
Додаток 2.5. Реконструкція котельного обладнання 

Переважна більшість котлів КП «Теплопостачання міста Одеси» великої та середньої 

потужності вже відпрацювали свій номінальний ресурс, мають знижені техніко-економічні 

характеристики і підлягають реконструкції чи модернізації з доведенням реальних 

характеристик ефективності щонайменше до рівня паспортних та поліпшенням екологічних 

характеристик до рівня сучасних вимог відповідно до чинних європейських нормативів. 

Основними нормативними документами в ЄС щодо викидів від спалювальних 

установок є Директива 2010/75/ЄC та Директива ЄС 2015/2193.  

Директива 2010/75/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 року 

«Про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень)»1 регламентує 

викиди від спалювальних установок, сукупна номінальна ефективна теплова потужність яких 

дорівнює або перевищує 50 МВт, незалежно від використовуваного типу палива. При цьому 

Директива 2010/75/ЄС  встановлює нове правило групування викидів - підхід «єдиної димової 

труби», тобто граничні значення викиду забруднюючої речовини визначаються для сумарної 

номінальної теплової потужності усіх спалювальних установок, що підключені до однієї 

димової труби. Нормативи на викиди в Україні вже приведені у відповідність з вимогами цієї 

Директиви.  

Директива ЄС 2015/2193 від 25.11.2015 р. «Про обмеження викидів деяких 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від середніх спалювальних установок»2 

регламентує викиди від спалювання палива в установках (включаючи їх комбінації) з 

номінальною тепловою потужністю рівною або більшою ніж 1 МВт, і меншою ніж 50 МВт 

(«спалювальні установки середньої потужності»), незалежно від того, який тип палива вони 

використовують (включаючи біомасу, детальніші вимоги і параметри встановлюються у статті 

2 Директиви). Фактично вона є доповненням та подальшим розвитком вимог Директиви 

2010/75/ЄС на установки середньої потужності, і разом з останньою охоплює щонайменше 80 

% виробничих потужностей підприємств централізованого теплопостачання України. На цей 

час Україна ще не прийняла на себе міжнародних зобов’язань щодо обмеження концентрацій 

забруднюючих речовин у продуктах горіння спалювальних установок середньої потужності. 

Однак слід очікувати, що в процесі подальшого просування на шляху європейської інтеграції 

Україна повинна буде виконувати вимоги також і інших, крім безпосередньо вказаних в Угоді 

про асоціацію з ЄС, нормативних документів ЄС, в тому числі і Директиви ЄС 2015/2193.     

Для підвищення ефективності котельного обладнання КП «ТМО» великої та середньої 

потужності рекомендується впровадження заходів з його реконструкції / модернізації до ККД 

не нижче 92 % та одночасним поліпшенням їх екологічних характеристик.   

Напрямки модернізації котлів великої потужності типу ПТВМ 

Тривалий багаторічний досвід експлуатації потужних баштових водогрійних котлів 

ПТВМ показав їх надійність та в основному задовільні техніко-економічні характеристики. 

Однак була виявлена також наявність деяких конструктивних недоліків, які призводять до 

обмеження по теплопродуктивності, зниження експлуатаційної надійності і економічності їх 

роботи. У свою чергу це призводить до збільшення ремонтних і експлуатаційних витрат, а 

також необґрунтованого збільшення шкідливих викидів і зниження екологічних показників.  

