
Додаток 2.6. Впровадження технології утилізації теплоти димових газів 

В системі теплопостачання міста Одеси на цей час застосування технологій утилізації 

скидної теплоти димових газів котлів практично відсутнє, хоча це є одним із найбільш 

доступних та доцільних шляхів підвищення повноти використання палива та відповідно 

загальної ефективності системи теплопостачання. Це справедливо і по відношенню до котлів 

з досить високим ККД, оскільки використання утилізації з глибоким охолодженням димових 

газів до їх конденсації дозволяє досягти ефективності до 109% в звичному розрахунку по 

нижчій теплоті згоряння палива.  

Підвищення повноти використання природного газу дозволить зменшити його 

споживання, що в свою чергу суттєво сприятиме як зниженню собівартості виробництва 

теплової енергії, так і покращенню екологічного стану навколишнього середовища. 

Собівартість теплової енергії, отриманої в утилізаційних установках, значно нижче, ніж 

при виробленні в основних енергетичних установках за рахунок спалювання палива. 

Капітальні вкладення в спорудження утилізаційних установок, віднесені до однієї тони 

заощадженого умовного палива, більш ніж в два рази нижче, ніж витрати на видобуток і 

транспортування палива, не кажучи вже про екологічний ефект.  

Переваги теплоутилізації: 

- максимальне використання теплоти продуктів згоряння; 

- підвищення коефіцієнта використання палива (КВП); 

- збільшення енергетичного КПД; 

- одержання додаткової гарячої води для потреб опалення й гарячого 

водопостачання; 

- зниження собівартості виробництва теплової енергії; 

- поліпшення якості теплопостачання споживачів; 

- зниження викидів в атмосферу шкідливих речовин і теплоти від котелень. 

Застосування теплоутилізаційних технологій дозволяє одержати значний економічний, 

екологічний та соціальний ефекти. 

Економічний ефект визначається такими основними чинниками: 

- підвищенням ефективності використання теплоти палива в котельних установках на 

3-10%; 

- організацією виробництва теплоутилізаційного устаткування на вітчизняних 

підприємствах машинобудівного комплексу. 

Екологічна ефективність від реалізації заходів з енергозбереження шляхом утилізації 

теплоти відхідних газів котлоагрегатів обумовлена такими факторами: 

- зменшенням викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище (NОx, SO2 та 

інших); 

- зменшенням обсягу викидів газів з парниковим ефектом (СO2, Н2О); 

- зменшенням теплового забруднення довкілля. 

Соціальне значення при застосуванні теплоутилізаційних технологій полягає в:  

- підвищенні рівня комфортності теплопостачання; 

- збільшенні завантаження вітчизняних підприємств машинобудування, а також 

проектних і науково-дослідних установ; 

- створенні додаткових робочих місць на вітчизняних підприємствах 

машинобудівного комплексу. 

Втрати тепла з відхідними газами являють собою основні втрати теплоти в котельних 

установках. Величина цих втрат, в розрахунку по вищій теплоті згоряння палива, зазвичай 
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складає щонайменше 19 - 20% (з них зазвичай не менше 7 - 8% становить явне тепло, що 

виноситься в димову трубу з продуктами згоряння, а решта, приблизно 11%, - прихована 

теплота утворення водяної пари, що міститься у відхідних газах). Даний рівень втрат 

відповідає температурі відхідних газів не нижче 140 - 160°С. Такий діапазон температур 

протягом багатьох десятків років було прийнято вважати оптимальним.  

Тенденція зростання вимог до зменшення забруднення навколишнього середовища, в 

тому числі теплового, зумовлює необхідність подальшого зниження температури відхідних 

газів котлоагрегатів (для порівняння – згідно сучасним європейським нормативам температура 

відхідних газів не повинна перевищувати 60 0С), що досягається саме шляхом застосування 

теплоутилізаційних технологій та корисного використання утилізованої теплоти. 

