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KAPITEL 1 / CHAPTER 1  
ENERGY EFFICIENT HEATING SYSTEM AS A COMPONENT OF 

DIRECTION CARRYING GREEN ECONOMY  
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЯК БАЛАНСОВА 

СКЛАДОВА НАПРЯМКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ 
DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-03-029 

 
Вступ  
У зв’язку з енергетичною кризою в Україні особливого значення набуває 

проблема суттєвого підвищення ефективності систем виробництва, 
транспортування та використання енергії,  тільки раціональне 
природокористування обумовлює еколого-економічний збалансований 
розвиток соціально-економічних систем. 

Концепція зеленого виробництва тісно пов’язана з концепцією зеленого 
будівництва, житлово-комунального комплексу. Адже вона спрямована на 
зменшення негативного впливу на навколишнє середовище діяльності компанії 
шляхом максимального збереження ресурсів та енергії і зменшення кількості 
відходів.  

Концепція «зеленої» економіки базується на органічних взаємозв’язках 
екології та економіки, необхідність переходу (трансформація) існуючого 
(традиційного природокористування) в належне (стійке  природокористування) 
такі технології забезпечують еколого-економічне регулювання за рахунок 
системи платного і нормативного природокористування, методичного 
забезпечення рішення основних еколого-економічних завдань 
природокористувань.   

Щодо пояснення вищезазначеної проблеми можна представити два 
аспекти оцінки «зеленої» трансформації економіки: 

- по перше, це коли екологічна ресурсна ефективність економіки 
характеризують ефективність використання природних ресурсів і матеріалів в 
процесах виробництва і споживання; 

- по друге, природні активи характеризують ефективність управління 
природними ресурсами та їх раціональним природокористуванням.  

Викликає глибоку повагу стосовно такого наукового заключення 

(взаємозв’язки і взаємодії наук та їх результати): 
1. Екологія, економічні інтереси стійкого природокористування; 
2. Економіка,  методи та інструментарії досягнення екологічних 
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(еколого-економічних, економіко-екологічних) цілей; 
3. Менеджмент, соціально-правові норми та обмеження. 
Наукова спрямованість «Зеленої» економіки:  
- Забезпечення національної стратегії стійкого розвитку (визначаються 

соціально-економічні перспективи розвитку держави із урахуванням 
екологічного фактору та затвердження екологічного імперативу); 

- Екологічна безпека – система мір (законодавчих, адміністративних на 
економічних), спрямованих на збереження природнього середовища та 
життєзабезпечення людства. 

Основна частина. 
Одним із шляхів екології економічних процесів є модернізація інженерно-

економічних аспектів природокористування. 
Сучасні економічні проблеми знайшли своє відображення в державних 

законодавчих постановах. Слід зауважити що екологічні стратегії підвищення 
ефективності екологічної модернізації охорони біосфери і в частності 
атмосферного повітря, з умовою відомих фактів основних антропогенного 
походження джерел забруднення (рис. 1, штучні джерела пов’язані з 
виробництвом і використанням енергоносіїв, промисловими процесами, 
переробкою і знищенням відходів, орієнтовно відносний внесок штучних 
джерел різних країн має наступні значення). Тому можна констатувати, що 
вони належать до центральних елементів екологічного менеджменту на 
стратегічному рівні.  

Основу виділення екологічних стратегій охорони атмосферного повітря 
становлять такі критерії, як функціональність, сфера формування стратегій та 
специфіки об’єктів, відповідно до яких виділені види екологічного 
менеджменту, що відповідають певним типам природокористування. 

 Центральним питаннях природокористування, який потребує з’ясування 
слід вважати формалізацію параметрів, які дозволяють з’ясувати компроміс між 
економічним розвитком та екологічною безпекою. Саме економіко-екологічний  
закономірності (тенденції) з метою їх подолання.  

Аналіз складових технологічних процесів дозволяє встановити лімітуючи 
фактори розвитку в системі (дія – стан – вдосконалення) та визначити окремі 
Інформаційне забезпечення контролю за соціально-економічними системами це 
інформація, яка необхідна для припинення інтегрального управління, зумовлює 
застосування тих чи інших методів природоохоронної діяльності. 
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Таблиця 1 - Відносний внесок штучних джерел різних країн 

 
Інформаційна база  це ключ до визначення алгоритмів функціонування 

модернізованих технологій (мається на увазі функціональні та аналітичні 
ознаки, які визначені сучасними методами). 

 Завдання даної роботи стало розробити принципи та критерії управління 
системи теплоенергетичних об’єктів житло-комунального сектора. З цією 
метою вирішені спеціальні питання тепло масообміну що є важливою стадією 
вирішення шляхів підвищення якісних та кількісних показників для 
використання тепломасообмінних процесів в системах теплопостачання за умов 
застосування в них омагніченої води.   

Теоретичні принципи омагніченої води представлені в роботах а 
пріоритетний рівень підтверджений отримання трьох патентів України на 
корисну дію (наведених далі), авторських свідоцтва на інтелекту власність,  та 
отримання підтримки на вітчизняних і зарубіжних конференціях. Питання 
використання омагніченої води в системах теплопостачання в ХХІ столітті 
отримало поширення на території України та в деяких іноземних державах.  

