси в напірний 
трубопровід теплотраси, обороти двигуна мережного насоса регулюються частотним перет-
ворювачем з метою підтримки постійного тиску води для циркуляції теплоносія в системі 
опалення; 

- рециркуляційний насос подає нагріту воду з вихідного трубопроводу котла на вхід 
котла, обороти двигуна рециркуляційного насосу регулюються частотним перетворювачем з 
метою підтримки постійної температури води на вході котла;  

- двигуни підживлювальних насосів обладнати частотними перетворювачами для під-
тримки постійного тиску води в зворотному трубопроводі. 

Проаналізувавши виробників, постачальників насосного обладнання, частотних пере-
творювачів , обладнання КВП і А  пропонується використовувати насосне обладнання брен-
дів «LOVARА», частотні перетворювачі брендів «LENZE» і «HIТACHI», повнопрохідні уль-
тразвукові прилади «Семпал». 

Перед встановленням частотних перетворювачів на котельні необхідно замінити тех-
нологічне обладнання. 

1. Встановити котлові насосні агрегати, один з яких буде перевищувати паспортний 
обсяг води через котел, тобто 90-110 м3/год і з напором більше ніж напір мережних насосних 



 

агрегатів з урахуванням гідравлічного опору котла. Схеми керування електродвигунами кот-
лових насосних агрегатів передбачити в ручному та автоматичному режимах за допомогою 
частотних перетворювачів. За допомогою частотних перетворювачів забезпечити паспортний 
обсяг води через котел, для чого встановити прилади для обліку витрати води на кожен котел 
з можливістю формування зворотного зв'язку за обсягом. 

2. Встановити два рециркуляційні насосні агрегати з об'ємом води до 30% від паспор-
тної пропускної здатності котла і з напором більше ніж гідравлічний опір котла; схему 
управління електродвигунами передбачити в ручному та автоматичному режимах за допомо-
гою частотних перетворювачів. За допомогою частотних перетворювачів забезпечити паспо-
ртну температуру води, що подається на вхід котла, для чого встановити датчики температу-
ри на вході в котел з можливістю формування зворотного зв'язку по температурі. 

3. Встановити два мережні насосні агрегати з об'ємом води в межах 150м3/год (розра-
хункове гідравлічне навантаження теплотраси за мінусом води пропускається через котли з 
урахуванням роботи рециркуляційних насосних агрегатів) і з напором більше ніж розрахун-
кове гідравлічне навантаження теплотраси; схеми керування електродвигунами мережевих 
насосних агрегатів передбачити в ручному та автоматичному режимах за допомогою частот-
них перетворювачів. За допомогою частотних перетворювачів забезпечити постійний тиск 
води, що подається в теплотрасу, для чого встановити на напірному трубопроводі теплотраси 
датчик тиску з можливістю формування зворотного зв'язку по тиску. 

4. Схему управління електродвигунами підживлювальних насосних агрегатів перед-
бачити в ручному та автоматичному режимах за допомогою частотного перетворювача і ро-
боту двох агрегатів одночасно в аварійному режимі. За допомогою частотного перетворюва-
ча забезпечити постійний тиск води, що подається в теплотрасу, для чого встановити на зво-
ротному трубопроводі теплотраси датчик тиску з можливістю формування зворотного зв'яз-
ку по тиску. 

Пропонується встановити таке обладнання: 
1. Встановити два котлових насосних агрегати NSCS 50-250 / 300W25VCC4 

(Q90м3/год, H 77,9м, Pдв 30кВт, Ƞ 71,5%). Встановити два частотних перетворювача потуж-
ністю 30 кВт. Встановити вузли витрат води через котли Ду-100мм в кількості 2 шт. 

2. Встановити два рециркуляційні насосні агрегати LNEЕ 40-160 / 40 (Q 25м3/год, H 
30,2м, Pдв 4кВт, Ƞ 63,6). Встановити два частотних перетворювача потужністю 4 кВт. 

3. Встановити два мережних насосні агрегати NSCE 80-160 / 220P25VCС4 (Q 94-
208м3/год, H 40,5-29,5м, Pдв 22кВт, Ƞ 80,8%); Встановити два частотних перетворювача по-
тужністю 22 кВт. 

4. Схему управління електродвигунами підживлювальних насосних агрегатів викона-
ти за допомогою частотного перетворювача потужністю 5,5 кВт. Встановити вузол витрат 
води підживлювання Ду-50мм в кількості 1шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження      
заходу 

 
Термін окупності визначається за формулою: 

  Т=З/(Ер+Ем+Еп+Ед) 
  де Т - термін окупності, рік 
  З - затрати на модернізацію, грн.; 
  З = 1061918 грн. 

Ер - економія електричної енергії на рециркуляційних насосних агрегатах, 
грн 

  Ем - економія електричної енергії на мережних насосних агрегатах, грн 
  Еп - економія електричної енергії на підживлюючих насосних агрегатах, 

грн 
  W1 - споживання електроенергії домодернізації, кВт*год 
  W2 - споживання електроенергії після модернізації, кВт*год 
  

Розрахунок споживання електричної енергії виконується згідно з «Порядком розра-
хунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при 
виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії», за-
твердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 
України № 12 від 02.02.09 

 Ц - ціна електроенергії, приймається згідно з рахунком (фактична)за бере-
зень 2019 р. споживання ел.енергії (додаток _____) , грн./кВт*год   

 Ц = 2,1876 грн./кВт*год  
    Замість рециркуляційного насосного агрегата потужністю Рдв 22 кВт 
встановлюється два рециркуляційних насосних агрегати потужністю Рдв 4 
кВт з Q25м3/ч (працюватиме по одному агрегату на кожен котел) з 
частотними перетворювачами 

  W1 = Рдв*К*Тр*24, кВт*год 
  де Рдв - потужність двигуна, кВт 
  К = 0,8 -коефіцієнт загрузки двигуна 
  Тр - кількість робочих днів за рік в опалювальний період 
  24 - кількість робочих годин на добу, год 
  W1  = 22*0,8*80*24 = 33792 кВт*год 

Споживана потужність є функцією від кубу продуктивності насоса:  
  S = f (Q³) 
  де S - споживана електрична потужність, кВт 
  Q - продуктивність механізму, м3/год 
  W2 = Рдв*(Qр/Qн)³*Тр*24, кВт*год 
  де Qр - робоча продуктивність після встановлення частотного перетворю-

вача, м³/год 
  Qн - номінальна продуктивність після встановлення частотного перетво-

рювача, м³/год 
  W2 =4*(13/25)³*80*24= 1080 кВт*год 

Ер=(W1- W2)*Ц=(33792-1080)*2,1876= 71561 грн 

Замість двох мережних насосних агрегатів потужністю 90 кВт встановити 
два котлових насосних агрегати Рдв 30 кВт з Q 90м3/годта два мережних 
насосних агрегати Рдв 22 кВт з Q 123 м3/год з частотними перетво-
рювачами 

  W1= 90*0,8*171*24 = 295488 кВт*год 



 

W2 =W2 к+W2 м 
  W2к - споживання електроенергії після модернізації котловим насосом, 

кВт*год 
  W2м - споживання електроенергії після модернізації мережним насосом, 

кВт*год 
  W2к=W2к1+W2к2 
  W2к1 = Рдв*(Qрр/Qн)³*Тр*24 
  де Qрр - об'єм води, що передається котловим насосом на котел, при роботі 

рециркуляційного насосу. Qрр = 86-13 = 73 м3/год 
  W2к1= 30*(73/90)³*80*24 = 30737 кВт*год 

W2к2 = Рдв*(Qрп/Qн)³*Тр*24 
  

де Qрп - об'єм води, що передається живильним насосом на котел, при 
вимкненому  рециркуляційному насосу (паспортний об'єм води через ко-
тел) . Qрп = 86 м3/год 

  W2к2 = 30*(86/90)³*91*24 = 57167 кВт*год 
W2к=30737+57167= 87904 кВт*год 
W2 м=W2 м1+W2 м2 

  W2м1=  Рдв*((Qрм-Qрр)/Qн)³*Тр*24 
  де Qрм - об'єм розрахунковий мереж = 184 м3/год 
  W2м1= 22*((184-73)/123)³*80*24= 31044 кВт*год 

W2 м2=  Рдв*((Qрм-Qрп)/Qн)³*Тн*24 
  W2 м2= 22*((184-86)/123)³*91*24= 24302 кВт*год 

W2 м=31044+24302= 55346 кВт*год 
W2 =87904+55346= 143250 кВт*год 

Ем = (W1-W2)*Ц= (295488-143250)*2,1876= 333036 грн 

Схему управління електродвигунами підживлюваних насосних агрегатів 
Рдв 5,5 кВт з Q 25 м3/год виконати за допомогою частотного перетворюва-
ча потужністю 5,5 кВт  

  W1 = 5,5*0,8*171*24= 18058 кВт*год 
W2 = Рдв*(Qр/Qн)³*Тр*24 

  Qр= 2 м3/год нормативний обсяг підживлювання (0,25% від обсягу теп-
лових мереж і внутрішніх систем теплопостачання) 

  W2 = 5,5*(2/25)³*171*24= 12 кВт*год 
Еп = (W1-W2)*Ц= (18058-12)*2,1876= 39477 грн 
Т=1061918/(71561+333036+39477)= 2,39 років 

 
    Отже, при виконанні  заходу: 
    Економія електроенергії складе 202997 кВт*год =202997*122,74 • 10-6   = 24,92 т.уп. 

Згідно з додитком І  Типової методики "Загальні вимоги до організації та 
проведення енергетичного аудиту" , затвердженої наказом Національного 
агенства України з питань  забезпечення ефективного використання енерге-
тичних ресурсів №56 від 20.05.2010 р.  

      1 кВт•год = 3,6 МДж = 859,2 • 10-6   Гкал = 122,74 • 10-6   т у.п.  
   Економічний ефект  дорівнює                444,08 тис.грн. 

 
     Термін окупності  заходу   2,39 роки 

 









 

4.ЗАМІНА НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ    АВТОМА-
ТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧА-

СТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ В КОЛО 
ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНІВ НАСОСІВ ТА ДИМОСОСІВТА ПАЛЬНИКІВ  В 

КОТЕЛЬНІ ЦГЗК 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

Котельня ЦГЗК (Центрального гірничо-збагачувального комбінату) введена в експлу-
атацію у 1960 році.  

На котельні встановлені три водогрійні котли ДКВР 10-13. Загальна встановлена по-
тужність котельні – 30,0 Гкал/год. 

Також на котельні встановлені димососи котлів: 

Котел Марка димососа К-
сть 

Qном, 
тис. 

м3/год 

Hном, 
м в.ст. 

ККД 
ном., 

% 
Марка двигуна n, 

об/хв 
N, 

кВт 

ККД 
ел.дв.,

% 
ДКВР 10-13 ДН-12,5 (1000) 1 26 152 83 4АМ225М6У2 1000 37 91 
ДКВР 10-13 ДН-12,5 (750) 1 20 86 83 А81-8 750 20 90,5 
ДКВР 10-13 ДН-12,5 (750) 1 20 86 83 А81-8 750 20 90,5 

Відповідно до існуючої типової технологічної схеми  (мал..1)мережні насоси подають 
воду із зворотного трубопроводу теплотраси в котли, 20-35% від обсягу продуктивності ме-
режного насоса. 

Марка мереж-
них насоса К-сть Qном, 

м3/год 
Hном, 
м в.ст. 