Утилізовану теплоту в системах теплопостачання доцільно використовувати для 

попереднього підігріву зворотної води теплових мереж, підігріву води системи гарячого 

водопостачання, підігріву дуттьового повітря котлоагрегатів та інших цілей. При цьому 

коефіцієнт використання енергії палива може бути реально підвищено на 3 - 10%.  

Використання теплоти відхідних газів є найбільш ефективним при охолодженні їх до 

температури нижче точки роси водяної пари, що міститься в газах; при цьому утилізується не 

тільки фізична теплота газів, але і теплота конденсації пари. Окрім того, це надає змогу 

отримання значної кількості конденсату, придатного для підживлення котельного та 

тепломережевого обладнання. 

Однак при впровадженні теплоутилізаційних технологій слід приймати до уваги, що 

наявність конденсату у вихідних газах може спричиняти пошкодження димової труби та 

всього газо-димового тракту внаслідок корозії під дією вологи. Для запобігання цьому 

параметри теплоутилізаційного обладнання мають бути визначені з урахуванням забезпечення 

необхідного для безпечної експлуатації газо-димового тракту поєднання таких параметрів 

димових газів, як їх температура і вологість та швидкість в гирлі димової труби, на всіх 

режимах роботи котельні. 

Зокрема, найбільш поширеним та дешевим методом дотримання потрібного рівня 

температур димових газів в тракті є байпасуванням частини димових газів повз 

теплоутилізатор. Частина (зазвичай приблизно 70-80%) газів направляються по головному 

газоходу і надходять у теплоутилізатор, інша частина газів спрямовується в байпасний газохід. 

У теплоутилізаторі продукти згоряння охолоджуються до 40-50 °С, при цьому відбувається 

конденсація частини водяної пари, що дозволяє корисно використовувати як фізичну теплоту 

димових газів, так і приховану теплоту конденсації водяної пари. Охолоджені продукти 

згоряння після краплевіддільника змішуються з неохолодженими продуктами згоряння, що 

проходять по байпасному газоходу, і при температурі 65-70 °С відводяться димососом через 

димову трубу в атмосферу. При такій температурі вище точки роси, вологовміст продуктів 

згоряння після змішування складає 65,7 – 70 г/кг і відносна вологість 57 – 55 %. Це дозволяє 

при всіх режимах роботи котла виключити випадання конденсату в газовому тракті. 

При розгляді призначення та можливих напрямків застосування утилізаторів теплоти 

слід відмітити, що встановлення таких систем, окрім свого основного призначення – утилізації 

скидної теплоти димових газів котлів, яка найбільш ефективно здійснюється конденсаційними 

системами, сприяє також вирішенню і деяких інших задач, на перший погляд не завжди 

очевидних. Так, застосування конденсаційних теплоутилізаторів дозволяє видалити значну 

частину вологи димових газів саме за рахунок висадження її у такому апараті, і тим самим 

навіть запобігти утворенню конденсату в димовій трубі, що особливо важливо при роботі 

котла на відносно малих навантаженнях з недостатньо високою температурою димових газів 

на виході з котла для забезпечення їх виходу з труби з температурою вище точки роси. При 
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глибокій утилізації теплоти димових газів опалювальних котелень абсолютна вологість газів 

у теплоутилізаторі при невисоких відносних навантаженнях котла може зменшуватися у 3-4 

рази, що відповідає зниженню температури їхньої точки роси від 58-54 ºС до 35 ºС. 

Взагалі, запобігання конденсатоутворенню у димарі при роботі котлів на малих для них 

навантаженнях можливо здійснювати за трьома основними шляхами. Перший з них – заміна 

котла на котел меншої відповідної до потреб потужності або встановлення такого додаткового 

котла. Другий – впровадження безпосередніх заходів з захисту димовідвідного тракту. Третій 

– встановлення конденсаційних утилізаторів теплоти димових газів з метою видалення з них

вологи.  