З’ясування структурно-функціональних зав’язків між складовими 
системами теплопостачання дало змогу використати цей підхід для 
застосування інтегральних параметрів сталого економічного стану технічної 
системи. Які дозволяють кількісно визначати взаємозв’язки між техногенною 
дією, станом та наслідком для технічної води, трубопроводах систем 
теплопостачання за умов застосування обробки води в електромагнітних полях. 
Наведені соціальні питання тепло масообміну дозволяють знизити собівартість 
існуючих інфраструктурних проектів що призведе до зниження 
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ціноутворюючої економічної політики. 
Зважаючи на значну роль в енергозабезпеченні країни систем водяного та 

парового теплопостачання, набувають питання ефективного використання 
теплової енергії на усіх ділянках цих систем: генерації для нагріву води або для 
утворення пари; транспортування до споживача, а також при використанні її 
споживачем. Усі ці стадії в системах водяного теплопостачання вода проходить 
в різних галузях господарства: житлово-комунальному секторі, промисловості 
та агропромисловому комплексі, де можуть проходити зміни складу, структури 
та властивості води і теплообмінних поверхонь систем, утворення на них 
накипу, що призводить до погіршення тепломасообмінних процесів та 
теплоенергетичних показників, впливає на загальні показники ефективності 
процесу, а також, у значній мірі, ускладнює його теоретичний розгляд і 
обґрунтування режимних параметрів.  

В усіх галузях,  будівельної, житлово-комунальному секторі, 
промисловості, медицині та агропромисловому комплексі та інших, досягнуті 
позитивні результати обробки води в магнітних полях. Але, слід відзначити, що 
ці існуючи результати в основному, базуються на емпіричних даних. Це 
обумовлено недостатнім розвитком фізики води, особливо при наявності у ній 
домішок, що призводить до недостатньої  їх стабільності.  

Аналізуючи стан проблеми з використанням більш ніж 150-ти джерел 
існуючих систем теплопостачання, особливості омагніченої води, які можливо 
використати в багатьох сферах життєдіяльності, в енергетиці та інш.  

В відомих публікаціях підтверджується компроміс між економічним 
розвитком та екологічною безпекою за результатами якого  можна зробити 
невтішні висновки. Незважаючи на те, що процесами безреагентної обробки 
води шляхом контакту її з магнітним полем в різних галузях займаються вже 
більше 60-ти  років, питання фізики води до теперішнього часу залишається на 
недостатньо високому рівні зі значним використанням емпіричних 
залежностей. Виняток складають роботи по кінетичній теорії рідини, зокрема 
чистої води.    

Застосування попереднього очищення води дозволило підійти до 
вирішення питання по визначенню параметрів електромагнітного поля в 
процесі обробки чистої води. Існуючі проблеми значно спрощуються при 
попередньому очищенні води. 

При розгляді структури води та її кінетики ми зробили висновки, що на 
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даний час найбільш поширеною є кластерна теорія води [1, та інші], згідно з 
якою молекули води у кластері, залежно від складу води.  

Параметри електромагнітного поля в чистій воді.  
За кінетичної теорії рідин Я.Френкеля та теорії вірогідності А.Больцмана, 

для переходу води в інше структурне положення необхідно, щоб її 
мікрочастинки (атоми, молекули) зробили не менш 1000 коливань. 

 Для досягнення мінімальної довжини шляху води в апараті необхідно 
враховувати швидкість руху води та частоту електромагнітного поля. 
Приймаємо швидкість руху води ω = 0,3…1,5 м/с, підраховуємо частоту 
коливань електромагнітного поля νе.м. = 1,0…30,0 кГц, за формулою число 
коливань молекул води:   

 

пр.м.е


ων
ν

⋅
=

,   де 
 
  ν -  число коливань молекули води, кГц,  

пр - довжина ділянки води в електромагнітному полі, м. 
 
Отримуємо зміну структури води до мономолекулярної, при частоті 

коливань електромагнітного поля ν ≥ 1,0…30 кГц, індукцію магнітного поля 
для атомів кисню. За результатами експериментальних досліджень магнітної 
обробки чистої води В = 200…600 мТл.  

Для підвищення кінетичної активності води, тобто її активації, одним із 
способів є підвищення температури, що призводить до підвищення швидкості 
руху кластерів та частоти коливань молекул води. Що призводить до 
поступового збільшення темпу руйнування кластерів на поверхні води та 
випаровування її дипольних молекул.  

Таким чином, при тепловому способі уся енергія, необхідна для 
руйнування кластерів води, підводиться зовні без використання внутрішньої 
енергії молекул та атомів води, а характер мономолекул води залишається 
дипольним.  

Кількість теплової енергії, яка подається для нагріву всього об’єму, тобто 
час досягання ефекту є тривалий, а сам процес енергоємний (рис. 1, А). 

 



 Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021                                                          Part 3 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-31-5 13 

 
 

А 

 
                                                                                         

Б 
Рисунок 1 - Принципова схема структури: А - дистиляту неомагніченої 

води, Б - чистої омагніченої води 
 
Створення більш ефективної активації природної води шляхом обробки її в 
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полях природних і електромагнітів та застосування її в різних процесах, при дії 
електромагнітного поля на структуру та характеристики води необхідно 
відмітити, що це почалось з середини XX століття. При застосуванні 
критичного аналізу літературних джерел з даної проблеми, можна зробити 
висновок, що дослідження з магнітної активації води проводились, в 
основному, шляхом експериментальних досліджень, що не давало можливості 
узагальнити моделі впливу магнітних полів на структуру води. 

