ОПАЛЕННЯ

Обгрунтування та засоби оновлення опалювального обладнання в Україні

Модернізація водогрійних
котлів малої потужності
Питання підвищення
ефективності роботи теплових
енергетичних машин і апаратів
стає все більш актуальним у
зв’язку з постійним зростанням
цін на енергоресурси, а також
скороченням їх запасів
у надрах землі

ромислов¥ п¥дприємства України виявилися неп¥дготовленими до роботи
в нових економ¥чних умовах, ускладнених економ¥чною кризою ¥ загальним спадом
виробництва. Особливо ускладнилася ситуац¥я у зв’язку з переходом на св¥тов¥ ц¥ни на
енергонос¥ї. Технолог¥ї, що споживають паливно-енергетичн¥ ресурси, залишилися такими,
як ¥ ран¥ше. Здеб¥льшого вони виявилися енергетично неефективними, ¥ структура соб¥вартост¥ продукц¥ї зм¥нилася в б¥к п¥двищення
енергетичної складової. Не можна не в¥дзначити й еколог¥чн¥ аспекти. Глобальне потепл¥ння, парниковий ефект, спричинен¥ вики-
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дами СО в атмосферу, – усе це змушує вже сьогодн¥ боротися за чисте небо, економ¥ю енергоресурс¥в, п¥двищення енергоефективност¥
¥снуючих технолог¥й ¥ розробляти нов¥, б¥льш
ефективн¥, економ¥чно доц¥льн¥ й еколог¥чно
чист¥ енергетичн¥ машини й установки.
Нин¥ ¥нтенсивно розвивається мала енергетика, у велик¥й к¥лькост¥ будуються ¥ндив¥дуальн¥
котельн¥ на п¥дприємствах, у житлових будинках
тощо. В¥д’єднання їх в¥д загальної тепломереж¥
зумовлене перебоями в теплопостачанн¥, несталими параметрами теплонос¥я, а також дорожнечею отримуваного тепла. Через вищеназван¥ причини виникає п¥двищений попит на
опалювальн¥ котли пор¥вняно невеликої потужност¥ (50...450 кВт). Так¥ котли мають сп¥льн¥ ознаки. У першу чергу це – єдине конструктивне
р¥шення всього типоряду, можлив¥сть комплектац¥ї пальниковим пристроєм ¥ групою безпеки
безпосередньо на завод¥-виробнику тощо.
У нин¥шн¥й час у комунальному сектор¥ водогр¥йн¥ опалювальн¥ котли малої потужност¥ на
нашому ринку переважно представляли закордонн¥ виробники, але останн¥ми роками почали
з’являтися ¥ в¥тчизнян¥ котли малої потужност¥ з
вентиляторними пальниками з досить високим

ККД – 93...94% ¥ низьким р¥внем ем¥с¥ї речовин,
що забруднюють навколишнє середовище.
Це зумовлене в першу чергу тим, що за
даними обласних адм¥н¥страц¥й терм¥н експлуатац¥ї 57% котелень перевищує 20 рок¥в,
40% експлуатують котли з ККД менше 82%.
Понад 20 рок¥в експлуатуються 10800
котл¥в продуктивн¥стю в¥д 100 кВт до 1 МВт. Не
п¥длягають модерн¥зац¥ї ¥ потребують зам¥ни
близько 14 тис. котл¥в потужн¥стю до 1 МВт.
Цей сектор ринку має велик¥ перспективи, ¥ розвиток його у найближч¥ роки має бути спрямований як на зам¥ну морально застар¥лих котлоагрегат¥в, що вже в¥дслужили
свої терм¥ни, так ¥ на модерн¥зац¥ю ¥снуючого
обладнання з метою п¥двищення експлуатац¥йної над¥йност¥, ККД, зниження витрат
на паливо, воду й електричну енерг¥ю при виробництв¥ теплової енерг¥ї.
Сл¥д зазначити, що модерн¥зац¥я д¥ючих
котл¥в малої ¥ середньої потужност¥ на к¥лька
порядк¥в дешевша за їх повну зам¥ну, оск¥льки
вона не потребує значних ¥нвестиц¥йних витрат ¥ може бути виконана у стисл¥ строки, що
значно скоротить соб¥варт¥сть виробленої теплової енерг¥ї.