Рішення щодо впровадження конкретного заходу необхідно приймати у кожному 

конкретному випадку з урахуванням не тільки технічних, а й готовним чином економічних 

параметрів – вартості впровадження заходу, переспективи подальшого використання котла, 

тощо. 

Ще однією задачею, яка вирішується встановленням теплоутилізаторів, є підвищення 

ефективності старих котлів до близької до їх паспортних параметрів та навіть вище у випадках, 

коли ремонт або заміна котла недоцільні в першу чергу з економічних причин, наприклад коли 

потрібно експлуатувати котел лише протягом обмеженого часу; в такому разі встановлення 

теплоутилізатора може бути відносно дешевим рішенням, в тому числі тимчасовим з 

наступним використанням цього ж теплоутилізатора за іншим котлом.    

Забезпечення високих економічних показників технології утилізації скидної теплоти 

димових газів можливе при застосуванні ефективного теплоутилізаційного обладнання. 

Утилізатори зазвичай розрізняють за принциповими особливостями їх режимів роботи 

(конденсаційні, не конденсаційні), та конструктивними особливостями самих апаратів 

(контактні, контактно-поверхневі, поверхневі, з проміжним теплоносієм, на теплових трубах 

та ін.). 

Використання контактних теплообмінників забезпечує розвинену поверхню і найвищу 

інтенсивність теплообміну, що перевищує на порядок коефіцієнти тепловіддачі при 

конвективному теплопереносі. Проте при цьому вода, що нагрівається контактним способом, 

поглинає з продуктів згорання вуглекислоту і кисень і може набувати корозійно агресивних 

властивостей.  

Загальним недоліком контактних теплоутилізаторів є також обмеження температури 

нагріву води температурою точки роси димових газів і низький коефіцієнт осушення (не вище 

0,7). 

У поверхневих теплообмінних апаратах відсутній безпосередній контакт між 

продуктами згоряння та водою, що нагрівається, передача теплоти відбувається через тверду 

стінку, і конденсат, що виділяється з димових газів, після декарбонізації може 

використовуватися для потреб котельні.  

Важливою перевагою поверхневих конденсаційних теплообмінників є та обставина, що 

максимальна температура нагрівання води не залежить від температури мокрого термометра 

й, як для будь-якого протитокового рекуперативного теплообмінника, обмежена умовами 

роботи металу поверхні нагрівання й оптимальним перепадом температур на її гарячому кінці. 

З огляду на викладені вище переваги додаткової утилізації скидної теплоти димових 

газів котлів, та результати проведеного аналізу різних існуючих теплоутилізаційних 

технологій, в системі централізованого теплопостачання міста Одеси передбачається 

впровадження конденсаційних утилізаторів теплоти димових газів поверхневого типу. 

Зведена інформація наведена в таблиці Д2.6-1.  
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Таблиця Д2.6-1 – Рекомендації щодо встановлення утилізаторів теплоти димових газів 

за котлами СЦТ м. Одеси 

№№ 

з/п  

№ 

ТД 
Назва, адреса котельні  

Кількість 

УТ,               

од.   

Потужність 

УТ, 

Гкал/год   

Встановлення 

утилізаторів теплоти 

димових газів за 

котлами 

1 1 
Північна-1, вул. Героїв 

оборони Одеси, 80а 
2 10 

ПТВМ-50-1 ст. №№ 1 

та 2 

2 2 
Північна-2, вул. 

Паустовського, 29а 
1 10 

КВ-ГМ-100-159 ст. 

№ 3. 

3 3 
Х квартал ПЗМ, вул. 

Інглезі, 14 
1 5 ПТВМ-50 ст. № 3 

4 5 
Південна-1, пр-т Ак. 

Глушка, 11 
1 5 ПТВМ-50-4 ст. № 2 

5 6 
Південна-2, пр-т Ак. 