Роботи Я.Г.Дорфмана, становлять виняток, в них показано, що в 
слабомагнітних речовинах, до яких можна віднести природну воду, на загальні 
коливання атомів та молекул води впливає як частота коливань хвиль 
магнітного поля, так і напруженість (індукція) магнітного поля на заряджені 
мікрочастинки з можливістю відриву їх від ядер до простору магнітних хвиль. 
Як показано, атоми водню є діамагнетиками (нейтральними до магнітного 
поля), а атоми кисню мають типові парамагнітні властивості, які залежать від 
частоти та напруженості (індукції) магнітного поля.   

Наведена, створена фізична модель, обробленої в електромагнітному 
полі технологічних параметрів чистої води [8]. Оскільки вода, особливо її 
розчини та суміші з неї, є дуже складною системою, яка важко піддається 
теоретичному дослідженню та знаходженню її технічних параметрів поля, то на 
першому етапі здійснюється обробка в полі чистої води, а потім, у випадку 
технологічної необхідності, на базі цієї води складаються розчини або суміші, 
необхідні для обробки. Крім того, в роботі запропонована вдосконалена 
фізична модель процесу обробки в магнітних полях попередньо очищеної і 
пом’якшеної води з наступним отриманням, у випадку технологічної 
необхідності, потрібних розчинів та сумішей на її основі.  

Фізична модель кінетики зміни структури чистої води досліджувалась 
після обробки її в електромагнітному полі (з індукцією 200…600 мТл та 
частотою 1,0…30 кГц). Коливання електромагнітного поля призводить до 
руйнування водневих зв’язків між молекулами. За рахунок дії магнітного поля 
на атоми кисню частина електронів виходить за межі атома кисню, що 
призводить до зменшення його від’ємного заряду. В той час, як атоми водню, 
які є діамагнетиками, залишаються позитивно зарядженими (не змінюють знак 
та величину своїх зарядів), молекула води тимчасово перестає бути диполем, а 
стає позитивно зарядженою на термін релаксації, тобто є слабим електролітом, 
що призводить до більш активної взаємодії з зовнішніми та внутрішніми 
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поверхнями капілярно-пористих та колоїдних капілярно-пористих тіл (рис. 1,Б). 
В основі отримання чистої води розроблена методика обробки її в 

електромагнітному полі  перед її споживанням, для цього поставлена задача 
удосконалення технологічного процесу шляхом: 

- переходу на теоретично обґрунтовані частоти електричного струму в 
електромагнітах 1,0…30 кГц, що співпадає з достатньою точністю до значень 
необхідних частот та напруженість (індукцію) магнітного поля 200…600 мТл, 
що співпадає з результатами теоретичних досліджень процесів у 
слабомагнітних тілах, до яких відноситься вода, атоми кисню якої мають 
парамагнітні властивості [5] та з результатами експериментальних і 
промислових досліджень; 

- обробки води в полі постійного електричного струму при різниці 
потенціалів між електродами U ≤ 3 В для досягнення рН ≤ 6,0 до процесу її 
омагнічування. 

Суть запропонованої методики пояснюється схемою обробки води з 
використанням електромагнітних полів [9]. 

До недоліків вказаного слід віднести: 
1) обмеженість його технологічними процесами, пов’язаними з 

використанням тільки омагніченої чистої води; 
2) невирішеність питання очищення електродів в пристрої попередньої 

підготовки води. 
Вказані недоліки вирішуються наступним чином: 
1) після омагнічення вода надходить у змішувач-диспергатор, в які 

подається з ємності необхідний компонент, після якого отримана суміш, або 
розчин необхідної речовини, біоцидної домішки, надходить до технологічного 
процесу, капілярно-пористих тіл, наприклад, для виробництва бетонних 
виробів, завдяки чому підвищуються екологічні властивості та практично не 
спостерігається розвинення у матеріалі біопошкоджень. 

2) для очищення електродів в пристрої попередньої підготовки води, він 
виготовляється двокамерним з циклічною автоматичною зміною знаків 
електродів та напрямку руху води, завдяки чому здійснюється процес відриву 
заряджених частинок, або молекул від поверхонь електродів. Таким чином 
створена енергоефективна система теплопостачання  з підвищеними 
екологічними властивостями з магнітної обробки води та розчинів і сумішей на 
її основі.  
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Енергоефективна система теплопостачання з використанням 
електромагнітних полів [8, 9],  з підвищеними екологічними властивостями 
показана на рис. 2, працює таким  чином:  водопровідна  вода подається    по     
трубопроводах   1   до  пристрою   попередньої   підготовки 2, який складається   
з   2-х камер з  паралельними  електродами  3   постійного   струму,  які 
живляться від джерела постійного струму 4 та зі зміною в автоматичному 
циклічному режимі знаків електродів в камерах та напрямку руху води у них, 
що забезпечує очищення електродів. При протіканні води між зарядженими 
електродами 3 з різницею потенціалів електричного струму між ними 
2,5…3,0В, де відбувається, шляхом електролізу, пом’якшення води та часткова 
коагуляція частинок деяких елементів в ній.   

