
Додаток 2.4. Заміна котельного обладнання 

З метою підвищення ефективності та надійності генерації теплової енергії, 

рекомендується проведення заходів з заміни, реконструкції, переобладнання існуючого 

котельного обладнання більшості теплоджерел, які залишаються в роботі в СЦТ міста.  

Переважна більшість застарілих низькоефективних котлів малої теплової потужності 

(до 1 МВт) з встановлених на цей час в опалювальних котельних КП «Теплопостачання міста 

Одеси» 154 котлів типу НИИСТУ-5, НИИСТУ-5М, та ще 36 котлів інших типів (Мінськ, 

Універсал, Факел, Стребеля тощо), підлягають виведенню з експлуатації в результаті 

вказаного вище перерозподілу теплового навантаження на більш потужні та більш ефективні 

теплоджерела.  В той же час в роботі передбачається залишити близько 40 котелень, 

оснащених котлами малої потужності.  

Застарілі низькоефективні котли малої теплової потужності (до 1 МВт) підлягають 

заміні на сучасні високоефективні з ККД не нижче 92%, або з позиції зменшення витрат – 

реконструкції з підвищенням ККД до щонайменше 90 %.  

Зокрема, на заміну цих котлів можна рекомендувати впровадження нових 

високоефективних котлоагрегатів КВВД-0,63Гн1 (рис. Д2.4-1),  розроблених Інститутом 

промислової екології та Інститутом технічної теплофізики НАН України, 

теплопродуктивністю 0,63 МВт з високими техніко-економічними показниками (ККД 93 %) 

та низькими викидами токсичних речовин в атмосферу (NOx до 100 мг/м3).  

Рис. Д2.4-1 – Котел водогрійний водотрубно-димогарний КВВД-0,63 Гн 

Комбінований водотрубно-димогарний котел КВВД-0,63Гн теплопродуктивністю 630 

кВт з примусовою циркуляцією теплоносія через котел розрахований для роботи на 

природному газі або легкому рідкому паливі і призначений для вироблення теплової енергії у 

вигляді води з температурою до 95 оС та тиском до 0,6 МПа для опалення, технологічних 

потреб та гарячого водопостачання. Котел може працювати в автоматичному автономному 

режимі. 

Котел складається з наступних деталей та вузлів: 

• корпуса котла овальної форми;

• приварених до корпусу передньої та задньої трубних дощок;

1 Котел  водогрейный  водотрубно-дымогарный теплопроизводительностью  0,63  МВт (КВВД-0,63 Гн) / 

проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики. Сб. трудов. –Киев, ИПЦ АЛКОН, 2020. – с.169-170. 
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• димогарних труб, вварених у верхні частини передньої та задньої трубних дощок;

• топкової камери, що включає жарову трубу і екранну систему з кільцевими трубними

дошками. У камері топки між задньою і передньою водяними кільцевими камерами вварені 36 

екранних труб, розділених на 12 триходових пучків. Вода подається в задню камеру, 

проходить у передню камеру, назад у задню і знову в передню (тобто 3 ходи), де через 12 

отворів надходить у водяний об'єм корпусу котла. 

• дверцята котла, в яких знаходиться поворотна камера димових газів з вогнетривким

футеруванням; 

• теплоізоляції та декоративного кожуха;

• пальника, що кріпиться до фланця дверцят котла.

Полум'я пальника надходить у кільцеву екранну камеру, яка закрита в донній частині. 

Камера працює з надлишковим тиском димових газів, які надходять у 2 вогневі труби, потім у 

поворотну камеру і по димогарним трубам в димову коробку, розташовану в задній частині 

котла. З димової коробки гази надходять у димову трубу та в атмосферу. 

Газовий тракт котла знаходиться під час роботи пальника під надмірним тиском по 

відношенню до атмосфери. В димогарні труби котла вставляються пластинчасті турбулізатори 

(завихрювачі), які надають потоку газів у трубах турбулентності та підвищують коефіцієнт 

теплопередачі. 