Мал. 1. ККД котлів малої потужності
Мал. 2. Відношення Т відхідних газів до Т котлової води
Пояснення до малюнків: 1 – «Віктор-100» (Україна), потужність 100 кВт; 2 – Viessmann Vitoplex (Німеччина), 105 кВт; 3 – Buderus-SK-425
(Німеччина), 90 кВт; 4 – Riello 3300 (Італія), 100 кВт; 5 – Riello 3800 BTS (Італія), 100 кВт; 6 – Riello 3500 SAT (Італія), 115 кВт;
7 – Riello RTQ-100 (Італія), 115 кВт; 8 – Bosch (Німеччина), 99 кВт; 9 – De Dietrich GT-218 (Франція), 98 кВт; 10 – De Dietrich GT-300 (Франція),
140 кВт; 11 – Strebel Eurogas - EG (Австрія), 113 кВт; 12 – Strebel Ca 7S-5 (Австрія), 95 кВт; 13 –Strebel Ca 7S-6 (Австрія), 119 кВт;
14 – Bongioanni К 2/6 (Італія), 100 кВт; 15 – I.VAR SuperRAC (Італія), 105 кВт
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Тип котла
НИИСТУ-5
«Ун¥версал-6»
«Колв¥-90»
«Топаз-100»
«В¥ктор-100»
ВК-32

Ном¥нальна теплопродуктивн¥сть, Гкал/год
0,3–0,7
0,3–0,65
0,09
0,1
0,1
0,3

Значення ККД, не менше
Природний газ
Р¥дке паливо
83
87
93
92
92
92
93
92
92
91

Таблиця 1. Значення ККД котлів українського виробництва
Напрямки такої модерн¥зац¥ї – це: ¥нтенсиф¥кац¥я топкового
теплообм¥ну за рахунок ¥нтеграц¥ї в топковий прост¥р додаткових поверхонь нагр¥вання, екран¥в-випром¥нювач¥в ¥ т. ¥н.; повернення на повторне спалювання топкових димових газ¥в; установлення економайзер¥в вода-вода ¥ вода-пов¥тря, що подається для п¥дтримування процесу гор¥ння; р¥зн¥ схеми акумуляц¥ї теплової енерг¥ї; р¥вном¥рний розпод¥л теплової енерг¥ї по

Питома варт¥сть, $/кВт

тракту димових газ¥в за рахунок застосування перегородоквипром¥нювач¥в, р¥зноман¥тних конструкц¥йних матер¥ал¥в, що
в¥др¥зняються коеф¥ц¥єнтами теплопередач¥ (наприклад, ¥нтеграц¥я алюм¥н¥євих деталей у чавунн¥ котли або використання
теплообм¥нник¥в ¥з червоної м¥д¥ у сталевих котлах тощо); зм¥на
теплоємност¥ теплонос¥я за рахунок зм¥ни його плинност¥ ¥ т. ¥н.
Кр¥м того, сл¥д розглядати задач¥ модерн¥зац¥ї, спрямован¥
на зам¥ну обладнання ¥ технолог¥чн¥ пол¥пшення, що мають на
мет¥ економ¥ю та скорочення споживання води й електричної

«В¥ктор-100» Vitoplex-100
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(Франц¥я)

«Колв¥-90»
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Таблиця 2. Питома вартість нагрівання води в котлах
малої потужності

No.1 у свiтi радiаторiв
Радiатори PURMO з’явилися понад 50 рокiв
тому в Фiнляндiї, де тепло є справою життя