Теоретичні принципи омагніченої води представлені в роботах а 
пріоритетний рівень підтверджений отримання трьох потенціалів України на 
корисну дію та одного авторського свідоцтва на інтелекту власність,  та 
отримали підтримку на вітчизняних і зарубіжних конференціях. Питання 
використання омагніченої води [16-17] в системах теплопостачання в ХХІ 
столітті отримало поширення на території України та в деяких іноземних 
державах. 

З’ясування структурно-функціональних зав’язків між складовими 
системами теплопостачання дало змогу використати цей підхід для 
застосування інтегральних параметрів сталого економічного стану технічної 
системи. Які дозволяють кількісно визначати взаємозв’язки між техногенною 
дією, станом та наслідком для технічної води, трубопроводах систем 
теплопостачання за умов застосування обробки води в електромагнітних полях. 

Систематизація та формалізація даних пасивного моніторингу дозволило 
визначати питомі показники, індекси, що характеризують ефективність 
безреагентної підготовки води системи теплоенергетичних об’єктів. Аналіз 
даних таблиці 2 показав, що рівень дії електромагнітних полях за критично-
максимальними показниками є методичним інструментарієм оцінки стану 
матеріальних потоків теплосистеми щодо характеристики динаміки змін 
структурно-функціональних їх властивостей за умов порівняння різних 
градацій та спрямування уваги на оптимальний інженерно-технологічний 
аспект [27-33]. Причиною змін є порушення впорядкованості мікрочасток, які 
знаходяться в стані руху (хаотичний рух) внаслідок змін системоутворюючих 
чинників (самоорганія) при утворенні складних систем. Саме утворення  
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Рисунок 2 - Система обробки води з використанням електромагнітних 

полів: 1, 5, 7, 12, 15, 17 - трубопроводи; 2 - пристрій попередньої підготовки 
води; 3 - електроди;  4 - джерело постійного струму; 6 - сміттєвідвідник; 8 - 

апарат «Іліос-М»; 9 - електроди; 10 - генератор високочастотного 
електричного струму; 11 – електричні проводи; 13 - технологічний компонент; 

14 - ємність; 16 - диспергатор-змішувач обертово-вібраційного типу; 18 - 
система їх використання 

 
складних неорганічних систем є наслідком підготовки води в електромагнітних 
полях. Створена система індикаторів стану технології підготовки води і 



 Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021                                                          Part 3 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-31-5 18 

дозволяє визначити особливості технологічного стану штучно техногенно-
зумовлених, намагнічених матеріальних потоків. Всі ці зміни та їх 
характеристики відносяться до першого рівня індикаторного контроля: апарат  
для отримання намагніченої води штучно техногенно-зумовлений  характер 
матеріальних потоків. Слід зазначити, що цей системний зв’язок і обумовлює 
утворення складних неорганічних систем (самоорганізація) в системах 
теплоенергетичних об’єктів (ТЕО) [27]. 

У зв’язку з тим, що в процесі дії електромагнітних полів відбувається 
зміни питомих показників, рівень яких відрізняється щодо структурних або  

 
Таблиця 2 - Технологічна індикація стану матеріальних потоків 

систем ТЕО по результатам пасивного моніторингу 

 
Примітка до таблиці: всі кількісні величини наведені в умовних одиницях. 

 
Основою будь якого теплоенергетичного об’єкту є використання енергії за 

рахунок спалювання викопного палива, коли теплоенергетичні процеси 
забезпечуються, в основному, напіввідновлювальними ресурсами та, які 
утворилися в далекому минулому внаслідок життєдіяльності на планеті  [6, 10-
11]. Із розвитком суспільства та технічного оснащення виробництв зростало і 
використання енергії. За допомогою інтегральних індикаторних систем щодо 
визначення динаміки змін матеріальних потоків ТЕО при використанні штучно 
(дія електромагнітних полів) техногенно-зумовлених намагнічених водних 
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потоків в них. Можна зазначити, що інженерно-технологічний аспект 
пасивного моніторингу [28, 29] та, запропоновані нами методи його 
формалізації, дозволяють встановити структурно-функціональні властивості 
впливу виробничого техногенезу на матеріальні потоки систем ТЕО. А 
інженерно-екологічний аспект пасивного моніторингу дозволив засвідчити, що 
в процесі безреагентної підготовки води за допомогою ЕМП відбувається 
зниження рівня біообрастання в трубопроводах та скорочується рівень 
використання природних ресурсів [5, 6, 28]. Індикатори систем, за цим 
аспектом дозволяють визначити гранічно-допустимі викиди в атмосферне 
повітря [30, 31].   Другий рівень індикаторного контроля характеризує тенденції 
змін матеріальних потоків за потенціалами.    Якщо перший рівень контроля 
більше фіксує структурні зміни матеріальних потоків, за умов дії ЕМП, тоді 
другий рівень контроля фіксує функціональні зміни матеріальних потоків, які 
впливають на теплоутворюючу здатність систем ТЕО. Таким чином 
супідпорядковані рівні контроля безреагентної підготовки води систем ТЕО 
дозволили  розробити науково-методичні принципи стосовно створення 
системи інтегральних індикаторів для оцінки стану стабільності техногенно-
зумовлених матеріальних потоків, які обумовлені високочастотними 
імпульсами. 

Вирішення питань природокористування ресурсами та природоохоронної 
діяльності (захист атмосфери) на фоні створення високоефективної 
безреагентної технологічної підготовки води [7] систем теплоенергетичних 
об’єктів дозволяють констатувати, що результати досліджень мають 
актуальних характер і потребують його подальшого вивчення. 