Глушка, 11/2а 
  0 КВ-ГМ-50-150 ст. № 5 

6 8 
Чубаївка, вул. Нєдєліна, 

82 
1 5 КВГМ-50 ст. № 3 

7 9 пров. Шампанський, 12 1 3 ПТВМ-30 ст. № 3 

8 10 вул. Черняховського, 13 1 0,83 ТВГ-8М 

9 11 пров. Полуничний, 20 1 0,83 ТВГ-8М ст. №3 

10 32 вул. Бугаївська, 46 3 0,8127 
КСВа-3,15 ст. №№1, 2, 

3 

11 51 вул. Єфімова, 42 1 0,65 КВГ-6,5 

    Всього 13 41,1227   

 

На цей час утилізатори теплоти навіть до типових котлів в Україні серійно не 

виробляються. В цьому напрямку в країні працюють декілька організацій – розробників 

теплоутілізаційного обладнання, які також і виробляють та встановлюють таке устаткування 

під замовлення.  

Для використання теплоти відхідних газів котлів теплопродуктивністю 8 - 10 МВт, що 

працюють на газоподібному паливі, фахівцями Інституту технічної теплофізики HAHУ та 

Інституту промислової екології розроблений утилізатор теплоти конденсаційний поверхневий 

типу УТКП.  

Такі конденсаційні теплоутилізаційні установки УТКП-0,7 номінальною тепловою 

продуктивністю 0,7 МВт впроваджені Інститутом промислової екології за двома котлами типу 

ТВГ-8 котельні Концерну «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя.  

Аналогічні за принциповою конструкцією, але дещо відмінні за варіантом 

виготовлення теплоутилізатори УТКП-0,7 виробництва компанії «Стикс-Ойл Інжиніринг» 

вже впроваджені в багатьох котельнях теплопостачальних підприємств, зокрема в містах 

Чернігів, Ніжин, Прилуки, Рівне, Біла Церква тощо; всього більше 30 теплоутилізаторів на 20 

об’єктах.  

Приклади впровадження таких теплоутилізаторів наведені на рис. Д2.6-1.  
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Рис. Д2.6-1 - Приклади впровадження теплоутилізаторів типу УТКП 

 

Теплоутилізатори такого типу передбачається встановити за котлами ТВГ-8М та КВГ-

6,5 в котельнях № 10 «Вул. Черняховського, 13», № 11 «Полуничний провулок» та № 51 «Вул. 

Єфімова, 42».  

Аналогічні теплоутилізатори потужністю 0,25 МВт передбачається встановити за 3 

котлами КСВа-3,15 в котельні №32 «Вул. Бугаївська, 46».  

Утилізатори теплоти димових газів для котлів потужністю більше 30 Гкал/год в Україні 

не виробляються. Одним з найбільш відомих виробників теплоутилізаційного обладнання 

великої потужності в Європі є компанія «Enerstena» (Литва), яка проектує і виготовляє 

конденсаційні теплоутилізатори декількох типів відповідно до потреб замовника. Вибір типу 

теплоутилізатора визначається допустимими втратами тиску з боку диму і води, 

можливостями з обслуговування, розмірами простору, призначеного для утилізатора.  

Технічні показники теплоутилізаторів виробництва компанії «Enerstena» наведені в 

таблиці Д2.6-2.  

Таблиця Д2.6-2 – Технічні показники теплоутилізаторів виробництва компанії 

«Enerstena» 

Технічні показники 

Максимальна потужність котла до 300 МВт 

Тип палива природний газ 

Проектна температура димових газів >100 оС 

Проектний тиск (по воді) 2-16 бар 

Матеріал нержавіюча сталь 

Проектний ресурс 20 років 

Потужність теплоутилізатора 8-12% від виробництва тепла в котлі 

 

Теплоутилізатори проектуються та виготовляються індивідуально для кожного котла. 