ККД 
ном., % Марка двигуна n, 

об/хв 
N, 

кВт 

ККД 
ел.дв.,

% 
ЦН 400-105 2 400 105 78 А3-315М4У3 1500 200 94 

Д200-36а 1 180 30 77 4АМ180S4У3 1500 22 90,5 

 
Мал..1 

 



 

 
 

До того ж термін експлуатації мережних насосних агрегатів складає понад 30 років, 
що значно перевищує нормативний ресурс роботи насосного обладнання , а в зв’язку з цим 
впливає на ефективність його роботи. Дефектний акт надається. (Додаток № ____) 

Враховуючи необхідність заміни мережних насосів згідно з висновком дефектного ак-
ту та недоцільність існуючої технологічної схеми пропонується змінити технологічну схему 
котельні встановивши додатково котлові насоси і ліквідувати вузол змішування. 

Відповідно до пропонованої технологічної схеми котельні (мал.2): 

 
1 – котел 
2 – підживлювальний насос 
3 – рециркуляційний насос 
4 – мережний насос 
5 – котловий насос 
Мал..2 
- котлові насоси будуть подавати воду із зворотного трубопроводу теплотраси в кот-

ли, обороти двигуна котлового насоса регулюються частотним перетворювачем з метою під-
тримки постійної витрати води через котел згідно з паспортними  даними котла;  

- мережні насоси подають воду із зворотного трубопроводу теплотраси в напірний 
трубопровід теплотраси, обороти двигуна мережного насоса регулюються частотним перет-
ворювачем з метою підтримки постійного тиску води для циркуляції теплоносія в системі 
опалення; 

- рециркуляційний насос подає нагріту воду з вихідного трубопроводу котла на вхід 
котла, обороти двигуна рециркуляційного насосу регулюються частотним перетворювачем з 
метою підтримки постійної температури води на вході котла;  

- двигуни підживлювальних насосів обладнати частотними перетворювачами для під-
тримки постійного тиску води в зворотному трубопроводі. 

Проаналізувавши виробників, постачальників насосного обладнання, частотних пере-
творювачів , обладнання КВП і А пропонується використовувати насосне обладнання брен-
дів «LOVARА» і «SPERONI», частотні перетворювачі брендів «LENZE» і «HIТACHI», пов-
нопрохідні ультразвукові прилади «Семпал». 



 

Перед встановленням частотних перетворювачів на котельні необхідно замінити тех-
нологічне обладнання. 

1. Встановити котлові насосні агрегати, один з яких буде перевищувати паспортний 
обсяг води через котел, тобто 160-180 м3/год і з напором більше ніж напір мережних насос-
них агрегатів з урахуванням гідравлічного опору котла. Схеми керування електродвигунами 
котлових насосних агрегатів передбачити в ручному та автоматичному режимах за допомо-
гою частотних перетворювачів. За допомогою частотних перетворювачів забезпечити паспо-
ртний обсяг води через котел, для чого встановити прилади для обліку витрати води на ко-
жен котел з можливістю формування зворотного зв'язку за обсягом. 

2. Встановити два мережні насосні агрегати з об'ємом води в межах від 150 до 
900м3/год (розрахункове гідравлічне навантаження теплотраси за мінусом води пропускаєть-
ся через котли з урахуванням роботи рециркуляційних насосних агрегатів) і з напором біль-
ше ніж розрахункове гідравлічне навантаження теплотраси; схеми керування електродвигу-
нами мережних насосних агрегатів передбачити в ручному та автоматичному режимах за до-
помогою частотних перетворювачів. За допомогою частотних перетворювачів забезпечити 
постійний тиск води, що подається в теплотрасу, для чого встановити на напірному трубоп-
роводі теплотраси датчик тиску з можливістю формування зворотного зв'язку по тиску. 

3. На димососах котлів схеми управління електродвигунами передбачити в ручному та 
автоматичному режимах за допомогою частотних перетворювачів для забезпечення необхід-
ного розрядження, для чого встановити на димоході датчик розрядження з можливістю фор-
мування зворотного зв'язку. 

Пропонується встановити таке обладнання: 

1.  Встановити два котлових насосних агрегати NSCS 80-250 / 550W25VCC4 (Q 151-
179м3/год, H 79,8-75,7м, Pдв  55кВт, Ƞ 82,3%). Встановити два частотних перетворювача по-
тужністю 55кВт. Встановити вузли витрат води через котли Ду-150мм в кількості 2 шт. 

2.  Встановити два мережні насосні агрегати NSCF 200-400 / 1100W45VCC4 (Q 225-
857м3 /год, H 52,2-36,2м, Pдв 110кВт, Ƞ 85,4%). Встановити два частотних перетворювача 
потужністю 110кВт. 

3. Управління електродвигунами димососів виконати, встановивши два частотних пе-
ретворювача потужністю 20кВт. 

Також передбачається заміна існуючих газомазутних пальників і вентиляторів двох 
котлів ДКВР 10-13 на нові блочні автоматизовані пальники КП-630Б-65Р-Е (по два блочних 
пальника на котел) 

На котлах ДКВР 10/13 встановлені пальники ГМГ-4. Котли введені в експлуатацію в 
1960 році, і якщо поверхні нагріву ремонтувались, то пальники не мінялись. 

− Пальники фізично зношені.  
− Неможливість автоматичного розпалу і регулювання  продуктивності котла, спів-

відношення «газ-повітря»; 
− Неможливість роботи пальника з витратою газу 150 м3 на годину та менше, через 

збільшеним викидом оксиду вуглецю та NOx  
Згідно режимних карт  коефіцієнт корисної дії котлів складає:  
Котел ДКВР 10/13 , ст.№2 – 88,97 %  (Додаток № ____) 
Котел ДКВР 10/13, ст.№3 – 86,07 %  (Додаток № ____) 

 



 

Були надані комерційні пропозиції на моноблочні автоматизовані модульовані паль-
ники КП-630Б-65Р-Е, виробництва Інженерного центру «Промгазапарат» та пальники 
Weishaupt тип G9/1-D, ZIVID R2". 

Згідно з комерційними пропозиціями для заміни пальників ГМГ-4 прийнято пальники 
КП-630Б-65Р-Е. 

Пальники газові квазікінетичні блочні серії КП призначені для спалювання природно-
го газу. Квазікінетичне горіння об'єднує кращі властивості як кінетичного горіння, так і ди-
фузійного.  

Основні переваги квазікінетичних газових пальників(згідно з даними виробника): 
• висока стійкість процесу горіння при будь-якому навантаженні; 
• малий коефіцієнт надлишку повітря в топці (1,02 - 1,05); 
• тепловіддача від  факела на 20% вище, ніж від дифузійного, що веде до зниження темпера-
тури відхідних газів і підвищення ККД агрегату; 
• відсутність перегріву пальника; 
• коефіцієнт регулювання – до 10; 
• короткий прозорий факел; 
• екологічна чистота (СО - до 130 мг/м3, NОx- до 250 мг / м3; ГОСТ 21204); 
• робочий тиск повітря перед пальником 400 -700 Па; 
• висока рівномірність температурного поля в топці котла; 
• низький робочий тиск газу (1,5 - 3,0 кПа)  

Система автоматичного управління пальниками «ВЕГА» призначена для автоматич-
ного керування газовим пальником та технологічнимипроцесами водогрійного котла. 

Блок «ВЕГА» забезпечує: автоматичний розпал; регулювання співвідношення газ-
повітря; регулювання температури (ПІД-регулювання з автонастройкою); налагоджувальний 
режим; контроль за аварійними параметрами; погодозалежне регулювання (при наявності 
додаткового термодатчика зовнішнього повітря). 
 
Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження      
заходу 
 

Термін окупності визначається за формулою: 
    Т=З/(Ем+Ед+Епалива) 
    де Т - термін окупності, рік 

    З - затрати на модернізацію, грн.; 
    З = 4162395 грн. 

  Ем - економія електричної енергії на мережних насосних агрегатах, грн 
    Ед - економія електричної енергії на димососах, грн. 
    Епалива - економія палива від впровадження заміни пальників, грн 
       
    W1 - споживання електроенергії домодернізації, кВт*год 
    W2 - споживання електроенергії після модернізації, кВт*год 
    Розрахунок споживання електричної енергії виконується згідно з «Порядком розрахунку 

нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при 
виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії», затверд-
женого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 
№ 12 від 02.02.09 

   Ц - ціна електроенергії, приймається згідно з рахунком (фактична)за бере-
зень 2019 р. споживання ел.енергії (додаток _____) , грн./кВт*год  

    Ц = 2,053  грн./кВт*год  
        

Замість двох мережевих насосних агрегатів потужністю 200 кВт встановити 
два котлових насосних агрегати Рдв 55 кВт з Q 179 м3/год та два мережевих 
насосних агрегати Рдв 110 кВт з Q 225-857м3/год з частотними перетворюва-
чами 

    



 

W1  = W1 м1+W1м2 
    W1 м1= Рдв*К*Тр*24, кВт*год 
    де Рдв - потужність двигуна, кВт 
    К = 0,6 -коефіцієнт загрузки двигуна при опаленні сел.Мирівське 
    Тр - кількість робочих днів за рік в опалювальний період 
    24 - кількість робочих годин на добу, год 
    W1 м1= 200*0,6*171*24 = 492480 кВт*год 

  W1 м2= Рдв*К*Тр*24, кВт*год 
    К = 0,8 -коефіцієнт загрузки двигуна при опаленні сел.Мирівське та ВАТ 

ЦГЗК 
    W1 м2= 200*0,8*131*24 = 503040 кВт*год 

  W1  = 492480+503040= 995520 кВт*год 
  W2  = W2к+W2м 

    де W2к - споживання електроенергії після модернізації котловими насосами, 
кВт*год 

    W2м - споживання електроенергії після модернізації мережевими насосами, 
кВт*год 

    W2к=W2к1+W2к2 
    W2 к1= Рдв*(Qр/Qн)³*Тр*24, кВт*год 
    де Qр1=Qр2 - об'єм води, що передається першим котловим насосом на ко-

тел (паспортний об'єм води через котел) . Qр1=Qр2 = 160 м3/год 

    W2 к1=55*(160/179)³*171*24= 161202 кВт*год 
  W2 к2= Рдв*(Qр/Qн)³*Тр*24, кВт*год 

    W2 к2=55*(160/179)³*131*24= 123494 кВт*год 
  W2к=161202+123494= 284696 кВт*год 
  

W2м=W2м1+W2м2 

    W2м1=  Рдв*(Qрм1/Qн)³*(Т1-Т2)*24 
    де Qрм1 - об'єм розрахунковий мереж1 = 100 м3/год (сел. Мирівське) 
    W2 м1=110*(100/225)³*(171-131)*24= 9271 кВт*год 

  W2м2=  Рдв*(Qрм2/Qн)³*Тр*24 
    де Qрм2 - об'єм розрахунковий мереж2 = 750 м3/год (сел.Мирівське+ВАТ 

"ЦГЗК") 
    W2 м2=110*(750/857)³*131*24= 231802 кВт*год 

  W2м=9271+231802= 241073 кВт*год 
  W2  = 284696+241073= 525769 кВт*год 
  Ем = (W1-W2)*Ц= (995520-525769)*2,053= 964399 грн 
   

 
 

    
Схему управління електродвигунами димососів  виконати, встановивши два 
частотних перетворювача потужністю 20 кВт  

    W1  = W1 д1+W1д2 
    W1 д= Рдв*К*Тр*24, кВт*год 

    W1 д1= 20*0,8*171*24 = 65664 кВт*год 
  W1 д2= 20*0,8*131*24 = 50304 кВт*год 
  W1  = 65664+50304= 115968 кВт*год 
  W2  = W2 д1+W2д2 