1 Directive 2010/75/EU of the european parliament and of the council of 24 November 2010 on industrial emissions 

(integrated pollution prevention and control) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32010L0075 
2 Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the limitation of 

emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2193  
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Основні конструктивні недоліки водогрійних котлів ПТВМ щодо топкової камери та 

конвективної поверхні нагріву:  

• малий обсяг і висота топкової камери з високими питомими тепловими напруженнями 

топкового об’єму та першого по ходу газів конвективного пакету;  

• недостатній обігрів нижньої частини топкової камери; 

• невеликі відстані (відносний поперечний крок труб) в місцях U - подібних вигинів 

конвективних труб, що призводить до занесення і часткового перекриття газових перерізів 

частинками золи і сажі; 

• малий діаметр труб конвективного пучка (28 × 3 мм), що приводить при недостатній 

якості мережної води до занесення внутрішніми відкладеннями аж до повного перекриття 

поперечного перерізу конвективних труб; 

• низькі швидкості газів в другому конвективному пакеті, що призводить до забивання 

простору між трубами частинками золи і сажі; 

• відсутність ефективних засобів для обдування і очищення конвективних пакетів від 

зовнішніх відкладень; 

В результаті, висока температура димових газів на виході з топки і недостатня 

ефективність теплоз’єму призводять до перегріву двох нижніх рядів труб першого 

конвективного пакету.  

Висока температура горіння у факелі призводить до підвищеного вмісту NOx у 

вихідних газах при спалюванні як мазуту (типові значення до 800 мг/м3), так і природного газу 

(до 400-500 мг/нм3 при 3% О2).  

Занесення відкладеннями конвективної поверхні, виконаної з малим кроком, збільшує 

аеродинамічний опір котла і лімітує навантаження.  

Щодо пальникових пристроїв:  

Велика кількість пальникових пристроїв з індивідуальними вентиляторами ускладнює 

організацію і наладку топкового режиму економічного спалювання палива, та утворює 

громіздку схему газообладнання котла. 

Високий опір штатних заводських пальників в поєднанні з недостатньою 

продуктивністю індивідуальних вентиляторів, розбіжність у продуктивності вентиляторів і 

витратних характеристиках форсунок призводять до незадовільного горіння, обмеження 

розрахункової продуктивності, як пальників, так і котла в цілому. 

Перепад тиску, що утворює димова труба, не забезпечує роботу котлів на номінальному 

навантаженні. Нестача тяги і дуття перешкоджає отриманню номінального навантаження 

котла, теплова потужність і ККД котла занижені.  

Робота котла на понижених навантаженнях неекономічна (частина повітря проходить 

через амбразури недіючих пальників, що підвищує коефіцієнт надлишку повітря в топці). 

Системи автоматизації та захисту фізично і морально застарілі. Виявляється великий 

вплив людського фактору на якість і безпеку роботи котла. 

Більшість з вказаних недоліків котлів ПТВМ можуть бути усунені лише в результаті їх 

суттєвої реконструкції, з огляду на поширеність таких котлів вже розроблено і запропоновано 

різними організаціями, в тому числі основним виробником котлів ПТВМ ВАТ 

«Дорогобужський котельний завод», Інститутом газу НАН України та іншими, декілька різних 

варіантів їх реконструкції.  

Деякі ж з вказаних недоліків можуть бути усунені в результаті їх відносно несложної 

модернізації.   

Так, штатні пальники МГМГ можна рекомендувати замінити на пальникові пристрої 

двостадійного спалювання типу ГДС-LNB, розроблені фахівцями Інституту газу НАН України 
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спеціально для котлів типу ПТВМ.  

Встановлення нових пальників ГДС-LNB здійснюється в існуючих амбразурах без 

перепроектування топкових екранів та топки котла. 

Застосування таких пальників дозволяє знизити концентрацію викидів забруднюючих 

речовин на номінальному режимі роботи котла до задовільнення нормативів Директиви 

2010/75/ЄC (оксидів азоту (NOx) – 100 мг/нм3 та монооксиду вуглецю (CO) – 100 мг/нм3, при 

3% О2), при збереженні (чи навіть невеликому збільшенні) ККД котла, підвищенні надійності 

і терміну експлуатації амбразур та пальникових пристроїв в цілому. 

Капітальні витрати на проведення реконструкції котлоагрегату можуть бути 

мінімізовані за рахунок максимально можливого використання обладнання, що відноситься 

до існуючих пальникових пристроїв (дуттьових вентиляторів, шиберів, тощо).  