Наведені соціальні, еколого-економічні та технологічні (вплив техногенно-
зумовлених матеріальних потоків призвів до формування в теплосистемах 
складних неорганічних систем) питання тепло масообміну дозволяють знизити 
собівартість існуючих інфраструктурних проектів що призведе до зниження 
ціноутворюючої економічної політики, для складних інноваційних проектів. 
Нами проведені великий пласт досліджень, системи природокористування яка 
залежить від теорії методологічних досліджень, які вирішують ці питання: 
визначення мети, задач, пріоритетів екополітики, розробка стратегії 
природокористування, вибору методу управління, створення концепції 
інформаційного та нормативного технологічного забезпечення управління 
природокористуванням, тощо.   
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 Крім того, у порівнянні із попередніми дослідженнями [7] вони 
відрізняються тим, що теоретично досліджуються  матеріальні потоки (на 
основі електромагнітних взаємодій) як незворотні процеси систем 
теплопостачання, що в наш час теоретично не вичерпні і тому потребують 
подальших досліджень. Нами зазначено, що основоположним принципом 
системи екологічного менеджменту на теплоенергетичних об’єктах є практична 
реалізація підходів управляючої підсистеми «виробництво – екологія – 
економіка - людина», що розглядаються у наведеній науково-прикладній роботі 
[24-25]. 

Для здійснення локального збалансованого розвитку соціально-
економічної системи – теплосистеми, розроблена в системі інтегрального 
управління теплоенергетичним об’єктом [18-22]. 

Перетворення техніко-технологічних способів в першу чергу їх 
екологізація забезпечує збереження екологічних систем та їх здатність до 
збалансованого еколого-економічного розвитку [11].  

Екологізація промислових виробництв (втому числі теплоенергетичних 
об’єктів) представляє собою напрямок, в основі якого освоєння нових 
екологічних методів господарювання, які забезпечують відновлення природних 
ресурсів за рахунок формування стійких еколого-економічних систем. Крім 
того, екологізація промисловості характеризується як система 
взаємопов’язаних процесів, забезпечуючи взаємодію економічних, соціальних, 
технологічних і управлінських заходів спрямованих на підвищення 
ефективності та стійкого розвитку промислових виробництв, впровадження 
інноваційних технологій та її модернізацію [12-15, 26].  

Основою інтегрального управління соціально-економічних систем 
промислового природокористування є охорона довкілля і раціональне 
природокористування як факторна ознака регулювання взаємовідносин 
природи і суспільства із підпорядкування цих взаємовідносин певні системи 
законоположень.  

З практичної точки зору інтегральне управління це - управління системою 
теплопостачання, яке одночасно за деякими критеріями (функціональні та 
аналітична та математична ознаки), на засадах сталого ресурсозбереження, 
пріоритетом якого є безпека життя і здоров'я людини, що неможливо без 
ефективної системи громадської охорони здоров'я, надання належних медичних  
послуг, захищених соціально вразливих верств населення, безпечного стану 
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навколишнього середовища і доступу до якісної питної води та санітарії. В 
Стратегія сталого розвитку України до 2030 року орієнтовано на вектори, 
визначені у Стратегії сталого розвитку: 

- вектор розвитку - забезпечення сталого розвитку країни, проведення 
структурних реформ; 

- забезпечення економічного зростання екологічними способами; 
- створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності; 
- вектор безпеки - забезпечення безпеки держави, бізнесу і громадян, 

захищеності інвестицій та приватної власності; 
- забезпечення миру і захисту кордонів, чесного і неупередженого 

правосуддя; 
- невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях і забезпечення 

впровадження ефективних механізмів протидії корупції. 
Стратегічне бачення сталого розвитку України ґрунтується на забезпеченні 

національних інтересів і виконання міжнародних зобов'язань України щодо 
переходу до сталого розвитку. Такий розвиток передбачає: подолання 
дисбалансів в економічній, соціальних та екологічній сферах; трансформацію 
економічної діяльності, при переході на принципи «зеленої економіки»; 
побудова мирного і безпечного, соціально згуртованого суспільства з 
належними інклюзивними інститутами; забезпечення партнерської взаємодії 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу, науки, 
освіти та організацій громадянського суспільства; повну зайнятість населення; 
високий рівень науки, освіти і охорони здоров'я; підтримання навколишнього 
середовища в належному стані, який буде забезпечувати якісне життя і 
благополуччя нинішнього і майбутніх поколінь; децентралізації та 
впровадження регіональної політики, яка передбачає гармонійне поєднання 
загальнонаціональних і регіональних інтересів; збереження національних 
культурних цінностей і традицій [32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40-43]. 

Досягнення результативності формування та запровадження на практиці 
управління теплосистемами є дієвої системою стратегічного інтегрального 
управління теплоенергетичними об’єктами. Проте, це найскладніше питання 
сучасного управління підприємствами задля розбудови виробництва 
інноваційно-інформаційного типу та забезпечення збалансованості його 
функціонування не може бути вирішеним без: розробки й обґрунтування 
теоретико-методологічних засад системних досліджень результативності 
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стратегічного управління процесами в умовах ресурсних обмежень; оцінювання 
вимірів економіко-організаційного забезпечення процесів модернізації, 
реформування, інжинірингу та оновлення основних виробничих засобів 
підприємств в Україні; моделювання основних структурно-динамічних 
показників функціонування та розвитку виробничо-економічних систем; 
розроблення об’єктивної методики оцінки та прогнозування результативності 
виконання специфічних функцій стратегічного управління; визначення шляхів 
оптимізації енерго- й ресурсо- споживання в межах системи стратегічного 
управління виробничо-економічних систем із адаптацією міжнародного досвіду 
до сучасних умов функціонування української економіки. 
 