    Положення заслінок складає 80% 
    W2 д1= 20*(0,8)3*171*24 = 42025 кВт*год 

  W2 д2= 20*(0,8)3*131*24 = 32195 кВт*год 
  W2  = 42025+32195= 74220 кВт*год 
  



 

Ед = (W1-W2)*Ц=(115968-74220)*2,053= 85709 грн 
  

Виконуэмо заміну існуючих газомазутних пальників ГМГ- двох котлів ДКВР 10-13 на нові блочні 
автоматизовані пальники КП-630Б-65Р-Е (по два блочних пальника на котел) 

  Розрахунок економії палива від впровадження заходу   

(виконується згідно з «"Методикою визначення нераціонального (неефективного) використання  
ТЕР"(Наказ Державного Комітету України з енергозбереження від 26.10.01 №113 та  
від 27.11.01р. №123)) 

Впалива =(bпит до рек-bпит після рек) * Qрік *10-3  , т у.п.         
bпит до рек - фактичне питоме споживання умовного палива по котельній, 
приймається згідно з додатком 1 Форми № 10-НКРЕКП-технічний паспорт 
тепло (річна)) за 2018 р. графа 10, кг.у.п./Гкал:   

bпит до рек = 
 

161,6 кг.у.п./Гкал   
bпит після рек -  питома витрата умовного палива при КПД 91 %, приймається 
згідно з  табл.5.4 "Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та 
теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на 
господарсько-побутові потреби України 
КТМ 204 України 244-94, кг.у.п./Гкал: 

    

bпит після рек = 
 

156,9  кг.у.п./Гкал   
  Qрік- фактичний річний обсяг відпуску теплової енергії у мережу від 
котельні , приймається згідно з додатком 1 Форми № 10-НКРЕКП-технічний 
паспорт тепло (річна)) за 2018 р. графа 6, Гкал (див.розрахунок п.1): 

    

Qрік= 
 

20695,3 Гкал    
Впалива =(161,6-156,9) * 20695,3*10-3   = 97,27  т у.п.      

  Е палива= Ц п *   Впалива, грн/рік             де 
Ц п- середньозважена вартість палива згідно зі звітом Форма №1 НРЕКП-
тепло за грудень2018 , грн./т у.п. (див. Додаток №_____, код рядка 115): 

    

Цп = 
 

5975,61 грн./т у.п.   
Е палива= 5975,61*  97,27= 

 
581248 грн       

Т=4162395/(964399+85709+581248)= 2,55 
   

       Отже, при виконанні  заходу: 
      Економія електроенергії складе 511500 кВт*год =511500*122,74 • 10-6   

=62,78 т.уп. 
 

        Згідно з додитком І  Типової методики "Загальні вимоги до організації 
та проведення енергетичного аудиту" , затвердженої наказом 
Національного агенства України з питань  забезпечення ефективного 
використання енергетичних ресурсів №56 від 20.05.2010 р.  

         1 кВт•год = 3,6 МДж = 859,2 • 10-6   Гкал = 122,74 • 10-6   т у.п.   

   Економія палива складе  97,27 т.уп.  
   Всього економія паливно-енергетичних ресурсів складе      62,78+97,27 = 160,05 т у.п. 

  Економічний ефект  дорівнює              1631,35 тис.грн.  
   

       Термін окупності  заходу   2,55 роки 
   









 

 
5.«РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯЗ ЗАМІНОЮ НА 

ПОПЕРЕДНЬОІЗОЛЬОВАНІ ТРУБИ ВІД  КОТЕЛЬНІ «ВІЙСЬКОВЕ МІС-
ТЕЧКО №35» 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

Котельня «Військове містечко №35» з тепловими мережами була введена в експлуата-
цію в 1957 році.  

КПТМ «Криворіжтепломережа» експлуатує дану котельню з 2003 року після прийняття 
її на балансовий облік від Міноборони України. 

Котельня призначена для теплопостачання житлових будинків, закладів освіти та інших 
споживачів військового містечка №35. 

Потужність котельні - 5,12 Гкал/год 
Параметри теплоносія - вода за температурним графіком -95-70°С. 
На протязі 2006-2007 років виконана реконструкція обладнання котельні з заміною ко-

тлів НІІСТУ-5 з ККД 83%  на жаротрубні котли  та мережних і підживлювальних насосів на 
насоси з вищим ККД і меншою встановленою потужністю електродвигунів. 

Реконструкція теплових мереж не виконувалась. 
Існуючі тепломережі прокладені в непрохідних каналах, частково надземно та в підва-

льних приміщеннях житлових будинків  
За період експлуатації теплової мережі КПТМ «Криворіжтепломережа» капітальний 

ремонт не виконувався за відсутності необхідного обсягу коштів. 
Всі пошкодження, які було виявлено під час гідравлічних випробувань, а деякі під час 

опалювального сезону, усувалися накладанням латок, переварюванням швів або частковою 
заміною ділянок трубопроводів».(Додаток № ____) 

Наслідком такого режиму експлуатації теплових мереж є зростання фактичних втрат 
теплової енергії через ізоляцію теплопроводів та з витоками та експлуатаційних витрат на ре-
монтні роботи. 

Було проведено обстеження технічного стану теплових мереж від котельні «Військове 
містечко № 35».(Додаток № ____) 

За результатами обстеження прийнято рішення виконати реконструкцію теплових ме-
реж від котельні «Військове містечко № 35» з заміною на попередньоізольовані трубопроводи: 
Ø50- 1,32км, Ø65- 0,07км, Ø80- 0,13км, Ø100- 0,47км, Ø125- 0,86км, Ø150- 0,87км, Ø200- 
0,80км, Ø250- 0,58км (в однотрубному вимірі). 

Переваги попередньоізольованих трубопроводів (згідно з даними виробника): 
- монтаж труб здійснюється з мінімальними витратами часу і коштів; 
- зниження тепловтрат; 
- підвищення терміну експлуатації трубопроводів в 3-5 разів;. 
- зниження експлуатаційних витрат; 
- немає необхідності в заземленні і облаштуванні дренажної системи; 
- захист труб від корозії та інших зовнішніх негативних чинників; 
- безпека для екології. 
- строк служби  
Проектом передбачена  заміна існуючих  трубопроводів Ø 200 та  Ø 250 на поперед-

ньо ізольовані Ø219 / 315 та Ø273 / 400 сталеві труби в захисній поліетиленовій оболонці по 
ДСТУ Б.В.2.7-31: 2007.  

Такі трубопроводи стійкі до вологості і мають коефіцієнт теплопровідності нижче, 
ніж трубопроводи в тепловій ізоляції з мінеральної вати і довготривалий термін експлуатації. 

Прокладання передбачається підземно в непрохідних лотках. 
Компенсація температурних деформацій теплопроводів буде здійснюватися установ-

кою П-подібних компенсаторів. 



 

Для заміни внутрішньо квартальних трубопроводів Ø 57- Ø159 проектом «Реконст-
рукція мереж теплопостачання з заміною на попередньо ізольовані трубопроводи від ко-
тельні «Військове містечко №35» передбачено застосування труб гнучких попередньо ізо-
льованих відповідних діаметрів щодо витрати теплоносія. 

 
Щодо застосування труб гнучких 

при реконструкції теплових мереж від котельні «Військове містечко №35» 
 

Вибір труб для реконструкції внутрішньо квартальних (розподільчих) трубопроводів 
виконувався за основними критеріями: 

1. Параметри роботи теплових мереж. 
При проектуванні нових та реконструкції, модернізації і технічному переоснащенні іс-

нуючих теплових мереж необхідно керуватись .вимогами державних будівельних норм (далі - 
Норми), що стосуються теплових мереж ДБН В.2.5-39:2008 «ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ». 

Ці Норми є обов'язковими для органів державного управління, контролю і експертизи, 
місцевого й регіонального самоврядування, підприємств, організацій і установ незалежно від 
форм власності і відомчої належності та фізичних осіб, що здійснюють свою діяльність в 
Україні. 

Згідно п. 12.6 ДБН В.2.5-39:2008 «ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»:  
12.6 Для вибору труб, арматури, обладнання і деталей трубопроводів, а також для роз-

рахунку трубопроводів на міцність та при визначенні навантажень від трубопроводів на опори 
труб та будівельні конструкції розрахунковий тиск і температуру теплоносія слід приймати: 

б) для подавального та зворотного трубопроводів водяних теплових мереж: 
- тиск - за найбільшим тиском у подавальному трубопроводі після вихідної запірної 

арматури на джерелі теплової енергії при роботі мережних насосів з урахуванням рельєфу мі-
сцевості (без урахування втрат тиску в мережах), але не менше 1,0 МПа; 

- температуру - за температурою в подавальному трубопроводі при розрахунковій тем-
пературі зовнішнього повітря для проектування систем опалення; 

12.7 Розрахунковий тиск і розрахункову температуру теплоносія слід приймати єдини-
ми для всього трубопроводу, незалежно від його протяжності від джерела теплової енергії до 
теплового пункту кожного споживача…. 

Котельня «Військове містечко №35» працює за затвердженим температурним графіком 
якісного регулювання відпуску тепла по середньодобовій температурі зовнішнього повітря з 
параметрами 95-70°С . 

Тобто, відправною точкою для вибору труб являються параметри роботи теплової 
мережі: 

Розрахункова температура води - Т = 95 ° С 
Граничний розрахунковий тиск в трубопроводі - Р = 1,0 МПа 
За розділом 12 «КОНСТРУКЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ» ДБН В.2.5-39:2008: 
12.3 Для будівництва трубопроводів розподільних теплових мереж, як правило, засто-

совують попередньо теплоізольовані труби, не чутливі до впливу внутрішньої та зовнішньої 
корозії: 

− за проектної температури теплоносія (вода) до 115 °С і нижче та проектного ти-
ску не вище 1,6 МПа труби з реактопластів (вуглепластиків та високотемпературних склоп-
ластиків на основі епоксидних смол), сталеві труби та труби з ковкого чавуну за норматив-
ною документацією, що затверджена у встановленому порядку; 

− за проектної температури теплоносія не вище 90 °С та проектного тиску не вище 
1,6 МПа - труби із структурованого поліетилену РЕ-Х згідно з ДСТУ Б В.2.7-143, ДСТУ Б 
В.2.5-21 та ДСТУ Б В.2.5-31; 

Допускається використання труб з інших термостійких полімерних матеріалів згідно з 
чинною нормативною документацією, що затверджена у встановленому порядку Мінрегіон-
будом України. 

Термостійкість ізоляційного матеріалу повинна відповідати проектній температурі те-
плоносія магістрального трубопроводу і забезпечувати термін експлуатації магістрального 
трубопроводу не менше 25 років. 



 

Труби для будівництва розподільних теплових мереж із термостійких полімерних ма-
теріалів на основі поліетилену та поліпропілену повинні мати антидифузійний прошарок згід-
но з нормативною документацією, що затверджена у встановленому порядку. 

 
ІІ. Умови та термін виконання монтажних робіт. 
Так як термін виконання робіт стислий, обмежений міжопалювальним періодом та по-

чатком опалювального сезону, монтаж траси необхідно виконувати в житловому масиві, тобто 
в умовах щільної забудови, при розробці проекту перевага надавалась гнучким трубам. 

Оскільки такі трубопроводи  поставляються у вигляді бухт, відрізками замовленої дов-
жини то монтаж теплотраси проводиться досить швидко. До того ж заміну трубопроводів мо-
жливо виконувати з відключенням споживача на 2-3 години, тобто окремими ділянками. 