енерг¥ї при виробництв¥ теплової енерг¥ї, перех¥д на використання альтернативних джерел палива й енерг¥ї.
У зв’язку з цим актуальною задачею є визначення критер¥їв
ефективност¥, що впливають на економ¥ю паливно-енергетичних ресурс¥в й експлуатац¥ю котлових установок. Їх можна розглядати такими групами:
• Орган¥зац¥йн¥, наприклад, зм¥на граф¥ка виробництва ¥ розпод¥лення теплової енерг¥ї, режимн¥ налагодження, обл¥к ¥ т. ¥н.
• Техн¥чн¥, прим¥ром, техн¥чне переозброєння, повна або часткова зам¥на обладнання, модерн¥зац¥я обладнання тощо.
• Економ¥чн¥, що обгрунтовують доц¥льн¥сть вжиття заход¥в ¥
терм¥ни їх окупност¥.
• Еколог¥чн¥, спрямован¥ на скорочення шк¥дливих викид¥в в
атмосферу ¥ захист здоров’я населення.
• Експлуатац¥йн¥, спрямован¥ на п¥двищення стаб¥льност¥ виробництва теплової енерг¥ї, подовження терм¥н¥в служби, ско-

Фабричнi дилери

рочення витрат на поточн¥ ¥ кап¥тальн¥ ремонти обладнання.
• Стратег¥чн¥, ор¥єнтован¥ на розвиток населених пункт¥в та
¥нфраструктури рег¥он¥в з урахуванням енергонезалежност¥ об’єкт¥в.
Б¥льш детально зупинимося на техн¥чних аспектах, як¥ сл¥д
ураховувати при конструюванн¥, виробництв¥ ¥ модерн¥зац¥ї котлових установок малої потужност¥.

В¥нниця:

«В¥н¥нтер-Тел-САТ»

(0432) 32 46 90

Донецьк:

«Траст Ко ЛТД»

(062) 385 44 23
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Льв¥в:

«Тел-САТ»

(032) 297 01 65

Київ:

«Ун¥тех Бау»

(044) 568 52 55

Харк¥в:

«Три-Т»

(0572) 54 44 08

Донецьк:

«Укрспецтехн¥ка»

(062) 381 31 22
(062) 381 34 63

Терноп¥ль:

«Сахара»

(0352) 43 10 89

Партнери
Київ:

«Соф¥ївка»

(044) 407 24 10

Житомир:

«Соф¥ївка»

(0412) 41 85 33

Сiмферополь

ПП «Рудьянов»

(0652) 297 955

Київ:

«Тел-САТ»