Висновки. 
Результати [18-23] наукових досліджень дозволяють запропонувати 

еколого-економічну  пролангованість економічного менеджменту виробничих 
процесів теплоенергетичних об’єктів.  

Інтегральне управління передбачає: встановлення пріоритетних критеріїв, 
встановлення організаційних та інженерних методів досягнення мети 
досліджень та визначення еколого економічних складових раціонального 
природокористування для тепло систем житлово-комунального сектора [18-23]. 

Таким чином, зроблено достатньо висновків про систему обробки води з 
використанням електромагнітних полів, яка використовувалась в більш ніж 400 
серіях дослідів [7]. Завдяки застосування енергоефективних систем 
теплопостачання з використанням електромагнітних полів [8],  з підвищеними 
екологічними властивостями для енергоресурсозберігаючих технологій в різних 
галузях промисловості: енергетики (в водяних та парових системах 
теплопостачання, для попередження та руйнування накипу та відкладень на 
теплообмінних поверхнях і попередження корозії металевих поверхонь та 
пошкодження полімерних та інших матеріалів); різноманітні технології 
виробництва та обробки капілярно-пористих і колоїдних капілярно-пористих 
тіл: будівельних матеріалів (бетонних виробів, цементного каменю, гіпсових 
виробів тощо), текстильних матеріалів (з натуральних та штучних волокон); 
сільському господарстві (при обробці посівного матеріалу та при зволоженні 
ґрунту в процесі визрівання вражаю); медицині та екології людини тощо 
досягається економія енергетичних витрат до 30 %, забезпечується економія 
матеріалів і води до 22 % та підвищується якість показників процесу: 
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підвищення міцності та довготривалості продукції, її гігієнічних показників і 
підвищення його захисту від біопошкодження.  Застосування технологій 
безреагентної обробки води з використанням омагніченої води сприяє економії 
та подовженню використання земних ресурсів, для еколого-економічної 
безпеки. Принципи статистичних та термодинамічних властивостей 
омагніченої води сучасних методів, зв'язок між термодинамікою і теорією поля 
відображається рівнянням балансу - запропоновані наукові підходи оцінки 
техногенної та еколого-економічної еквівалентності виробничих процесів 
механізму сучасних методів промислового природокористування, сформовані 
наукові підходи оцінки економічної та екологічної еквівалентності систем 
теплопостачання (інженерні конструкції, установка) – для ефективного 
впровадження на теплоенергетичних об’єктах будівництва та житлово- 
комунального комплексу [33-39, 42]. 

Не менш важливим є встановлення функціонального поширення взаємодії 
складових матеріальних потоків і програмних методів розрахунку з 
впровадженням сучасних комп'ютерних програм [11]. Впровадження і далі 
використання технічних характеристик (розробленого нами технологічного 
регламенту) в природоохоронній діяльності в різних галузях промисловості, є 
основою для збалансованого використання, використання природних ресурсів 
таким чином і такими темпами, які не призводять у довгостроковій перспективі 
до вичерпання природних ресурсів, тим самим зберігаючи здатність природно-
ресурсного потенціалу країни задовольняти потреби нинішнього і майбутніх 
поколінь; і збалансованого екологічного зростання, заснованого на 
ефективному використанні ресурсів, впровадження конкурентоспроможної 
низько-вуглецевої економіки, виявленні екологічно чистих джерел зростання 
економіки, розвитку еко-орієнтованих галузей, використання екологічно чистих 
технологій, охорони навколишнього середовища, збереження біорізноманіття, 
покращення бізнес-середовища, зокрема для малих і середніх підприємств, 
отримання прибутку [34, 35]. 

Таким чином, важливою основою інтегрального управління соціально-
економічних систем для промислового природокористування є охорона 
біосфери для безпечної системи  раціональне природокористування [18-22, 40-
43, 44-49]. Це є факторна ознака регулювання взаємовідносин природи і 
суспільства із підпорядкуванням необхідних законоположень для 
впровадження енергоефективних систем теплопостачання - збалансованого 
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промислового природокористування [23] (організація природокористування – 
важливий напрямок соціально-економічної діяльності держави і тому 
особливості сучасного промислового господарювання є формування уявлень о 
взаємозв’язках економічного та екологічного благополуччя [24-25])    складової 
напрямку зеленої економіки. 
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KAPITEL 2 / CHAPTER 2 
SOURCES OF FORMATION OF MICROPOLLUTANTS IN THE AREAS OF 

HIGHWAYS INFLUENCE  
ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ МІКРОЗАБРУДНЮВАЧІВ В ЗОНІ ВПЛИВУ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-03-030 
 
Introduction 
Human impact on the environment is increasing as civilization develops and 

technological progress accelerates. At present, the negative impact on the ecological 
situation has approached a critical mark, after which irreversible consequences 
associated with destructive anthropogenic activities can begin. 