Тобто труби гнучкі попередньо ізольовані відповідають вимогам як ДБН В.2.5-
39:2008 щодо матеріалу провідної труби, так і умовам та термінам виконання робіт 

 
Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження      
заходу 
 
1.Розрахунок втрат теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується реконст-

руювати у розрахунку на рік, Гкал 
(Виконується за шаблоном розрахунку теплових втрат для формування тарифу на 

теплову енергію) 
 На даний момент теплова мережа працює в опалювальний період, тому розрахунок 

теплових втрат виконується за цей період.  
 

Розрахунок теплових втрат в опалювальний період до реконструкції  мереж теплопостачан-
ня  

Так як  існуюча теплова мережа була введена в експлуатацію в 1957 році, розрахунок 
теплових втрат до реконструкції виконуємо згідно з «Методичними вказівками  по визначен-
ню теплових втрат у водяних і парових мережах МУ 34-70-080-84». 

 
.
.

.
.

4,3,2,1,12,11.104,3,2,1,12,11.10 міс
витQ

міс
ізQ

рік
дореконстрQ ∑∑ += , Гкал    (1) 

.міс
ізQ -значення теплових втрат через ізоляцію по кожному місяцю опалювального пе-

ріоду, Гкал 

. н
міс
ізQ qβ∑=

,   Гкал                       (2) 
де 
β -коефіцієнт, який враховує втрати теплоти арматурою, опорами та компенсатора-

ми , приймається згідно з МУ 34-70-080-84; 

.нq -питомі теплові втрати трубопроводів, визначаються для кожного діаметру, типу 
прокладання та  з урахуванням розрахункових середньомісячних температур в подавальному 
та зворотньому трубопроводах,  середньорічних температур ґрунту  (для підземної прокладки) 
та повітря (для надземної прокладки). 

Розрахункові температури зведені у Таблицю № 1 «Вихідні дані» 

 -   довжина дільниць теплової мережі по кожному діаметру та типу прокладання, м 
теплові мережі в непрохідних каналах 

 

Діаметр 
умовний,мм 

Магістральні та розподільчі теплові мережі, робота яких 
передбачена лише в опалювальний період  

 (менше 5000 годин роботи) 



 

Довжина непопередньоізо-
льованої теплової мережі 
 (у двотрубному вимірі), м 

Довжина  попередньоізо-
льованої теплової мережі  
(у двотрубному вимірі), м 

32 16,50   
50 469,00   
80 89,50   

100 471,00   
125 387,00   
150 418,50   
200 258,50   
250 345,50   

Усього 2455,50   

теплові мережі розміщені на відкритому повітрі 
 

Діаметр 
умовний,мм 

Магістральні та розподільчі теплові мережі, робота яких 
передбачена лише в опалювальний період  

 (менше 5000 годин роботи) 
Довжина непопередньоізо-
льованої теплової мережі  
 (у двотрубному вимірі), м  

Довжина  попередньоізо-
льованої теплової мережі  
(у двотрубному вимірі), м  

32 15,00   
100 43,30   
125 91,10   
250 10,00   

Усього 159,40  
 

Розрахунок за формулою (2) зведено у Таблицю  №2 «Розрахунок планових втрат теп-
лової енергії при її транспортуванні по МУ 1954» 

.
.

міс
витQ -   значення теплових втрат з витоком води з теплової мережі по кожному міся-

цю опалювального періоду,  Гкал 
3сер.міс

х
сер.міс
зв

сер.міс
п 10)2(5,0.

.
−⋅⋅−+⋅⋅⋅⋅= пtttвитGсміс

витQ ,   Гкал(3) 

де 
с -  питома теплоємність води, приймається 1ккал/(кг °С); 

⋅витG -  витік теплоносія за звітній період, м3/годину; 

сер.міс
з

сер.міс
п , tt -  середньомісячна температура води в мережі відповідно в подаваль-

ному та зворотному трубопроводах, °С (Таблиця № 1 «Вихідні дані»); 
сер.міс
хt -  середньомісячна температура холодної води, що надходить на джерело теп-

лової енергії для підживлення теплової мережі, приймається 5°С  (в зимовий період)  згідно з 
МУ 34-70-080-84; 

п -  тривалість роботи теплової мережі в розрахунковому місяці, годин(Таблиця № 1 
«Вихідні дані») 

Розрахунок за формулою (3) зведено у Таблицю  №2 «Розрахунок планових втрат теп-
лової енергії при її транспортуванні по МУ 1954». 

Теплові втрати до реконструкції: 
рік
дореконстрQ . =1047,47+43,35=1090,82   Гкал 

Розрахунок теплових втрат в опалювальний період  після  реконструкції  мереж теплопоста-
чання  

Розрахунок теплових втрат  після реконструкції виконується  за аналогією з попереднім 
розрахунком за формулами (1)-(3), але з урахуванням вимог СНіП 2.04.14-88 «Теплова ізоля-
ція обладнання і трубопроводів» 



 

Довжина дільниць теплової мережі по кожному діаметру та типу прокладання: 

теплові мережі в непрохідних каналах 
 

Діаметр 
умовний,мм 

Магістральні та розподільчі теплові мережі, робота яких 
передбачена лише в опалювальний період  

 (менше 5000 годин роботи) 
Довжина непопередньоізо-
льованої теплової мережі  
 (у двотрубному вимірі), м  

Довжина  попередньоізо-
льованої теплової мережі  
(у двотрубному вимірі), м  

50  662,5 
65  35,0 
80  64,5 

100  233,5 
125  241,5 
150  333,5 
200  398,5 
250  282,0 

Усього  2251,0 
 

теплові мережі розміщені на відкритому повітрі 
 

Діаметр 
умовний,мм 

Магістральні та розподільчі теплові мережі, робота яких 
передбачена лише в опалювальний період  

 (менше 5000 годин роботи) 
Довжина непопередньоізо-
льованої теплової мережі  
 (у двотрубному вимірі), м  

Довжина  попередньоізо-
льованої теплової мережі  
(у двотрубному вимірі), м  

250  10,0 
Усього  10,0 

теплові мережі в приміщенні 
 

Діаметр 
умовний,мм 

Магістральні та розподільчі теплові мережі, робота яких 
передбачена лише в опалювальний період  

 (менше 5000 годин роботи) 
Довжина непопередньоізо-
льованої теплової мережі  
 (у двотрубному вимірі), м  

Довжина  попередньоізо-
льованої теплової мережі  
(у двотрубному вимірі), м  

125 187,5  
150 101,5  

Усього 289,0   

Розрахунки за формулами (2)-(3) зведені у Таблицю  №3 «Розрахунок планових втрат 
теплової енергії при її транспортуванні по СНіП 1988» 

Теплові втрати після реконструкції: 
рік

стрпісляреконQ .  =392,12+42,48=434,6Гкал 

2.Розрахунок зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива 
від впровадження ІП, тис.грн/рік 

Сп= Вп  *   Eп *10-3,  тис.грн/рік         
               де 
Вп -середньозважена вартість палива згідно зі звітом Форма №1 НРЕКП-тепло за гру-
день2018 , грн./т у.п. 

 Вп = 5 975,61 , грн./т у.п. 



 

              Еп - економія палива від впровадження реконструкції., т у.п: 

Eп =bпит*  (Qрік
до реконстр - Qрік

після реконстр)  *10-3  , т у.п.        
де  bпит - фактична питома витрата умовного палива, середньозважена по підриємству, 
приймається згідно з  формою № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) за грудень 2018 р. ряд.395, 
стовбець 2, кг.у.п./Гкал  

bпит = 162,0 , кг у.п./Гкал 
           Qрік

до реконстр , Qрік
після реконстр - теплові втрати до та після реконструкції, Гкал 

(див.розрахунок п.1): 

         Qрік
до реконстр= 1090,82 , Гкал Qрік

після реконстр= 434,60 , Гкал 

Eп = 162,0 * (1090,82-434,60)*10-3= 106,31 , т у.п. 
            Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впрова-
дження ІП: 

Сп=5 975,61* 106,31*10-3= 635,27 , тис.грн/рік  
3.Розрахунок економічного  ефекта  від впровадження ІП, тис.грн 

Ееф.= Сп+ Вав. + Взв.матер..-  А до рек..+ А післярек.,  тис.грн     (6) 
               де 
              Сп -Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від 
впровадження ІП, тис.грн./т у.п. (див.розрахунок п.2): 
              Вав. - витрати на матеріали для усунення аварій на ділянці, що підлягає заміні за 
2017 рік за даними бухгалтерської звітності  (Додаток №____) , тис.грн. 

Вав.= 31,83 , тис. грн. 
              Взв.матер. - вартість зворотних матеріалів (металобрухт) згідно з зведеним кошто-
рисним розрахунком вартості будівництва, тис.грн. 

Взв.матер.=  52,31 , тис. грн. 
              А до рек..- амортизаційні відрахування   до реконструкції   у розрахунку на рік  за 
даними бухгалтерської звітності  (Додаток № ____) , тис.грн. 

        А до рек.= 21,19 , тис. грн. 
              А післярек.- амортизаційні відрахування після реконструкції  у розрахунку на рік , 
тис.грн. 

А післярек.= Взах/ Тк.е..,  тис.грн     (7) 
              Взах. - вартість реалізації заходу ІП згідно з кошторисом, тис.грн. 

Взаходу.=  12 885,95 , тис. грн. 
              Тк.е.. - корисний термін експлуатації трубопроводу, років. 
Приймається згідно зі ст.138 Податкового Кодексу України 

          Тексп. = 15 , років 
А післярек.= 12 885,95/15= 859,06 , тис.грн/рік  

Ееф.= 635,27+ 31,83+ 52,31-21,19+ 859,06= 1557,28 тис.грн    

4.Термін  окупності, років 
Т =  1 + (В зах. - Ееф.) / (Ееф. - Взв. матер.), років  (8) 

              Ееф. - економічний ефект від впровадження заходу ІП, тис.грн.(див.розрахунок 
п.3) 

Т =  1 + (12 885,95. - 1557,28) / (1557,28- 52,31) = 8,53 роки 
  



































 

6. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ВІД ТК-106 ДО ТК-107 З ЗАМІ-
НОЮ 362 М ТРУБОПРОВОДУ З ДУ 400 НА ДУ 300 ПОПЕРЕДНЬОІЗО-

ЛЬОВАНІ ТРУБИ ВІД КОТЕЛЬНІ ПРОРІЗНА,87 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

Теплова мережа введена в експлуатацію в 1981 році для забезпечення теплом 
споживачів мікрорайонів №3 і №4 «Карачуни» від котельні заводу турбінного заводу «Кон-
стар». В 2002 році для забезпечення теплом споживачів мікрорайону №4 було збудовано ко-
тельню по вул. Миколаївське шосе, 10д. 

У 2011 році  мережа була прийнята від ПАТ «Криворізький турбінний завод «Кон-
стар»»  на балансовий облік КПТМ «Криворіжтепломережа». 