Недостатній обігрів нижньої частини топкової камери котла ПТВМ може бути 

виправлений за рахунок кращого обігріву заекранованого поду (холодної воронки) котла з 

встановленням в неї додаткових потужних подових пальників (рис. Д2.5-1), що мають кращі 

екологічні показники відносно пальників типів МГМГ та навіть ГДС. Причому при 

встановленні в поду подових пальників змінюється аеродинаміка в топці таким чином, що 

факели діючих пальників підсмоктують палаючі продукти згоряння у зони горіння своїх 

факелів, що створює баласт в зоні високих температур та призводить до зменшення утворення 

оксидів азоту штатними пальниками (для пальників МГМГ зниження утворення оксидів азоту 

сягає більше 30 %, для пальників ГДС - менше). Також при роботі подових пальників 

утворюється дві потужних зони рециркуляції в нижній частині топки котла, які відхиляють осі 

факелів штатних пальників донизу, таким чином віддаляючи зони максимальних температур 

від першого конвективного пакету. 

В результаті встановлення подового пальника теплосприймання холодної воронки 

значно покращується, воронка сприймає теплову енергію конвекцією та випромінюванням, та 

забезпечується рівномірне навантаження поверхонь нагріву котла. Відповідно температура 

вихідних газів знижується, і ККД підвищується.  

 

а      б 

Рис. Д2.5-1 – Схематичне зображення (а) та фотографія (б) встановленого додаткового 

подового щілинного пальника в котлі ПТВМ-100  

 

Коли навантаження котлів зменшується до 10…20 % номінального, в експлуатації 

може знаходитись тільки додатковий подовий пальник, який може забезпечувати стабільну 

роботу котла на режимах зі зменшеним навантаженням. При цьому модернізована система 

регулювання коефіцієнту надлишку повітря, навіть на знижених режимах 5…20 % 

навантаження, дозволить працювати з коефіцієнтом надлишку повітря α=1,05…1,15, при тому 
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що у домодернізаційному варіанті значення цього коефіцієнту в експлуатаційних режимах не 

менше α =1,3. 

Маловитратна модернізація котлів ПТВМ з встановленням додаткових подових 

пальників типу МПІГ розробки фахівців Інституту газу НАН України (потужністю 20% 

номінальної потужності котла) дозволяє знизити температури на виході з топки за рахунок 

підвищення ефективності використання поверхонь нагріву в нижній частині топки (близько 

15%). Ефективна площа поверхні нагріву модернізованого котла суттєво збільшується. В 

результаті забезпечується підвищення ККД котла в середньому на 2%, подовжується термін 

експлуатації котла на 8 - 14 років, та забезпечується зниження викидів оксидів азоту до 

атмосфери на 30%. Орієнтовна окупність такої модернізації складає 1,5 року.   

Фахівцями корпорації «МАСТ-ІПРА» (філиалу ХЦКБ «Енергопрогрес» ТОВ 

"Котлотурбопром") розроблені технології реконструкції котлів типу ПТВМ з досягненням 

ККД при спалюванні природного газу 93% та масових концентрацій викидів забруднюючих 

речовин в межах допустимих згідно вимог Директиви 2010/75/ЄC «Про промислові викиди 

(комплексне запобігання і контроль забруднень)». Ці технології передбачається 

використовувати при реконструкції котлів ПТВМ-100 та ПТВМ-50, а також котлів                 

КВГМ-50 котелень КП «Теплопостачання міста Одеси».  

Реконструкція котлів ПТВМ-100 передбачається в котельні № 1 РК "Північна-1", котлів 

ПТВМ-50 – в котельнях № 1 РК "Північна-1", №3 РК "Х квартал ПЗМ",  № 5 РК "Південна-1",  

котлів КВГМ-50 – в котельні № 8 РК "Чубаївка".  