(044) 424 63 31
www.purmo.com
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До основних техн¥чних вимог, як¥ висувають до котл¥в, можна в¥днести: стал¥сть роботи при нестаб¥льному тиску газу, досить високий ККД ¥ низький р¥вень ем¥с¥ї шк¥дливих
речовин, що забруднюють атмосферу.
В¥дм¥нност¥ конструкц¥й ¥ насл¥дки фактор¥в, що впливають на ефективн¥сть опалювальних котл¥в, можна розпод¥лити за такими
критер¥ями:
• Вид застосовуваного палива (природний газ, зр¥джений газ, дизельне паливо, в¥дпрацьован¥ мастила тощо).
• Пальниковий пристр¥й (атмосферний
або вентиляторний).
• Вид використовуваного теплонос¥я (вода, пов¥тря, як¥сне мастило).
• Призначення (опалення, гаряче водопостачання, технолог¥я тощо).
• Потужн¥сть (мала – в¥д 50 до 450 кВт,
мають загальне конструктивне р¥шення, можуть постачатися з ун¥ф¥кованими пальниками; середня – в¥д 450 до 5000 кВт ¥ велика –
в¥д 5000 до 20000 кВт. Як правило, пальниковий пристр¥й, постачається окремо).
• Конструкц¥йн¥ матер¥али (сталь, чавун,
кольоров¥ метали або їх комб¥нац¥ї).
• Вогнев¥ й опалювальн¥ ходи димових
газ¥в (одно-, дво- ¥ триходов¥).
• Спос¥б виробництва тепла (високотемпературн¥: температура котлової води перевищує
100 ОС; низькотемпературн¥: температура котлової води не перевищує 100 ОС, ¥ при її досягненн¥ вимикається котел; ¥з плавно знижуваною
температурою котлової води: температура
котлової води не перевищує 100 ОС ¥ залежить
в¥д потреби в тепл¥; конденсац¥йн¥, що використовують за рахунок розвинутих поверхонь теплообм¥ну приховану теплоту паротворення).
• Норми безпечної експлуатац¥ї ДНАОП
України (низький або високий тиск котлової
води, площа поверхн¥ теплообм¥ну, робоч¥
температури).
• Економ¥чн¥ показники соб¥вартост¥ вироблюваної теплової енерг¥ї.
У табл. 1 наведен¥ значення ном¥нальної
теплопродуктивност¥ ¥ ККД котл¥в малої потужност¥, що сер¥йно випускаються в Україн¥,
серед яких найб¥льш розповсюдженими у комунальн¥й енергетиц¥ ¥ промисловост¥ є НИИСТУ, «Универсал».
Разом з цим на сьогодн¥шн¥й день в Україн¥ сертиф¥кована ¥ дозволена до застосування необгрунтовано велика к¥льк¥сть ¥мпортних котл¥в ¥ пальникових пристроїв. Разом
¥з сучасними високотехнолог¥чними виробами сертиф¥куються котли з низьким ККД, високими р¥внями викид¥в шк¥дливих речовин,
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часто знятих з виробництва ¥ заборонених до
використання у своїх країнах.
Наприклад, складно пояснити доц¥льн¥сть
застосування сьогодн¥ в Україн¥ котл¥в, як¥ перевищують європейськ¥ норми за викидами в
атмосферу CO ¥ NOx, або котл¥в ¥ пальник¥в, що
за техн¥чними р¥шеннями знаходяться на досить низькому р¥вн¥ або морально застар¥ли,
або обладнання з країн, що знаходяться на велик¥й в¥дстан¥ в¥д України, наприклад, Марокко, Ірану, Япон¥ї, П¥вденної Кореї. Водночас українськ¥ п¥дприємства можуть ¥ повинн¥ випускати сучасн¥ котли, як¥ часто перевершують за
р¥внем своїх техн¥чних р¥шень ¥ показниками
аналог¥чне ¥мпортне обладнання.
Для прикладу пор¥вняємо один ¥з найб¥льш
важливих показник¥в ефективност¥ котлоагрегату – ККД. Велике розмаїття опалювальних
котл¥в малої потужност¥ ускладнює об’єктивний виб¥р необх¥дної модел¥ апарата р¥зних виробник¥в. На мал. 1 представлений граф¥к, на
якому наведен¥ значення ККД котл¥в малої потужност¥ 15 р¥зних моделей виробництва України, Н¥меччини, Італ¥ї, Франц¥ї, Австр¥ї.
У результат¥ проведеного анал¥зу техн¥чних
характеристик вищеперел¥чених котл¥в потужн¥стю в¥д 90 до 140 кВт було встановлено,
що найб¥льший нормований ККД – 94% – мають котли: «В¥ктор-100», Vitoplex (Viessmann),
De Dietrich, «Колв¥ 90», «Топаз 100».
Однак питома варт¥сть нагр¥вання теплонос¥я в них ¥стотно в¥др¥зняється. Результати
анал¥зу наведен¥ в табл. 2.
Автором було запропоновано провести експериментальну роботу з модерн¥зац¥ї котл¥в
цього типу з метою п¥двищення їхньої ефективност¥ за рахунок ¥нсталяц¥ї в жарову трубу вторинного випром¥нювача, який ¥ дозволяє п¥двищити ККД та зменшити шк¥длив¥ викиди в атмосферу шляхом створення третього ходу димових газ¥в усередин¥ топкового простору (жарової труби). Як об’єкт досл¥дження був обраний котел «В¥ктор-100», що сер¥йно випускається на Броварському завод¥ комунального обладнання. Кр¥м того, проводилися випробування на д¥ючих котлах Viessmann Vitoplex-100
(Н¥меччина), Riello RTQ-100 (Італ¥я), BK-22 (Україна). Ц¥ досл¥дження були спрямован¥ на визначення впливу внутр¥шньої рециркуляц¥ї топкових газ¥в на ефективн¥сть роботи котлiв.
Необх¥дн¥сть запропонованої модерн¥зац¥ї зумовлена тим, що в процес¥ експлуатац¥ї котлов¥ агрегати втрачають свою ефективн¥сть через в¥дкладення накипу та короз¥ї
на теплообм¥нних поверхнях ¥ за рахунок
зольних та сажистих в¥дкладень усередин¥
топки. В результат¥ проведених лаборатор-