Існуюча теплова мережа  від ТК-106 до ТК-107 прокладена в непрохідних каналах. 
Джерело теплопостачання - котельня «Прорізна,87». 
Параметри теплоносія - вода за температурним графіком -105-70°С. 
Загальне теплове навантаження від ТК-106  - 17,3 Гкал/год (22 житлових будинків, 4 

заклади освіти, 2 заклади культури, медичні заклади та інші споживачі). 
За тривалий час експлуатації тепломережі капітальний ремонт не виконувався за 

відсутності необхідного обсягу коштів. 
Всі пошкодження, які було виявлено під час гідравлічних випробувань, а де які під 

час опалювального сезону, усувалися накладанням латок, переварюванням швів або частко-
вою заміною ділянок трубопроводів (Додаток _____) 

Було проведено обстеження технічного стану теплової мережі  від  ТК-106 до ТК-
107(Додаток _____) 

За результатами обстеження прийнято рішення виконати реконструкцію теплової 
мережі від ТК 106 до ТК-107  з заміною на попередньоізольовані трубопроводи зі зменшенням 
діаметру  з Ду 400 на Ду300 – 362 м (в однотрубному вимірі). 

Зменшення діаметру з Ø400 на Ø300 викликано  перепідключенням  у 2002 році час-
тини споживачів до іншої  котельні, що привело до зменшення  теплового  навантаження на 
дані дільниці. 

Переваги попередньо ізольованих трубопроводів (згідно з даними виробника): 
- монтаж труб здійснюється з мінімальними витратами часу і коштів; 
- зниження тепловтрат; 
- підвищення терміну експлуатації трубопроводів в 3-5 разів;. 
- зниження експлуатаційних витрат; 
- немає необхідності в заземленні і облаштуванні дренажної системи; 
- захист труб від корозії та інших зовнішніх негативних чинників; 
- безпека для екології. 
- Строк служби  
Такі трубопроводи стійкі до вологості і мають коефіцієнт теплопровідності нижче, 

ніж мінеральна вата і довготривалий термін експлуатації. 
Прокладання трубопроводів планується по існуючим тепловим каналам. 
 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження      
заходів 
1.Розрахунок втрат теплової енергії на ділянках теплових мереж, що планується 

реконструювати у розрахунку на рік, Гкал 
(Виконується за шаблоном розрахунку теплових втрат для формування тарифу на 

теплову енергію) 
 На даний момент теплова мережа працює в опалювальний період, тому розрахунок 

теплових втрат виконується за цей період.  
 
 
 



 

Розрахунок теплових втрат в опалювальний період до реконструкції  мереж теплопостачан-
ня  

Так як  існуюча теплова мережа була введена в експлуатацію в 1983 році, розрахунок 
теплових втрат до реконструкції виконуємо згідно з «Методичними вказівками  по визначен-
ню теплових втрат у водяних і парових мережах МУ 34-70-080-84». 

 
.
.

.
.

4,3,2,1,12,11.104,3,2,1,12,11.10 міс
витQ

міс
ізQ

рік
дореконстрQ ∑∑ += , Гкал    (1) 

.міс
ізQ -значення теплових втрат через ізоляцію по кожному місяцю опалювального 

періоду, Гкал 
. н

міс
ізQ qβ∑= ,   Гкал                       (2) 

де 
β -коефіцієнт, який враховує втрати теплоти арматурою, опорами та компенсатора-

ми , приймається згідно з МУ 34-70-080-84; 

.нq -питомі теплові втрати трубопроводів, визначаються для кожного діаметру, типу 
прокладання та  з урахуванням розрахункових середньомісячних температур в подавальному 
та зворотньому трубопроводах,  середньорічних температур ґрунту  (для підземної прокладки) 

Розрахункові температури зведені у Таблицю № 1 «Вихідні дані» 

 -   довжина дільниць теплової мережі, м 
Розрахунок за формулою (2) зведено у Таблицю 2 «Розрахунок планових втрат 

теплової енергії при її транспортуванні по МУ 1954» 
.
.

міс
витQ -   значення теплових втрат з витоком води з теплової мережі по кожному місяцю 

опалювального періоду,  Гкал 
3сер.міс

х
сер.міс
зв

сер.міс
п 10)2(5,0.

.
−⋅⋅−+⋅⋅⋅⋅= пtttвитGсміс

витQ ,   Гкал (3) 

де 
с -  питома теплоємність води, приймається 1ккал/(кг °С); 

⋅витG -  витік теплоносія за звітній період, м3/годину; 
сер.міс
з

сер.міс
п , tt -  середньомісячна температура води в мережі відповідно в подаваль-

ному та зворотному трубопроводах, °С (Таблиця № 1 «Вихідні дані»); 
сер.міс
хt -  середньомісячна температура холодної води, що надходить на джерело 

теплової енергії для підживлення теплової мережі, приймається 5°С  (в зимовий період)  
згідно з МУ 34-70-080-84; 

п -  тривалість роботи теплової мережі в розрахунковому місяці, годин (Таблиця № 1 
«Вихідні дані») 

Розрахунок за формулою (3) зведено у Таблицю  № 2 «Розрахунок планових втрат 
теплової енергії при її транспортуванні по МУ 1954». 

Теплові втрати до реконструкції: 
Qрік

до реконстр= 174,03 , Гкал 
 

Розрахунок теплових втрат в опалювальний період  після  реконструкції  мереж теплопоста-
чання  
 

Розрахунок теплових втрат  після реконструкції виконується  за аналогією з попереднім 
розрахунком за формулами (1)-(3), але з урахуванням вимог СНіП2.04.14-88 «Теплова ізоляція 
обладнання і трубопроводів» 

Розрахунки за формулами (2)-(3) зведені у Таблицю  № 3 «Розрахунок планових втрат 
теплової енергії при її транспортуванні по СНіП 1988» 

 



 

Теплові втрати після реконструкції:  
Qрік

після реконстр= 64,28 , Гкал 

2.Розрахунок зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок 
економії палива від впровадження ІП, тис.грн/рік 

Сп= Вп  *   Eп *10-3,  тис.грн/рік         
               де 
Вп -середньозважена вартість палива згідно зі звітом Форма №1 НРЕКП-тепло 
за грудень2018 , грн./т у.п. 

 Вп = 5 975,61 , грн./т у.п. 

Еп - економія палива від впровадження реконструкції., т у.п: 

Eп =bпит*  (Qрік
до реконстр - Qрік

після реконстр)  *10-3  , т у.п.        

               де 
              bпит - фактична питома витрата умовного палива, середньозважена по 
підриємству, приймається згідно з  формою № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) за 
грудень 2018 р. ряд.395, стовбець 2, кг.у.п./Гкал: 

bпит = 161,95 , кг у.п./Гкал 

           Qрік
до реконстр , Qрік

після реконстр - теплові втрати до та після реконструкції, 
Гкал (див.розрахунок п.1): 

Qрік
до реконстр= 209,61 , Гкал Qрік

після ре-

констр= 77,42 , Гкал 

Eп = 161,95* (174,03-64,28)*10-3= 17,77 , т у.п. 

            Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива 
від впровадження ІП: 

Сп=5 975,61* 17,77*10-3= 106,19 , 
тис.грн/рік  

3.Розрахунок економічного  ефекта  від впровадження ІП, тис.грн 

Ееф.= Сп+ Вав. + Взв.матер..-  А до рек..+ А післярек.,  тис.грн      
               де 
              Сп-Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії па-
лива від впровадження ІП, тис.грн./т у.п. (див.розрахунок п.2): 

              Вав. - витрати на матеріали для усунення аварій на ділянці, що підлягає 
заміні.   
Так як дана  ділянка облікована у складі теплової мережі за інв.№ 569400 (за-
гальна довжина 3,738 км),  Вав виділено у пропорційній залежності від витрат 
на матеріали для усуненя аварій на теплову мережу (за даними бухгалтерскої 
звітності  за 2017 рік (Додаток _____)), тис.грн. 

Вав.= 4,79 , тис.грн. 
              Взв.матер. - вартість зворотних матеріалів (металобрухт) згідно з зведе-
ним кошторисним розрахунком вартості будівництва, тис.грн. 

Взв.матер.=  16,87 , тис.грн. 



 

              А до рек..-амортизаційні відрахування   до реконструкції   у розрахунку на 
рік.  
Так як дана  ділянка облікована у складі теплової мережі за інв.№ 569400 (за-
гальна довжина 3,738 км),  А до рек. виділено у пропорційній залежності від 
амортизаційних відрахувань на теплову мережу (за даними бухгалтерської 
звітності    (Додаток _____)) , тис.грн. 

        А до рек.= 2,37 , тис.грн. 
              А післярек.- амортизаційні відрахування після реконструкції  у розрахунку 
на рік , тис.грн. 

А післярек.= Взах/ Тк.е..,  тис.грн      
              Взах. - вартість реалізації заходу ІП згідно з кошторисом, тис.грн. 

Взаходу.=  1 369,44 , тис.грн. 
              Тк.е.. - корисний термін експлуатації трубопроводу, років. 
Приймається згідно зі ст.138 Податкового Кодексу України 

          Тексп. = 15 , років 

А післярек.= 1 369,44/15= 91,3 , 
тис.грн/рік  

Ееф.= 106,19+ 4,79+16,87-2,37+91,3= 216,78 тис.грн    

4.Термін  окупності, років 

Т =  1 + (В зах. - Ееф.) / (Ееф. - Взв. матер.), років     
              Ееф. - економічний ефект від впровадження заходу ІП, 
тис.грн.(див.розрахунок п.3) 

Т =  1 + (1 369,44- 216,78) / (216,78- 16,87) = 6,77 років 
  

 
 

  



































 

7. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ВІД ТК-107 ДО ТК-108 З ЗАМІ-
НОЮ 440 М ТРУБОПРОВОДУ З ДУ 400 НА ДУ 300 НА ПОПЕРЕДНЬОІЗО-

ЛЬОВАНІ ТРУБИ ВІД КОТЕЛЬНІ ПРОРІЗНА,87 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

Існуюча теплові мережі  від ТК-107 до ТК-108 прокладена в непрохідних каналах та 
ведені в експлуатацію у 1983 році. 

У 2011 році  мережі була прийнята від ПАТ «Криворізький турбінний завод «Кон-
стар»»  на балансовий облік КПТМ «Криворіжтепломережа». 

Джерело теплопостачання - котельня «Прорізна,87». 
Параметри теплоносія - вода за температурним графіком -105-70°С. 
Теплове навантаження  - 15 Гкал/год (19 житлових будинків, 4 заклади освіти, 2 за-

клади культури та інші споживачі). 
За тривалий час експлуатації тепломережі капітальний ремонт не виконувався за 

відсутності необхідного обсягу коштів. 
Всі пошкодження, які було виявлено під час гідравлічних випробувань, а де які під 

час опалювального сезону, усувалися накладанням латок, переварюванням швів або частко-
вою заміною ділянок трубопроводів (Додаток № _____) 

Було проведено обстеження технічного стану теплової мережі  від  ТК-107 до ТК-108  
(Додаток № _____) 

За результатами обстеження прийнято рішення виконати реконструкцію теплової 
мережі від ТК 107 до ТК-108  з заміною на попередньоізольовані трубопроводи зі зменшенням 
діаметру  з Ø400 на Ø300 - 0,44км (в однотрубному вимірі). 

Зменшення діаметру  з Ø400 на Ø300 викликано  перепідключенням  у 2001 році час-
тини споживачів до іншої  котельні, що привело до зменшення  теплового  навантаження на 
дані дільниці. 

Переваги попередньо ізольованих трубопроводів (згідно з даними виробника): 
- монтаж труб здійснюється з мінімальними витратами часу і коштів; 
- зниження тепловтрат; 
- підвищення терміну експлуатації трубопроводів в 3-5 разів;. 
- зниження експлуатаційних витрат; 
- немає необхідності в заземленні і облаштуванні дренажної системи; 
- захист труб від корозії та інших зовнішніх негативних чинників; 
- безпека для екології. 
- Строк служби  

Такі трубопроводи стійкі до вологості і мають коефіцієнт теплопровідності нижче, 
ніж мінеральна вата і довготривалий термін експлуатації. 