 

Напрямки модернізації котлів середньої потужності  

Найбільш поширеними типами котлів цього діапазону в СЦТ м. Одеси є ТВГ-8М та 

КВГ-6,5.  

Для підвищення ефективності та подовження експлуатаційного ресурсу котлів цих 

типів можна рекомендувати:  

- часткову або повну заміну труб топкових екранів,  

- часткову або повну заміну конвективної поверхні нагріву на виготовлену з труб 

більшого діаметру,  

- заміну або модернізацію пальникових пристроїв (в тому числі на пальники зі 

зниженим утворенням NOx),  

- оснащення котлів утилізатором теплоти та повітряпідігрівачем,  

- встановлення сучасної автоматики,  

- розглянути можливість та доцільність заміни обмурівки цих котлів на сучасну – 

полегшену (без використання цегли).    

Досвід експлуатації котлів типу ТВГ та КВГ показав, що їх фактичний термін служби 

(при нормальних показниках експлуатації) істотно перевищує заводський термін і 

обмежується станом не топкової, а конвективної поверхні нагрівання і пальників. 

Модернізація котлів із заміною пальників та конвективного поверхні нагрівання 

дозволяє підвищити ККД, в середньому, на 5% до рівня кращих світових зразків і продовжити 

термін експлуатації на 15 років. 

Конвективна поверхня нагріву замінюється на нову з труб 323 мм (замість 

заводської 28х3 мм), яка має більший прохідний діаметр для води і більш розвинену 

поверхню теплообміну для котлів ТВГ та КВГ. 
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На заміну пальникових пристроїв котлів на більш ефективні та екологічно чистіші 

можна рекомендувати встановлення в котлах типів ТВГ, КВГ та подібних з подовими 

пальниками – подових пальників нового покоління типу МПИГ.  

Модернізація котлів з встановленням нових газових пальників та автоматики може 

забезпечити економію до 3% природного газу, при невеликих капітальних витратах. 

Модернизовані подові (щілинні) пальники нового покоління зі збільшеною 

променистою складовою типу МПИГ3 (рис. Д2.5-2) призначені для котлів продуктивністю до 

10 Гкал/годину (типу НИИСТУ-5, ТВГ-1; 2,5; 4; 8; КВГ-4,65; 6,5; 7,56, та інших типів і марок) 

і можуть застосовуватись замість форкамерних, подових та інших пальників. 

Пальники забезпечені спеціальними газовими соплами і направляючими для повітря, 

які забезпечують поліпшення процесів змішування газу з повітрям, працюють з малими 

надлишками повітря і інтенсифікують теплообмін в топках. 

Пальникові пристрої МПИГ працюють на вентиляторному дутті, в котлах НИИСТУ-5 

допускається їх робота без дуттєвих вентиляторів.  

Встановлення пальників МПИГ здійснюється з використанням рами стандартних 

габаритів та посадочних розмірів, що не вимагає спеціальної переробки котла. На рамі 

монтуються елементи пальникового пристрою - колектора пальників, цегла щілинного 

змішувача, підпальниковий лист і шибера, що регулюють подачу повітря. 

Колектор пальника виробляється з цільнотянутої труби і споряджується змінними 

соплами-форсунками, виробленими з латуні, що дозволяє уникнути окислення стінок отвору і 

зберегти необхідний видаток газу при тривалій експлуатації пальників – не менше 10 років. 

 
Рис. Д2.5-2 – Пальниковий пристрій МПИГ 

 

Пальники МПИГ практично безшумні, легко забезпечують тривалу роботу на 

понижених навантаженнях (регульованість в межах 24 – 100 %), а також форсування котла. 

Наявність змінних каліброваних сопел забезпечує можливість підтримання номінальної 

продуктивності котла і тривалої роботи при тиску природного газу в мережі в діапазоні від  20 

до 150 мм вод.ст. 