Котел комплектується блоковим газовим вентиляторним пальником RS-70 та 

електронною автоматикою RВ/т виробництва фірми Riello S.p.A (Італія), сертифікованими в 

Україні. Автоматика виконує повний цикл розпалювання, пуск на першому ступені, перехід 

на другий ступінь, зупинку котла при досягненні встановленої температури води на виході 

котла з подальшим продувкою димоходу і захисне відключення подачі газу при аварійних 

ситуаціях. 

Пульт управління котлом забезпечує можливість підключення електронного пристрою 

для ведення режиму котла з урахуванням температури зовнішнього повітря та дозволяє 

експлуатувати котел в автоматичному режимі без чергового персоналу. 

Основні технічні характеристики котла КВВД-0,63Гн: 

Номінальна теплопродуктивність, МВт ........................... 0,63 

Діапазон регулювання, % .................................................. 40 – 100 

Коефіцієнт корисної дії, %, щонайменше ........................ 92 

Номінальна витрата палива (природного газу 

при Qр
н = 35600 кДж/нм3), м3/год.…………………………. 70±5% 

Питома витрата палива, м3/МВт, не більше ……………… 115,5 

Питоме споживання електроенергії, кВт/МВт, не більше .. 2,22 

Вміст оксидів азоту (у перерахунку на NO2) в сухих 

продуктах згоряння (приведений до α = 1), мг/м3,  

не більше.................................................................................. 200 

Робочий тиск води в котлі, МПа .......................................... 0,6 

Температура води на виході з котла, 0С …………………...95 

Розрахунковий перепад температур води, оС ……….…… 25 

Розрахункова витрата води, м3/год ...................................... 22 

Розрахункова температура димових газів, 0С …................. 160 

Габаритні розміри, мм, не більше: 

довжина з пальником ............................................................ 3260 

довжина без пальника ……………………………………... 2400 

ширина ................................................................................... 900 
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висота .................................................................................... 1600 

Маса котла, кг, не більше .................................................... 1700 

Встановлення нових котлів типу КВВД-0,63 Гн або аналогічних за потужністю 

передбачається в котельнях  № 25 «Вул. Балтська дор., 40», №31 «Вул. Бреуса, 18» (4 од.) та 

№103 «вул. Профспілкова, 9» (2 од.).   

Також можна рекомендувати впровадження гидронних модульних котлів типу 

«Express», що виробляються в Україні (м. Полтава), одиничною потужністю по 225 кВт (0,194 

Гкал/год), які можуть бути поєднані в стійки по два або три модуля2 (рис. Д2.4-2).  

Рис. Д2.4-2 – Гідронний водогрійний котел «Express–TRIO» 

Важливими перевагами таких гідронних котлів є: 

- Стійкість до якості підживлювальної води та теплоносія. Завдяки високій 

швидкості і турбулентному режиму руху води (більше 2,0 м/с), накип і завись змиваються з 

поверхонь, що нагріваються. Потік забирає ці відкладення в гідравлічний регулятор, де вони 

й випадають, оскільки у цьому елементі швидкість руху води найнижча у системі. Завдяки 

мідним трубам та чавунним колекторам котлу не страшний розчинений у воді кисень.  

- «Байдужість» до низькотемпературної корозії. У системі іноді можуть виникати 

різкі зниження температури, внаслідок неполадків в роботі рециркуляційних насосів, 

автоматики управління, тощо. При цьому чавунні газові котли можуть не витримати 

величезної механічної напруги, яка виникає в різних частинах секцій, що зазвичай 

закінчується тріщинами у них. Для сталевих котлів можливий розрив або поперечна зміна 

конфігурації труб. А конденсат, що виникає на холодних поверхнях, веде до інтенсивної 

корозії сталевих труб, що знаходяться в потоці димових газів. Котел "Express" розрахований 

на роботу в такому режимі.   

- Стійкий до електролітичної корозії, завдяки використанню міді як матеріал для 

теплообмінника, оскільки вона має значно нижчий електричний потенціал, ніж сталь і чавун. 