Прокладання трубопроводів планується по існуючим тепловим каналам. 
 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження      
заходів 
1.Розрахунок втрат теплової енергії на ділянках  теплових мереж, що планується 

реконструювати у розрахунку на рік, Гкал 
(Виконується за шаблоном розрахунку теплових втрат для формування тарифу на 

теплову енергію) 
 На даний момент теплова мережа працює в опалювальний період, тому розрахунок 

теплових втрат виконується за цей період.  
Розрахунок теплових втрат в опалювальний період до реконструкції  мереж теплопостачан-
ня  

Так як  існуюча теплова мережа була введена в експлуатацію в 1983 році, розрахунок 
теплових втрат до реконструкції виконуємо згідно з «Методичними вказівками  по визначен-
ню теплових втрат у водяних і парових мережах МУ 34-70-080-84». 
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4,3,2,1,12,11.104,3,2,1,12,11.10 міс
витQ

міс
ізQ

рік
дореконстрQ ∑∑ += , Гкал    (1) 

.міс
ізQ -значення теплових втрат через ізоляцію по кожному місяцю опалювального 

періоду, Гкал 

. н
міс
ізQ qβ∑=

,   Гкал                       (2) 
де 
β -коефіцієнт, який враховує втрати теплоти арматурою, опорами та компенсатора-

ми , приймається згідно з МУ 34-70-080-84; 

.нq -питомі теплові втрати трубопроводів, визначаються для кожного діаметру, типу 
прокладання та  з урахуванням розрахункових середньомісячних температур в подавальному 
та зворотньому трубопроводах,  середньорічних температур ґрунту  (для підземної прокладки) 

Розрахункові температури зведені у Таблицю № 1 «Вихідні дані» 

 -   довжина дільниць теплової мережі, м 
 

Розрахунок за формулою (2) зведено у Таблицю  №2 «Розрахунок планових втрат 
теплової енергії при її транспортуванні по МУ 1954» 

.
.

міс
витQ -   значення теплових втрат з витоком води з теплової мережі по кожному місяцю 

опалювального періоду,  Гкал 
3сер.міс

х
сер.міс
зв

сер.міс
п 10)2(5,0.

.
−⋅⋅−+⋅⋅⋅⋅= пtttвитGсміс

витQ ,   Гкал (3) 

де 
с -  питома теплоємність води, приймається 1ккал/(кг °С); 

⋅витG -  витік теплоносія за звітній період, м3/годину; 

сер.міс
з

сер.міс
п , tt -  середньомісячна температура води в мережі відповідно в подаваль-

ному та зворотному трубопроводах, °С (Таблиця № 1 «Вихідні дані») 
сер.міс
хt -  середньомісячна температура холодної води, що надходить на джерело 

теплової енергії для підживлення теплової мережі, приймається 5°С  (в зимовий період)  
згідно з МУ 34-70-080-84; 

п -  тривалість роботи теплової мережі в розрахунковому місяці, годин(Таблиця № 1 
«Вихідні дані») 

Розрахунок за формулою (3) зведено у Таблицю  №2 «Розрахунок планових втрат 
теплової енергії при її транспортуванні по МУ 1954». 

Теплові втрати до реконструкції: 
рік
дореконстрQ . =181,55+28,06=209,61   Гкал 

Розрахунок теплових втрат в опалювальний період  після  реконструкції  мереж теплопоста-
чання  

Розрахунок теплових втрат  після реконструкції виконується  за аналогією з попереднім 
розрахунком за формулами (1)-(3), але з урахуванням вимог СНіП2.04.14-88 «Теплова ізоляція 
обладнання і трубопроводів» 

Розрахунки за формулами (2)-(3) зведені у Таблицю  №3 «Розрахунок планових втрат 
теплової енергії при її транспортуванні по СНіП 1988» 

Теплові втрати після реконструкції: 
рік

стрпісляреконQ .  =61,64+15,78=77,42 Гкал 



 

2.Розрахунок зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від 
впровадження ІП, тис.грн/рік 

Сп= Вп  *   Eп *10-3,  тис.грн/рік         
               де 
Вп -середньозважена вартість палива згідно зі звітом Форма №1 НРЕКП-тепло за грудень2018 , 
грн./т у.п.у.п. 

 Вп = 5 965,51 , грн./т у.п. 
Еп - економія палива від впровадження реконструкції., т у.п: 

Eп =bпит*  (Qрік
до реконстр - Qрік

після реконстр)  *10-3  , т у.п.        

               де 
              bпит - фактична питома витрата умовного палива, середньозважена по підриємству, 
приймається згідно з  формою № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) за грудень 2018 р. ряд.395, сто-
вбець 2, кг.у.п./Гкал: 

bпит = 161,95 , кг у.п./Гкал 
           Qрік

до реконстр , Qрік
після реконстр - теплові втрати до та після реконструкції, Гкал 

(див.розрахунок п.1): 
Qрік

до реконстр= 209,61 , Гкал Qрік
після реконстр= 77,42 , Гкал 

Eп = 161,95* (209,61-77,42)*10-3= 21,41 , т у.п. 

            Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження 
ІП: 

Сп=5 965,51* 21,41*10-3= 127,94 , тис.грн/рік  

3.Розрахунок економічного  ефекта  від впровадження ІП, тис.грн 

Ееф.= Сп+ Вав. + Взв.матер..-  А до рек..+ А післярек.,  тис.грн      
               де 
              Сп-Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровад-
ження ІП, тис.грн./т у.п. (див.розрахунок п.2): 
              Вав. - витрати на матеріали для усунення аварій на ділянці, що підлягає заміні.   
Так як дана  ділянка облікована у складі теплової мережі за інв.№ 569400 (загальна довжина 
3,738 км),  Вав виділено у пропорційній залежності від витрат на матеріали для усуненя аварій на 
теплову мережу (за даними бухгалтерскої звітності  за 2017 рік (Додаток №______)), тис.грн. 

Вав.= 5,76 , тис.грн. 
              Взв.матер. - вартість зворотних матеріалів (металобрухт) згідно з зведеним кошторисним 
розрахунком вартості будівництва, тис.грн. 

Взв.матер.=  20,32 , тис.грн. 

              А до рек..-амортизаційні відрахування   до реконструкції   у розрахунку на рік.  
Так як дана  ділянка облікована у складі теплової мережі за інв.№ 569400 (загальна довжина 
3,738 км),  А до рек. виділено у пропорційній залежності від амортизаційних відрахувань на тепло-
ву мережу (за даними бухгалтерської звітності  (Додаток № ____)) , тис.грн. 

        А до рек.= 2,85 , тис.грн. 

              А післярек.- амортизаційні відрахування після реконструкції  у розрахунку на рік , тис.грн. 

А післярек.= Взах/ Тк.е..,  тис.грн      
 

              Взах. - вартість реалізації заходу ІП згідно з кошторисом, тис.грн. 



 

Взаходу.=  1 726,66 , тис.грн. 
              Тк.е.. - корисний термін експлуатації трубопроводу, років. 
Приймається згідно зі ст.138 Податкового Кодексу України 

          Тексп. = 15 , років 

А післярек.= 1 726,66/15= 115,11 , тис.грн/рік  

Ееф.= 127,94+ 5,76+20,32-2,85+115,11= 266,28 тис.грн    

4.Термін  окупності, років 

Т =  1 + (В зах. - Ееф.) / (Ееф. - Взв. матер.), років     
              Ееф. - економічний ефект від впровадження заходу ІП, тис.грн.   
(див.розрахунок п.3) 

Т =  1 + (1 726,66- 266,28) / (266,28- 20,32) = 6,61 років 
 

 
  







 

8. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ВІД ТК-108 ДО ТК-109 З ЗАМІ-
НОЮ 380 М ТРУБОПРОВОДУ З ДУ 400 НА ДУ 250 НА  ПОПЕРЕДНЬОІ-

ЗОЛЬОВАНІ ТРУБИ ВІД КОТЕЛЬНІ ПРОРІЗНА,87 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

Існуюча теплові мережі  від ТК-108 до ТК-109 прокладена в непрохідних каналах та 
ведені в експлуатацію у 1983році. 

У 2011 році  мережі була прийнята від ПАТ «Криворізький турбінний завод «Кон-
стар»»  на балансовий облік КПТМ «Криворіжтепломережа». 

Джерело теплопостачання - котельня «Прорізна,87». 
Параметри теплоносія - вода за температурним графіком -105-70°С. 
Теплове навантаження - 9 Гкал/год (14 житлових будинків, 4 заклади освіти, заклад 

культури та інші споживачі)  
За тривалий час експлуатації тепломережі капітальний ремонт не виконувався за 

відсутності необхідного обсягу коштів. 
Всі пошкодження, які було виявлено під час гідравлічних випробувань, а де які під 

час опалювального сезону, усувалися накладанням латок, переварюванням швів або частко-
вою заміною ділянок трубопроводів (Додаток № _____) 

Було проведено обстеження технічного стану теплової мережі  від  ТК-108 до ТК-109  
(Додаток № _____) 

За результатами обстеження прийнято рішення виконати реконструкцію теплової 
мережі від ТК 108 до ТК-109  з заміною на попередньоізольовані трубопроводи зі зменшенням 
діаметру  з Ø400 на Ø250 - 0,38км (в однотрубному вимірі). 

Зменшення діаметру  з Ø400 на Ø250 викликано  перепідключенням  у 2001 році час-
тини споживачів до іншої  котельні, що привело до зменшення  теплового  навантаження на 
даній ділянці тепломережі. 

Переваги попередньо ізольованих трубопроводів (згідно з даними виробника): 
- монтаж труб здійснюється з мінімальними витратами часу і коштів; 
- зниження тепловтрат; 
- підвищення терміну експлуатації трубопроводів в 3-5 разів;. 
- зниження експлуатаційних витрат; 
- немає необхідності в заземленні і облаштуванні дренажної системи; 
- захист труб від корозії та інших зовнішніх негативних чинників; 
- безпека для екології. 
- Строк служби  

Такі трубопроводи стійкі до вологості і мають коефіцієнт теплопровідності нижче, 
ніж мінеральна вата і довготривалий термін експлуатації. 

Прокладання трубопроводів планується по існуючим тепловим каналам. 
 
Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження      
заходів 
1.Розрахунок втрат теплової енергії на ділянках  теплових мереж, що планується 

реконструювати у розрахунку на рік, Гкал 
(Виконується за шаблоном розрахунку теплових втрат для формування тарифу на 

теплову енергію) 
 На даний момент теплова мережа працює в опалювальний період, тому розрахунок 

теплових втрат виконується за цей період.  
Розрахунок теплових втрат в опалювальний період до реконструкції  мереж теплопостачан-
ня  

Так як  існуюча теплова мережа була введена в експлуатацію в 1983 році, розрахунок 
теплових втрат до реконструкції виконуємо згідно з «Методичними вказівками  по визначен-
ню теплових втрат у водяних і парових мережах МУ 34-70-080-84». 
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4,3,2,1,12,11.104,3,2,1,12,11.10 міс
витQ

міс
ізQ

рік
дореконстрQ ∑∑ += , Гкал   (1) 

.міс
ізQ -значення теплових втрат через ізоляцію по кожному місяцю опалювального 

періоду, Гкал 

. н
міс
ізQ qβ∑=

,   Гкал                       (2) 
де 
β -коефіцієнт, який враховує втрати теплоти арматурою, опорами та компенсатора-

ми , приймається згідно з МУ 34-70-080-84; 

.нq -питомі теплові втрати трубопроводів, визначаються для кожного діаметру, типу 
прокладання та  з урахуванням розрахункових середньомісячних температур в подавальному 
та зворотньому трубопроводах,  середньорічних температур ґрунту  (для підземної прокладки) 

Розрахункові температури зведені у Таблицю № 1 «Вихідні дані» 

 -   довжина дільниць теплової мережі, м 
Розрахунок за формулою (2) зведено у Таблицю  №2 «Розрахунок планових втрат 

теплової енергії при її транспортуванні по МУ 1954» 
.
.