З метою додаткового підвищення ефективності використання палива і відповідно ККД 

котла, а також зниження викидів токсичних речовин до атмосфери, пальники МПИГ можуть 

                                         
3 Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики / Материалы ХXІІ международной конференции / 

Институт промышленной экологии. –Киев: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2012, с.232-233. 
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бути оснащені проміжними (вторинними) випромінювачами у вигляді стержнів з 

вогнетривкого матеріалу на основі карбіду кремнію. 

Використання модернізованих подових пальників МПИГ з проміжними 

випромінювачами дозволяє: 

• Збільшити тепловіддачу в топці котла на 10 - 30%; 

• Підвищити ККД котла і відповідно зменшити витрати палива (природного газу) 

на 3 - 5%, в результаті досягнути величин ККД не менше 90%; 

• Знизити утворення оксидів азоту на 30 - 50%; в результаті досягнути середнього 

рівня концентрації NОх  в продуктах спалення не вище 100 мг/м3; 

• Знизити температуру димових газів на 30 – 80 оС; 

• Підвищити надійність експлуатації і збільшити термін служби котлів (на 10 - 

20%, або на 3 - 5 років) за рахунок зниження максимальних температур в зоні горіння на 40 – 

70 оС; 

• Зменшити витрати вогнетривкої цегли на викладення пальників та пода котла на 

50% (у порівнянні з форкамерними пальниками). 

Реконструкція котлів типу ТВГ-8М передбачається в котельнях № 10 КК "Вул. 

Черняховського, 13" та № 11 КК «Полуничний провулок», котла типу КВГ-6,5 – в котельні № 

11 КК «Полуничний провулок».  

 

Напрямки модернізації котлів малої потужності  

Застарілі котли малої потужності типів НИИСТУ-5, Універсал, Мінськ та інших, в разі 

використання їх для покриття базових навантажень рекомендується замінити на сучасні більш 

ефективні котли, з переважним використанням котлів водотрубного конструктиву, які краще 

адаптовані до існуючої якості води в мережах централізованого теплопостачання м. Одеси.  

Однак в разі неможливості з будь-яких причин проведення заміни котлів НИИСТУ-5, 

для запобігання надлишковим перевитратам природного газу можна рекомендувати 

виконання їх реконструкції або модернізації.   

Відносно низька номінальна ефективність роботи котлів типу         НИИСТУ-5 є 

оборотною стороною їх простоти та дешевизни, і зумовлена, зокрема, такими їх 

конструктивними недоліками, як наявність зазорів між екранними трубами, відсутність 

розвинутої конвективної частини, використання недостатньо ефективних подових пальників, 

тощо. 

Протягом тривалого часу експлуатації котлів НИИСТУ-5, з огляду на їх дуже значну 

поширеність, вже розроблена велика кількість різних варіантів їх реконструкції, в тому числі 

варіант комплексної реконструкції, запропонований фахівцями Інституту технічної 

теплофізики НАН України, Інституту газу НАН України та Інституту промислової екології.  

Цей варіант охоплює (рис. Д2.5-3):  

- встановлення додаткових конвективних поверхонь нагріву,  

- встановлення додаткового двосвітного екрану, 

- заміну існуючих пальників на сучасні подові пальники,  

- нанесення теплопоглинаючого покриття на екранні труби,  

- заміну цегляної обмурівки на ефективну полегшену теплову ізоляцію. 
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Рис. Д2.5-3 – Концепт комплексної модернізації котла НИИСТУ-5  

 

Додаткові конвективні поверхні нагріву встановлюються в лівому та правому газоходах 

котла, і являють собою однорядний або дворядний пакет із труб діаметром 57x3,0 мм, 

вварених з кроком 85 мм у вертикальні стояки діаметром 76x3,5 мм (рис. Д2.5-4). Труби 

розташовуються упоперек потоку продуктів згорання (рис. Д2.5-5). Теплообмін між 

поперечними встановленими трубами і продуктами згорання інтенсивніший, чим у разі 

подовжнього обтікання. При встановленні дворядного пакету ширина конвективного газоходу 

збільшується до 185 мм. Продукти згорання природного газу через вікна у верхній частині 

топки поступають в розширені газоходи з додатковими конвективними поверхнями нагріву, 

омивають їх і поступають в димохід котла, який також розширений в тій же пропорції, як і 

газоходи конвективної частини котла. 