Тривимірна модель утилізатора теплоти виробництва компанії «Enerstena» показана на 

рис. Д2.6-2,  приклад впровадження – на рис. Д2.6-3.  
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Рис. Д2.6-2 – Тривимірна модель утилізатора теплоти компанії «Enerstena»  та його обв’язки 

Рис. Д2.6-3 – Приклад впровадження утилізатора теплоти компанії «Enerstena» 

Теплоутилізатори виробництва компанії «Enerstena» відповідають вимогам 

стандартів EN 13445 (Обладнання, що працює під тиском без вогневого підводу теплоти), 

PED 97/23/ЕС та виготовляються у строгій відповідності до діючого законодавства. Матеріали 

для виготовлення обладнання (листова сталь, труби, фланці тощо) відповідають вимогам 
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стандарту EN 13445-2, PED 97/23/ЕС. Усі матеріали мають сертифікати якості, що 

відповідають вимогам стандарту EN 10204 3.1. У процесі виготовлення, на підприємстві 

використовується сучасне обладнання обробки металів для різання, рубання та згинання, 

вальцювання та зварювання. Для захисту металу від корозії та продовження строку 

експлуатації утилізаторів матеріали оброблюються у спеціальних сучасних камерах 

підготовки поверхонь шляхом дробоструминної обробки та фарбування.  

Теплоутилізатори компанії «Enerstena» передбачається встановити за котлами ПТВМ-

50 в котельнях №1 РК «Північна-1» (2 одиниці),  №3 РК «Х квартал ПЗМ», РК № 5 «Південна-

1», за котлами КВ-ГМ-50 в котельнях №8 РК «Чубаївка», за котлом КВ-ГМ-100 в котельні №2 

РК «Північна-2», та за котлом ПТВМ-30 в котельні №9 РК «Шампанський провулок».  

Встановлення такого теплоутилізатора було також передбачено за котлом КВ-ГМ-50 в 

котельні №6 РК «Південна-2», але оскільки навантаження цієї котельні згідно 

рекомендованого сценарію схеми теплопостачання передбачається перевести на розташовану 

на тому ж виробничому майданчику №5 РК «Південна-1» (фактично об’єднати ці дві 

котельні), то встановлення теплоутилізатора передбачається за котлом ПТВМ-50 в котельні 

№5 РК «Південна-1».  

Слід відмітити, що у 2018 році спеціалістами КП «ТМО» разом з проектною групою 

компанії «Енерстена Україна» було проведено аналіз доцільності встановлення обладнання 

утилізації вихідних газів на об’єктах теплогенерації міста, що підтвердив економічну та 

екологічну доцільність його встановлення. 

В м. Одесі розроблений проект регіонального розвитку, який може реалізовуватися за 

рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу: «Покращення 

туристичної привабливості та екологічної ситуації в м. Одеса шляхом встановлення 

енергозберігаючого обладнання на котельні та впровадження системи моніторингу, звітності 

та верифікації викидів парникових газів», відповідно до Програми регіонального розвитку 

«Інноваційна економіка та інвестиції», «Розвиток туризму», схваленої постановою Кабінету 

Міністрів України № 733 «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року» від 12 вересня 2018 року, напрям 

1.4. Стимулювання розвитку промислового інвестування, напрям 3.3 Маркетинг туристичного 

потенціалу.   

В рамках цього проекту планується реалізувати пілотний проект з встановлення 

конденсаційного економайзера на РК «Південна-2», у співпраці з компанією «Енерстена 

Україна», що здійснює повний комплекс робіт, який включає в себе проектування, поставку, 

монтаж обладнання, що постачається і пуско-налагоджувальні роботи, також подальше його 

обслуговування, що мінімізує можливі ризики. 

Також в рамках цього проекту планується розроблення та встановлення процедур та 

інструментів енергетичного та екологічного моніторингу на РК «Південна -2» КП «ТМО» як 

передумови встановлення системи автоматизація та диспетчеризації на основі програмного 

комплексу SCADA.  

З огляду на вищезазначений передбачений в Схемі теплопостачання узгоджений з КП 

«ТМО» перерозподіл навантаження цієї котельні на РК «Південна-1», заплановані у 

вказаному проекті заходи передбачається впровадити на  РК «Південна-1». 
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