Motor road and road transport is a source of environmental pollution by 
petroleum products, heavy metals, suspended matters, dust, which is formed by wear 
of tires or pavement, de-icing materials, etc. [1]. 

One of the sources of environmental pollution is surface (rain and melt) runoff 
water flowing from the roadway. Surface runoff from highways can be a source of 
pollution of natural waters. 

In the current Ukrainian regulatory document [2] the content of suspended solids 
in the surface runoff from roads is defined as follows: up to 1 300 mg / l – in rainfall 
runoff and up to 2 700 mg / l – in meltwater runoff, oil products – up to 24 mg / l and 
26 mg / l respectively. 

To prevent the negative impact on the environment in the design and 
construction of roads, it is necessary to include engineering measures, such as the 
collection and treatment of surface runoff from roads. 

Considering that oil products as a pollutant of road surface runoff is already 
known [3], then the nature of suspended solids and their impact on the environment 
has began to be studied recently. Problems of pollution of water bodies by 
microsurfactants are widely covered in the scientific works of foreign [4–6] and 
domestic scientists [7, 8]. It is determined that some micropollutants, such as metals, 
have a toxic, mutagenic and carcinogenic effect on living organisms. They also have 
the ability to accumulate in bottom sediments and living tissues [9]. In [10], a 
classification of micropollutants in surface runoff is given. 

However, the issue of contamination of surface road runoff by micropollutants 
has not been studied sufficiently. In this article I will try to analyze the qualitative 
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composition of such microparticles to identify the main sources of pollution and 
make predictions on the distribution of microparticles in the roadside zone. 

 
General regulations 
The main sources for micropollutants in road dust are the wear surface of car 

tyres (i.e. the tread), road pavement where polymer modified bitumen are used in the 
wear layer and road marking paints. See Figure 2.1. In addition to these, general 
micropollutants littering along roads could be an important secondary B source to 
micropollutants in road dust. In urban centers, road dust may also contain plastics 
derived from a range of other sources, among them construction and building 
materials (e.g. paintings, foils, foams, cement composites etc.), air deposition and 
artificial turfs (rubber granules and artificial grass fibres. 

Tyre tread 
The tread is composed of a complex mixture of compounds in which different 

types of rubbers typically make up from 40% to 60%, and the remaining compounds 
are added to give the tread necessary hardness, wear resistance, durability, elasticity 
and stickiness. The rubber mix of tyres for passenger cars is typically a mix of 
styrene-butadiene rubber (SBR) and polybutadiene rubber (PBR), while natural 
rubber (NR) is the dominating rubber in tyre treads of heavy vehicles. Non-studded 
winter tyres of passenger cars need a softer rubber mix for proper grip, hence they 
typically have a somewhat higher PBR ratio than summer tyres.  

Polymer modified bitumen 
Bitumen is the “glue” in the wear and binder layers of asphalt pavement to keep 

the gravel together. Polymer modified bitumen (PMB) is also used to increase the 
strength, stability and adhesive properties of the pavement also under cold winter 
conditions The most commonly used polymer is the thermoplastic elastomer Styrene 
Butadiene Styrene (SBS), because it retains most of its properties at low 
temperatures. Since 2008 there has been a marked increase in the use of PMB on the 
national roads with heavy traffic, resulting in less rutting because of improved 
resistance against deformation and wear and tear from studded tyres. The typical SBS 
content in bitumen is approximately 5%. 

Road paint markings 
Both thermoplastic markings and water-based polymer paints are used. While 

the plastic polymer content of thermoplastic markings is as low as 1–5% due to high 
filler levels, the acrylic polymer content of the polymer paints is much higher (e.g. 
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15–40% according to Lassen et al. 2015). The most commonly used polymers in road 
markings are styrene-isoprene-styrene (SIS), ethylene vinyl acetate (EVA), 
polyamide (PA) and polyacrylate. 

In Figure 1summariseddifferent types of particles appear. For particles derived 
from tyre treads we distinguish between pure tread particles (TP) that typically are 
carved out or shredded from car tyres and tread wear particles (TWP) that are 
generated while driving with passenger cars (TWPP) and heavy vehicles (TWPH). 
There are two particles derived from the road, those coming from road pavement 
where PMB has been used in the wear layer (RWPPMB) and those coming from road 
markings (RWPRM). When we refer to all the above mentioned wear particles, we 
will use the abbreviation RAMP for Road dust-Associated Microplastic Particles. 
Road dust particles in general, which include also other sources such as break wear 
and exhaust emissions, are denoted with RP, while larger fragments or shreds from 
the PMB-pavement or road markings are denoted RPPMB and RPRM, respectively. 

 
Figure 1. Main suspects of microplastics in road dust, their sources and 

notation used to distinguish between larger shreds and wear particles from the 
different sources.  

 
The ways of spreading of micropollutants in the roadside zone. 
Though wear particles are constantly generated by passing traffic, they are not 
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accumulating on the road at the same rate. Passing vehicles and wind impact 
suspension and resuspension of settled particles on the road under dry conditions, 
which will bring (more of) the wear particles to the road verge. Since smaller 
particles tend to accumulate more easily within microstructures of the pavement, they 
are usually not resuspended as much as larger particles. 