  а  б 

Рис. Д2.5-4 - Встановлення додаткових конвективних поверхонь теплообміну:  

а – однорядної, б – дворядної:  

1 – корпус котла, 2 – додаткова конвективна поверхня теплообміну, 3 – газохід, 4 – 

конвективна поверхня теплообміну, 5 – радіаційна поверхня теплообміну, 6 – топка 
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Рис. Д2.5-5 -  Монтаж конвективної поверхні в котлі НИИСТУ-5 

 

Додатковий двосвітний екран встановлюється по центру вздовж осі топкової камери.   

Модернізовані подові (щілинні) пальники нового покоління із збільшеною променевою 

складовою типу МПИГ-2, призначені для котлів продуктивністю до 10 Гкал/год, були описані 

у попередньому розділі.  

В котлах НИИСТУ-5 дозволяється експлуатація таких пальників і без дуттьового 

вентилятора. Встановлення пальників МПИГ здійснюється з використанням рами стандартних 

габаритів і посадочних розмірів, що не вимагає спеціальної переробки котла. З метою 

додаткового підвищення ефективності використання палива і відповідно ККД котла, а також 

зниження викидів токсичних речовин до атмосфери, пальники МПИГ в котлах НИИСТУ-5 

можуть бути оснащені проміжними (вторинними) випромінювачами у вигляді підвісних 

гірлянд з легковагого теплостійкого кремнеземистого матеріалу або стрижнів з вогнетривкого 

матеріалу на основі карбіду кремнію4,5 (рис. Д2.5-6).  

 

 
Рис. Д2.5-6 -  Проміжні (вторинні) випромінювачі у топці котла:  

1 - пальники, 2 – жорсткі стрижні, 3 – підвісні гірлянди 

                                         
4 К выбору материалов для промежуточных излучателей. Сигал И.Я., Падерно Д.Ю., Овчар В.М., Сигал А.И., 

Кернажицкая Е.С. В кн.: Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики. Киев, 1997, с.42-44.    
5 Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики / Материалы ХXІІ международной конференции / 

Институт промышленной экологии. –Киев: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2012, с.234-235 
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Роль проміжних випромінювачів полягає в тому, що вони сприймають тепло 

селективним випромінюванням і конвекцією від продуктів згоряння і передають його повним 

спектром випромінювання до водоохолоджуваних поверхонь, розташованих в топці. 

Застосування проміжних випромінювачів забезпечує інтенсифікацію топкового 

теплообміну, за рахунок чого збільшується тепловіддача в топці і відповідно підвищується 

ККД котлів і зменшується витрата палива. Крім того, введення в зону факела проміжних 

випромінювачів дозволяє знизити максимальні температури в зоні горіння, за рахунок чого 

зменшуються утворення і відповідно викиди токсичних речовин, в першу чергу оксидів азоту, 

а також підвищується надійність і збільшується термін експлуатації котла. 

Використання проміжних випромінювачів дозволяє: 

• збільшити тепловіддачу в топці котла на 10 - 30 %;

• зменшити витрату палива (природного газу) в котлах продуктивністю до 1 Гкал - на

3 - 5 % , продуктивністю 1 - 6 Гкал - на 1 - 3 %; 

• знизити утворення оксидів азоту на 20 - 30 %;

• знизити температуру відхідних газів на 60 - 90 0С;

• підвищити надійність експлуатації і збільшити термін служби котлів (на 10 - 20 %,

або на 3 - 5 років) за рахунок зниження максимальних температур в зоні горіння на 30 - 70 0С; 

Встановлення проміжних випромінювачів не вимагає великих капітальних вкладень і 

експлуатаційних витрат. Термін окупності становить 1 - 2 роки. 