міс
витQ -   значення теплових втрат з витоком води з теплової мережі по кожному місяцю 

опалювального періоду,  Гкал 
3сер.міс

х
сер.міс
зв

сер.міс
п 10)2(5,0.

.
−⋅⋅−+⋅⋅⋅⋅= пtttвитGсміс

витQ ,   Гкал (3) 

де 
с -  питома теплоємність води, приймається 1ккал/(кг °С); 

⋅витG -  витік теплоносія за звітній період, м3/годину; 

сер.міс
з

сер.міс
п , tt -  середньомісячна температура води в мережі відповідно в подаваль-

ному та зворотному трубопроводах, °С (Таблиця № 1 «Вихідні дані»); 
сер.міс
хt -  середньомісячна температура холодної води, що надходить на джерело 

теплової енергії для підживлення теплової мережі, приймається 5°С  (в зимовий період)  
згідно з МУ 34-70-080-84; 

п -  тривалість роботи теплової мережі в розрахунковому місяці, годин(Таблиця № 1 
«Вихідні дані») 

Розрахунок за формулою (3) зведено у Таблицю  №2 «Розрахунок планових втрат 
теплової енергії при її транспортуванні по МУ 1954». 

Теплові втрати до реконструкції: 
рік
дореконстрQ . =157,40+24,33=181,72   Гкал 

Розрахунок теплових втрат в опалювальний період  після  реконструкції  мереж теплопоста-
чання  

Розрахунок теплових втрат  після реконструкції виконується  за аналогією з попереднім 
розрахунком за формулами (1)-(3), але з урахуванням вимог СНіП2.04.14-88 «Теплова ізоляція 
обладнання і трубопроводів» 

Розрахунки за формулами (2)-(3) зведені у Таблицю  №3 «Розрахунок планових втрат 
теплової енергії при її транспортуванні по СНіП 1988» 

Теплові втрати після реконструкції: рік
стрпісляреконQ . =46,53+9,5=56,03 Гкал 

 
 



 

2.Розрахунок зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива 
від впровадження ІП, тис.грн/рік 

Сп= Вп  *   Eп *10-3,  тис.грн/рік         
               де 
Вп -середньозважена вартість палива згідно зі звітом Форма №1 НРЕКП-тепло за гру-
день2018 , грн./т у.п.у.п. 

 Вп = 5 975,61 , грн./т у.п. 
Еп - економія палива від впровадження реконструкції., т у.п: 

Eп =bпит*  (Qрік
до реконстр - Qрік

після реконстр)  *10-3  , т у.п.        
               де 
              bпит - фактична питома витрата умовного палива, середньозважена по підриємству, 
приймається згідно з  формою № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) за грудень 2018 р. ряд.395, сто-
вбець 2, кг.у.п./Гкал  

bпит = 161,95 , кг у.п./Гкал 
           Qрік

до реконстр , Qрік
після реконстр - теплові втрати до та після реконструкції, Гкал 

(див.розрахунок п.1): 

Qрік
до реконстр= 181,72 , Гкал Qрік

після реконстр= 56,03 , Гкал 

Eп = 161,95* (181,72-56,03)*10-3= 20,36 , т у.п. 

            Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження 
ІП: 

Сп=5975,61* 20,36*10-3= 121,66 , тис.грн/рік  

3.Розрахунок економічного  ефекта  від впровадження ІП, тис.грн 

Ееф.= Сп+ Вав. + Взв.матер..-  А до рек..+ А післярек.,  тис.грн      
               де 
              Сп-Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровад-
ження ІП, тис.грн./т у.п. (див.розрахунок п.2): 

              Вав. - витрати на матеріали для усунення аварій на ділянці, що підлягає заміні.   
Так як дана  ділянка облікована у складі теплової мережі за інв.№ 569400 (загальна довжина 
3,738 км),  Вав виділено у пропорційній залежності від витрат на матеріали для усуненя аварій 
на теплову мережу (за даними бухгалтерскої звітності  за 2017 рік ( Додаток №___)), тис.грн. 

Вав.= 5,00 , тис.грн. 
              Взв.матер. - вартість зворотних матеріалів (металобрухт) згідно з зведеним кошторисним 
розрахунком вартості будівництва, тис.грн. 

Взв.матер.=  17,62 , тис.грн. 

              А до рек..-амортизаційні відрахування   до реконструкції   у розрахунку на рік.  
Так як дана  ділянка облікована у складі теплової мережі за інв.№ 569400 (загальна довжина 
3,738 км),  А до рек. виділено у пропорційній залежності від амортизаційних відрахувань на теп-
лову мережу (за даними бухгалтерської звітності  (Додаток № ____)) , тис.грн. 



 

        А до рек.= 2,47 , тис.грн. 

              А післярек.- амортизаційні відрахування після реконструкції  у розрахунку на рік , тис.грн. 

А післярек.= Взах/ Тк.е..,  тис.грн      

              Взах. - вартість реалізації заходу ІП згідно з кошторисом, тис.грн. 

Взаходу.=  1121,04 , тис.грн. 
              Тк.е.. - корисний термін експлуатації трубопроводу, років. 
Приймається згідно зі ст.138 Податкового Кодексу України 

          Тексп. = 15 , років 

А післярек.= 1121,04/15= 74,74 , тис.грн/рік  

Ееф.= 121,66+ 5,00+17,62-2,47+74,74= 216,55 тис.грн    

4.Термін  окупності, років 

Т =  1 + (В зах. - Ееф.) / (Ееф. - Взв. матер.), років     
              Ееф. - економічний ефект від впровадження заходу ІП, тис.грн.(див.розрахунок п.3) 

Т =  1 + (1121,04- 216,55) / (216,55- 17,62) = 5,28 років 

 
  







 

 
 
9. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ВІД ТК-109 ДО ТК-110 З ЗАМІ-
НОЮ 352 М ТРУБОПРОВОДУ З ДУ 400 НА ДУ 250 НА  ПОПЕРЕДНЬОІ-

ЗОЛЬОВАНІ ТРУБИ ВІД КОТЕЛЬНІ ПРОРІЗНА,87 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

Існуюча теплові мережі  від ТК-109 до ТК-110 прокладена в непрохідних каналах та 
ведені в експлуатацію у 1981році. 

У 2011 році  мережі була прийнята від ПАТ «Криворізький турбінний завод «Кон-
стар»»  на балансовий облік КПТМ «Криворіжтепломережа». 

Джерело теплопостачання - котельня «Прорізна,87». 
Параметри теплоносія - вода за температурним графіком -105-70°С. 
Загальне теплове навантаження від ТК-109  - 17,3 Гкал/год (22 житлових будинків, 4 

заклади освіти, 2 заклади культури, медичні заклади та інші споживачі). 
За тривалий час експлуатації тепломережі капітальний ремонт не виконувався за 

відсутності необхідного обсягу коштів. 
Всі пошкодження, які було виявлено під час гідравлічних випробувань, а де які під 

час опалювального сезону, усувалися накладанням латок, переварюванням швів або частко-
вою заміною ділянок трубопроводів Додаток №  _____) 

Було проведено обстеження технічного стану теплової мережі  від  ТК-106 до ТК-110  
(Додаток №  _____) 

За результатами обстеження прийнято рішення виконати реконструкцію теплової 
мережі від ТК 109 до ТК-110  з заміною на попередньоізольовані трубопроводи зі зменшенням 
діаметру з Ду400 на Ду250 – 352 м (в однотрубному вимірі) 

Зменшення діаметру  з Ø400 на Ø250 викликано  перепідключенням  у 2001 році час-
тини споживачів до іншої  котельні, що привело до зменшення  теплового  навантаження на 
дані дільниці. 

Переваги попередньо ізольованих трубопроводів (згідно з даними виробника): 
- монтаж труб здійснюється з мінімальними витратами часу і коштів; 
- зниження тепловтрат; 
- підвищення терміну експлуатації трубопроводів в 3-5 разів;. 
- зниження експлуатаційних витрат; 
- немає необхідності в заземленні і облаштуванні дренажної системи; 
- захист труб від корозії та інших зовнішніх негативних чинників; 
- безпека для екології. 
- Строк служби  
Такі трубопроводи стійкі до вологості і мають коефіцієнт теплопровідності нижче, 

ніж мінеральна вата і довготривалий термін експлуатації. 
Прокладання трубопроводів планується по існуючим тепловим каналам. 
 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження      
заходів 
1.Розрахунок втрат теплової енергії на ділянках  теплових мереж, що планується 

реконструювати у розрахунку на рік, Гкал 
(Виконується за шаблоном розрахунку теплових втрат для формування тарифу на 

теплову енергію) 
 На даний момент теплова мережа працює в опалювальний період, тому розрахунок 

теплових втрат виконується за цей період.  
Розрахунок теплових втрат в опалювальний період до реконструкції  мереж теплопостачан-
ня  

Так як  існуюча теплова мережа була введена в експлуатацію в 1983 році, розрахунок 
теплових втрат до реконструкції виконуємо згідно з «Методичними вказівками  по визначен-
ню теплових втрат у водяних і парових мережах МУ 34-70-080-84». 



 

 
.
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4,3,2,1,12,11.104,3,2,1,12,11.10 міс
витQ

міс
ізQ

рік
дореконстрQ ∑∑ += , Гкал    (1) 

.міс
ізQ -значення теплових втрат через ізоляцію по кожному місяцю опалювального 

періоду, Гкал 

. н
міс
ізQ qβ∑=

,   Гкал                       (2) 
де 
β -коефіцієнт, який враховує втрати теплоти арматурою, опорами та компенсатора-

ми , приймається згідно з МУ 34-70-080-84; 

.нq -питомі теплові втрати трубопроводів, визначаються для кожного діаметру, типу 
прокладання та  з урахуванням розрахункових середньомісячних температур в подавальному 
та зворотньому трубопроводах,  середньорічних температур ґрунту  (для підземної прокладки) 

Розрахункові температури зведені у Таблицю № 1 «Вихідні дані» 

 -   довжина дільниць теплової мережі, м 
Розрахунок за формулою (2) зведено у Таблицю  № 2 «Розрахунок планових втрат 

теплової енергії при її транспортуванні по МУ 1954» 
.
.

міс
витQ -   значення теплових втрат з витоком води з теплової мережі по кожному 

місяцю опалювального періоду,  Гкал 
3сер.міс

х
сер.міс
зв

сер.міс
п 10)2(5,0.

.
−⋅⋅−+⋅⋅⋅⋅= пtttвитGсміс

витQ ,   Гкал (3) 

де 
с -  питома теплоємність води, приймається 1ккал/(кг °С); 

⋅витG -  витік теплоносія за звітній період, м3/годину; 
сер.міс
з

сер.міс
п , tt -  середньомісячна температура води в мережі відповідно в подаваль-

ному та зворотному трубопроводах, °С (Таблиця № 1 «Вихідні дані»); 
сер.міс
хt -  середньомісячна температура холодної води, що надходить на джерело 

теплової енергії для підживлення теплової мережі, приймається 5°С  (в зимовий період)  
згідно з МУ 34-70-080-84; 

п -  тривалість роботи теплової мережі в розрахунковому місяці, годин(Таблиця № 1 
«Вихідні дані») 

Розрахунок за формулою (3) зведено у Таблицю  № 2  «Розрахунок планових втрат 
теплової енергії при її транспортуванні по МУ 1954». 