них в промислових випробувань були отриман¥ добр¥ результати: п¥двищення ККД
котл¥в на 1...2%, зниження викид¥в СО до
75% та оксид¥в азоту на 30...50%, скорочення часу п¥двищення температури котлової
води на 15% при т¥й сам¥й витрат¥ палива.
Сл¥д в¥дзначити, що п¥двищення ККД опалювальних котл¥в понад 94% є складною
техн¥чною задачею у зв’язку з можлив¥стю переходу в конденсац¥йний режим експлуатац¥ї й
утворенням конденсату у зб¥рн¥й коробц¥ димогарних труб ¥ димар¥. Одн¥єю з основних вимог до над¥йної роботи водогр¥йних котл¥в є
в¥дсутн¥сть поверхневого кип¥ння на ст¥нках
поверхонь нагр¥вання. Ця вимога обумовлена
тим, що под¥бного типу котли, як правило, працюють на природних водах з¥ значним вм¥стом
солей жорсткост¥, як¥ при кип¥нн¥ утворюють
внутр¥шн¥ в¥дкладення. Накопичення останн¥х
призводить згодом до п¥двищення температури металевих поверхонь нагр¥вання ¥ можливо
б¥льш великих неприємних насл¥дк¥в. У зв’язку
з цим при розрахунках нових котл¥в ¥ модерн¥зац¥ї ¥снуючих рекомендується приймати
температуру в¥дх¥дних газ¥в вище 90...100 ОС.
На мал. 2 наведений анал¥з сп¥вв¥дношення
температури теплонос¥я до температури
в¥дх¥дних газ¥в по 15 р¥зних котлах.
Под¥бного результату вдалося досягти
завдяки застосуванню методу низькотемпературного спалювання палива за рахунок
розвинутої поверхн¥ теплообм¥ну.
Висновки:
• Існуючий котловий парк України вимагає на сьогодн¥шн¥й день часткової зам¥ни
¥снуючого обладнання ¥ проведення його великомасштабної модерн¥зац¥ї.
• Ця задача не може бути вир¥шена у
стисл¥ терм¥ни через в¥дсутн¥сть можливост¥
її ф¥нансування.
• Необх¥дний пошук швидкоокупних, маловитратних заход¥в, як¥ дадуть змогу скоротити ¥мпорт ¥ноземного обладнання та забезпечити ефективну роботу ¥ подовження
терм¥н¥в експлуатац¥ї ¥снуючого.
• Завдяки використанню вторинних екран¥в-випром¥нювач¥в ця задача може бути
вир¥шена як¥сно й у короткий строк, без залучення додаткових грошових позик, за рахунок власних кошт¥в п¥дприємств України.
• Оч¥куваний економ¥чний ефект в¥д запропонованих заход¥в може скласти до 2% економ¥ї газу ¥ знизити еколог¥чне навантаження
за рахунок скорочення викид¥в СО до 15%, а
NOx – до 30% на р¥к пор¥вняно з ¥снуючими.
В. Г. Демченко, ТОВ «ДЕМО ЛТД», м. Київ
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