- Має малоємний теплообмінник. Завдяки своїй конструкції теплообмінник 

гідронного котла приймає майже 10 разів більше тепла, ніж традиційний жаротрубний. У свою 

2 http://www.eeg.com.ua/nasha-produktsiya/gidronnye-kotly-express 
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чергу, це дозволяє значно збільшити швидкість проходження води і водночас зменшити 

водяний об'єм котла. Наприклад, ємність котла потужністю 675 кВт становить 51 літр. З цього 

випливає, що котел, по-перше, має малу вагу, а по-друге, набагато безпечніший, оскільки 

реальна небезпека полягає саме в енергії води, а не в тепловому навантаженні котла. Об'єм 

води впливає на економічність роботи котла. У перехідні періоди опалювального сезону, коли 

температура коливається в межах від +15 до -7°С, відбуваються часті відключення котлів. 

Котлам з великою водяною рубашкою потрібен значний час для нагріву всієї маси води. Котел 

"Express" практично відразу після включення виходить на робочі параметри. 

- Відмінна безпека котла. Незважаючи на оснащення котла системною безпекою, 

елементи якої дублюють один одного, неможливо виключити ймовірності виникнення подій, 

вкрай не сприятливих для роботи котла. Це і аварії в системі, і «вандальне» втручання в 

автоматику безпеки, і багато чого іншого. У цьому випадку мідні труби працюють як «плавкі 

запобіжники» і до того моменту, коли температура досягне небезпечного рівня, вони 

плавляться і скидають надлишковий тиск, що виникає. Сервісній фірмі достатньо змінити 

теплообмінник на тимчасовий з обмінного фонду, а пошкоджений відправити в ремонт. Тобто 

відновлювальний період займе лише кілька годин.  

- Відсутність внутрішніх пошкоджень при теплових ударах. В конструкції 

застосована «плаваюча» установка теплообмінника в корпусі з нержавіючої сталі. Це дозволяє 

практично виключити таке поняття як «втома і старіння металу», оскільки відсутні механічні 

напруги, спричинені циклічним стисненням та розтягуванням мідних труб від нагріву. 

- Завдяки екологічній чистоті котел може працювати у курортних зонах. В котлах 

застосовується мікрофакельний пальник. Суть його роботи полягає в наступному: циліндр 

пальника має безліч отворів для примусового проходження газоповітряної суміші. На нього 

натягнута фібра з металевих жароміцних ниток. Невеликі факели циліндра розбиваються 

фіброю на ще дрібніші. Така система дозволяє підтримувати стійке горіння при низькій 

інтенсивності і досягти повного згоряння палива, що підвищує сумарну економічність роботи 

котла. Температура горіння при цьому нижче, ніж у пальника з факелом, і, природно, емісія 

оксидів азоту у котла «Express» нижче (39 мг/кВт-годину). За обсягом викидів NOx та CO котел 

відповідає Європейському класу 5. Це дозволяє застосовувати його як в особливо чистих зонах 

(санаторії, курорти тощо), так і в особливо забруднених місцях, наприклад, у центральних 

районах великих міст, де виникає необхідність встановлення додаткових котелень, а загальний 

фон концентрації шкідливих речовин не дає можливості для збільшення навантажень по 

викидах.  

ККД котлів «Express» складає 94,5%. Гарантійний термін на котли – 12 років. Цю цифру 

цілком обґрунтовано. Матеріали, які застосовуються при виробництві гідронних котлів, мають 

надзвичайно високу стійкість до корозії та інших несприятливих факторів. Фактичний термін 

роботи котлів може перевищувати 40 років. Гарантійний термін на автоматику котлів 

(«Хоневелл» та інші) - 1 рік. Цей термін встановлює сам виробник контролерів та елементів 

автоматики. 

Встановлення нових гідронних котлів типу «Express» (аналогічні за функціоналом 

котлів в Україні на цей час не виробляються) передбачається в котельнях № 14 «Вул. 7 

Пересипська, 9» (4 модуля), №  42 «Вул. Гастелло, 92» (2 модуля), №82 «Вул. Мічуріна, 9» (2 

модуля), №  121 «Вул. В. Стуса,  2Б» (4 модуля), а також у модульній транспортабельній 

газовій котельні замість ТД № 48 «Пров. Дорбуду, 4а» (4 модуля).  
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