Нанесення на екранні труби теплопоглинаючого покриття на основі порошкового 

оксиду алюмінію на лаку КО.  

Використання кожного з вказаних вище заходів підвищує ККД котла, однак для 

досягнення ККД котла НИИСТУ-5 вище 90 % зазвичай недостатньо одного з заходів, потрібно 

застосування комплексу заходів.  Необхідно зауважити, що поєднання вказаних заходів не дає 

сумарного ефекту. Ефекти неадитивні через те, що підвищення радіаційного теплообміну в 

топці погіршує конвективний теплообмін. 

Паралельно з наведеними вище заходами, з метою підвищення ремонтопридатності та 

полегшення конструкції котла, можна рекомендувати замінити цегляну теплоізоляцію 

(обмурівку) котла на легкоз’ємну теплоізоляцію на основі базальтових плит з низькою 

теплопровідністю.  

Стандартна обмурівка опалювального котла НИИСТУ-5 складається з задньої, 

передньої і бокових стінок, зроблених з вогнетривкої будівельної цегли стандартних розмірів, 

і стелі – плити ПМБТ. Встановлення обмурівки – процес трудомісткий. Періодично раз у два-

три роки обмурівку потрібно оновлювати, при цьому до 40% цегли викидається в отвал. 

Пропонується створення полегшеної ізоляції з покращеним естетичним виглядом і 

зменшенням втрат теплоти в навколишнє середовище, з використанням сучасних 

теплоізоляційних матеріалів на основі базальтоволокнистих плит ПЖТЗ-19. 

Конструкція полегшеної обмурівки котла НИИСТУ-5 показана на рис. Д2.5-7,   приклад 

встановлення – на рис. Д2.5-8.  
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Рис. Д2.5-7 - Впровадження полегшеної обмурівки котла НИИСТУ-5: 

1- котел, 2- каркас, 3 – ізоляція, 4 - кріплення 

 
Рис. Д2.5-8 - Бокова поверхня котла НИИСТУ-5 з полегшеною обмурівкою 

 

Зведений загальний концепт модернізації котла НИИСТУ-5 з підвищенням ККД до 93 

% за пропозиціями Інституту технічної теплофізики НАН України наведений схематично на 

рис. Д2.5-9.  

 
Рис. Д2.5-9 - Зведений концепт модернізації котла НИИСТУ-5 
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Модернізація котлів НИИСТУ-5 потребує менших капіталовкладень, ніж заміна їх на 

нові сучасні котли, при цьому забезпечується ККД котлів на рівні 92%, як і при заміні. Але 

слід зазначити, що нові котли обладнані системами автоматизації, тобто можуть працювати в 

автоматичному режимі без залучення персоналу котельні, що забезпечує додаткову економію 

енергоресурсів та коштів. 

Реконструкція котлів типу НИИСТУ-5 передбачається в котельнях № 17 «Вул. Ак. 

Воробйова, 20», № 25 «Вул. Балтська дор., 40», №31 «Вул. Бреуса, 18», № 66 «Вул. Кругова, 

1», № 103 «Вул. Профспілкова, 9», № 121 «Вул. В. Стуса,  2Б».   

Доцільність проведення заміни або реконструкції конкретних котлів визначається на 

основі аналізу їх навантаження та тривалості роботи протягом року. Котли, що працюють для 

покриття базового навантаження протягом більше 3000 годин на рік, підлягають 

першочерговій заміні або реконструкції. Котли ж, що включаються в роботу тільки для 

покриття пікових навантажень, за умови їх працездатності і безпечної експлуатації, зважаючи 

на малий внесок до загального виробництва теплоти, можуть використовуватись і в існуючому 

стані з низькою ефективністю. 
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