Теплові втрати до реконструкції: 
рік
дореконстрQ . =169,22Гкал 

Розрахунок теплових втрат в опалювальний період  після  реконструкції  мереж теплопоста-
чання  

Розрахунок теплових втрат  після реконструкції виконується  за аналогією з попереднім 
розрахунком за формулами (1)-(3), але з урахуванням вимог СНіП2.04.14-88 «Теплова ізоляція 
обладнання і трубопроводів» 

Розрахунки за формулами (2)-(3) зведені у Таблицю  № 3  «Розрахунок планових втрат 
теплової енергії при її транспортуванні по СНіП 1988» 

Теплові втрати після реконструкції: 
рік

стрпісляреконQ . =62,51Гкал 



 

2.Розрахунок зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від 
впровадження ІП, тис.грн/рік 

Сп= Вп  *   Eп *10-3,  тис.грн/рік         
               де 
Вп -середньозважена вартість палива згідно зі звітом Форма №1 НРЕКП-тепло за грудень2018 , 
грн./т у.п.у.п. 

 Вп = 5 975,61 , грн./т у.п. 

Еп - економія палива від впровадження реконструкції., т у.п: 

Eп =bпит*  (Qрік
до реконстр - Qрік

після реконстр)  *10-3  , т у.п.        

               де 
              bпит - фактична питома витрата умовного палива, середньозважена по підриємству, 
приймається згідно з  формою № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) за грудень 2018 р. ряд.395, сто-
вбець 2, кг.у.п./Гкал  

bпит = 161,95 , кг у.п./Гкал 

           Qрік
до реконстр , Qрік

після реконстр - теплові втрати до та після реконструкції, Гкал 
(див.розрахунок п.1): 

Qрік
до реконстр= 169,22 , Гкал Qрік

після реконстр= 62,51 , Гкал 

Eп = 161,95* (169,22-62,51)*10-3= 17,28 , т у.п. 

Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження 
ІП: 

Сп=5975,61* 17,28*10-3= 103,26 , тис.грн/рік  

3.Розрахунок економічного  ефекта  від впровадження ІП, тис.грн 

Ееф.= Сп+ Вав. + Взв.матер..-  А до рек..+ А післярек.,  тис.грн      
де 

Сп-Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровад-
ження ІП, тис.грн./т у.п. (див.розрахунок п.2): 

Вав. - витрати на матеріали для усунення аварій на ділянці, що підлягає заміні.   
Так як дана  ділянка облікована у складі теплової мережі за інв.№ 569400 (загальна довжина 
3,738 км),  Вав виділено у пропорційній залежності від витрат на матеріали для усуненя аварій 
на теплову мережу (за даними бухгалтерскої звітності  за 2017 рік ( Додаток № ___)), тис.грн. 

Вав.= 4,65 , тис.грн. 
Взв.матер. - вартість зворотних матеріалів (металобрухт) згідно з зведеним кошторисним розра-
хунком вартості будівництва, тис.грн. 

Взв.матер.= 16,87 , тис.грн. 



 

А до рек..-амортизаційні відрахування   до реконструкції   у розрахунку на рік.  
Так як дана  ділянка облікована у складі теплової мережі за інв.№ 569400 (загальна довжина 
3,738 км),  А до рек. виділено у пропорційній залежності від амортизаційних відрахувань на теп-
лову мережу (за даними бухгалтерської звітності  (Додаток № ___)) , тис.грн. 

        А до рек.= 2,30 , тис.грн. 

              А післярек.- амортизаційні відрахування після реконструкції  у розрахунку на рік , тис.грн. 

А післярек.= Взах/ Тк.е..,  тис.грн      

              Взах. - вартість реалізації заходу ІП згідно з кошторисом, тис.грн. 

Взаходу.=  1 112,57 , тис.грн. 
              Тк.е.. - корисний термін експлуатації трубопроводу, років. риймається згідно зі ст.138 
Податкового Кодексу України 

Тексп. = 15 , років 

А післярек.= 1 112,57/15= 74,17 , тис.грн/рік  

Ееф.= 103,26+ 4,65+16,87-2,30+74,17= 196,65 тис.грн    

4.Термін  окупності, років 

Т =  1 + (В зах. - Ееф.) / (Ееф. - Взв. матер.), років     
Ееф. - економічний ефект від впровадження заходу ІП, тис.грн.(див.розрахунок п.3) 

Т =  1 + (1 112,57- 196,65) / (196,65- 16,87) = 6,09 років 
 

 
  







 

 
10. ВИКОНАННЯ ТИПОВОЇ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ТЕХНІЧНО-
ГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛІВ ТИПУ ПТВМ-50,100 З ПОКРАЩЕННЯМ 

ЕКОЛОГІЧНИХ І ТЕПЛОМЕХАНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ПРОДОВ-
ЖЕННЯ РЕСУРСУ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ\. 

 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 
 

На даний час  на котельнях КПТМ «Криворіжтепломережа» працюють котли ПТВМ-
50, 100 з терміном експлуатації понад 40 років. 

Котельня Котел Станц. 
№ 

Рік вводу 
в 

експлуат
ацію 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

КМК  ПТВМ-100 1 1965 п   к      п     к      
КМК  ПТВМ-100 2 1967   к        п   к        
КМК  ПТВМ-100 3 1969 к        п   к        к  
КМК  ПТВМ-100 4 1971       к            к    
"Центральна"  ПТВМ-100 1 1963 к          п   к        
"Центральна"  ПТВМ-100 2 1964                     к  
"Центральна"  ПТВМ-100 3 1970       п   п           
"Гігант" ПТВМ-50 1 1977 к  п                 п 
"Гігант" ПТВМ-50 2 1977 к  п   п     к      п   
"Тернівська" ПТВМ-50 5 1961 к      к                
ПівнГЗК №1  ПТВМ-100 1 1972       к    п           
ПівнГЗК №2 ПТВМ-50 1 1964   п             к    п 
ПівнГЗК №2 ПТВМ-50 2 1964           п           
ПівнГЗК №2 ПТВМ-50 3 1966           п       п   

Примітки – к  - капітальний ремонт 
  п - поточний ремонт  
Серед основних недоліків котлів ПТВМ можна виділити наступні: 

− відносно невисока камера згоряння з високим коефіцієнтом об'ємної теплового 
навантаження; 

− високі адіабатні температури в камері згоряння, що зумовлюють підвищену 
концентрацію NOx у вихідних газах (при використанні природного газу -500-
600, мг / м3); 

− висока температура продуктів згоряння на виході з камери згоряння, що зумо-
влює перегрів труб першого конвективного пакету; 

− недостатнє регулювання співвідношення «повітря-паливо»; 
− низькі продуктивність і ККД; 
− низька швидкість води на елементах високого тиску, що веде до їх перегріву; 

ненадійне конструкційне виконання блокування і захисту.  
 
В районі конвективної частини котли ПТВМ-100,50 мають відкриту компоновку. Гід-

равлічна схема включення поверхонь нагріву - чотирьохходова (основний режим). Обмурівка - 
натрубна, полегшена. 

У проектному виконанні котли типу ПТВМ мають цілий ряд недоліків, які були вияв-
лені в процесі експлуатації. 

Основні недоліки конвективного пучка  полягають в наступному: 
− швидкий занос внутрішніх поверхонь конвективних труб в районі згинів змі-

йовиків, особливо внутрішніх, що мають найменший радіус вигину; 



 

− тісне розташування змійовиків (S = 64 мм., S = 33 мм., dтр = 28 х3мм) викликає 
швидке забивання між трубного простору сажистими відкладеннями, які май-
же неможливо видалити, особливо в районах згинів. 

В результаті термін служби конвективних поверхонь нагріву дуже низький, всього 3-4 
роки і менше. Крім того, у конвективної частини низька ремонтна придатність. 

Для котлів серії ПТВМ зменшення числа пальників при їх модернізації диктується не 
тільки міркуваннями економії коштів і підвищення надійності роботи автоматизованої систе-
ми управління котлом (відомо, що чим складніше система, чим менше її надійність, тим біль-
ша ймовірність відмови будь-якого з елементів), але і експлуатаційними міркуваннями.  

В котлах серії ПТВМ пальника розташовуються порівну на двох протилежних екранах 
приблизно на одній висоті, що призводить до утворення в топці зони підвищеної темпера-тури 
і відповідно до погіршення температурного режиму екранних труб в районі амбразур пальни-
ків, що тягне за собою їх частий вихід з ладу. Проста заміна пальників на більш досконалі цей 
недолік не усуне. Зменшення числа пальників і їх більш вдале геометричне розташування в 
процесі модернізації здатне усунути зазначений недолік. 

В цілому, за даними ТОВ «Реаленерго» в результаті реконструкції котла ПТВМ-100, 
очікується досягти таких результатів: 

збільшення ККД котла на 9-10% (економія пального - 5168 т мазуту або 6,25 млн м3 
газу за один сезон); 

зменшення ремонтних годин приблизно на 30%; 
збільшення продуктивності (на мазуті - до 122, на природному газі -до 128ГКал / ч). 
Крім того, за підсумками проведеної роботи збільшений (до 99%) рівень безпеки і 

знижені викиди шкідливих речовин в атмосферу: при використанні газу емісія NOx не дотягу-
вала до 120, при використанні мазуту - менше 340 мг / м3. 

До інших достоїнств реконструкції котла ПТВМ-100 з використанням сучасних паль-
никових пристроїв можна віднести: 

низькі капіталовкладення (приблизно 30% вартості нового котла); 
короткий (1,5 року) час окупності вкладених коштів за рахунок зменшення експлуата-

ційних і ремонтних витрат, енергоефективності; 
збільшення періоду безремонтної експлуатації трубної системи котла (труби старої 

системи змінюються кожні три роки, нова ж гарантує термін експлуатації від восьми до десяти 
років). 

Модернізація потужних котлів передбачена  розділом 8.17 Оптимізованої схеми перс-
пективного розвитку системи теплопостачання міста,  яка затверджена рішенням Криворізької 
міської ради № 723 від 23.11.2011 р.  

Інвестиційною програмою,для забезпечення подальшої ефективної  експлуатації  з 
покращенням екологічних і теплотехнічних показниківпередбачено придбання необхідноїпро-
ектно-кошторисної документації(типовий проект)  переоснащення котлів. 

Основними напрямками проекту потужних баштових котлів ПТВМ-50, ПТВМ-100 

можуть бути: 

- заміна існуючих пальників на більш вдосконалені або зменшення кількості пальни-

кових пристроїв та покращення їх технічних та екологічних характеристик; 

- реконструкція конвективних поверхонь нагріву зі збільшенням діаметру труб 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження      
заходів 

Даний захід на етапі виконання проектної документації  не приводить до економії енер-
гетичних ресурсів. 

Але  в подальшому при переоснащенні котлів типу ПТВМ-50,100, згідно з вже викона-
ним проектом, дозволить: 

- подовжити ресурс експлуатації котлів,  
- суттєво підвищити якість виробництва та відпуску теплової енергії, 



 

- знизити втрати на власні потреби, 
- зменшити споживання палива та електроенергії, 

- знизити вміст  шкідливих речовин в викидах 
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