Wind may contribute to long distance transport of airborne particles directly to 
both terrestrial and aquatic environments. The transported distance is dependent on 
both particle size, wind speed and local topographic features (including vegetation 
and buildings). Though tread wear particles up to 30 µm have been shown to be 
airborne, particles >10 µm are not likely to stay airborne for long. The behavior of 
particles in the 1–10 µm range strongly depends on particle characteristics and local 
conditions. These particles can stay in the air for minutes to hours and typically travel 
distances varying from hundred meters to as much as 50 km (Kole et al., 2015). As 
only around 7% of the tyre wear particles are assumed to be <30 µm in size, the long-
distance transport loss of tyre wear particles due to wind is probably relatively small 
if not in a particularly windy location. 

 
Figure 2. Schematic representation of the roadside zone and ways of 

micropollutants spreading. 
 
Precipitation (as rain or snow) will drastically increase the deposition of 
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airborne particles on the road or road verge. Since snowflakes are falling slower and 
have larger surface areas than rain droplets, they will collect more pollution from the 
air. Furthermore, due to the use of studded tyres (among other things), the airborne 
particle levels (PM 10) are usually also much higher during the winter season. 

However, the deposited particles will not necessarily stay on the road. There 
were found that particles started to accumulate on the road after approximately 2 
hours of drizzling rain (0.5–2 mm/h). When the precipitation intensity exceeded a 
certain threshold, defined by the Rainfall Detachment Index (RDI), particles 
deposited on the road began to be transported off the road with the road runoff. RDI 
is dependent on the road micro and macro structures and incline, hence how well it is 
to retain both water and particles. The transported amount increased linearly with the 
precipitation intensity up to a maximum 32 where it levelled off for rainfall events up 
to five hours duration. For long rainfall events, there was no clear relationship 
between precipitation intensity and amounts of particles transported away from the 
road.  

In countries, where almost all highways have been constructed with a very 
porous asphalt, 95% of all tyre wear particles deposited on the road are claimed to be 
permanently embedded in the small cavities in the road, or approximately 40% of all 
TWP. 

Road runoff waters are able to convey a number of organic and inorganic 
pollutants originated by different non-point sources and by the road surface itself. 
Such pollutants can enter aquatic systems, thus contributing to water and soil 
contamination. 

In receiving waters the principal pollutants are suspended solids, heavy metals, 
hydrocarbons and de-icing salts. Their runoff is considered a major source of the 
pollution in the environment. 

Scientists are engaged in various types of simulation and forecasting of the 
processes of the spread of pollutants. Considerable attention is paid to the 
phenomenon of atmospheric turbulence and the conditions that causes it. Also, the 
impact of the relief, the type of terrain and the location of the road according to road-
climatic zoning on the processes of dissipation of pollution in the atmosphere was 
studied in detail. Atmospheric turbulence serves as a mechanism for mixing and 
reducing the concentration of gas and dust pollutants during the transport with 
medium wind strength. Ukrainian scientists study patterns of the spread of pollutants 
from sources of pollution. This method is based on the study of the theory of 
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atmospheric diffusion and allows investigating the micropollutants pathways at 
various environmental characteristics and empirical and statistical analysis of the 
distribution of pollutants in the atmosphere. 

Also, considerable attention is paid to the mechanism of the spread of pollutants 
(especially metals) at a depth from the source of pollution.  

The accumulation of micropollutants in the roadside zone depends on: the 
intensity of traffic flow and its composition, the type of pavement, the adjacent road 
landscape, natural and climatic conditions (amount of precipitation, wind direction 
and speed) and geophysical conditions (relief, vegetation, soil type, engineering-
geological and hydrological conditions, which, in turn, are characterized by runoff 
conditions, water evaporation, the thickness of the snow cover and the intensity of 
spring snow melting, the depth of groundwater and features of their regime, which 
directly or indirectly affect the number and distribution of micropollutants in the 
roadside environment. 

 
Сonclusions  
Based on the foregoing, we can identify the main sources of micropollutants, 

directly derived from the road transport traffic, the components of each 
micropollutant and its approximate number. 

We analyzed the mechanisms of spread of micropollutants in the roadside zone 
and gave an indicative scheme indicating the distances of accumulation. 

Unfortunately, in Ukraine and in European countries, environmental issues are 
different. While Europeans countries pay attention even to microplastics, exceeding 
allowable pollutants concentrations levels are observed on our roads. In order to solve 
these issues, it is necessary to study in detail the spread of pollutants in the roadside 
area and improve the existing systems of disinfection of runoff of roadside area in 
general. The development of road construction and infrastructure contributes to 
increasing environmental contamination, especially in close proximity to highways 
and related objects such as petrol stations, car washes and car parking lots. 

And therefore, it is very important to develop and further study the formation of 
micropollutants, the study of measures to reduce their spread and accumulation in the 
roadside areas, thereby minimizing the negative impact of the road on the 
environment. 
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DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-03-031 
 
Introduction 
At operating modern condensing boilers in boiler houses or modernizing 

existing boiler plants by installing heat-recovery units to the boiler, operating in the 
mode of cooling exhaust-gases below the dew point of water vapor [1-8], a 
significant thermal effect is realized. This effect provides a significant increase in the 
coefficient of the use heat of fuel of the boiler plant due to the cooling of exhaust-
gases and the use of the heat of condensation of the water vapor contained in them. 
With such a deep cooling of the exhaust-gases, water condensation forms on the heat 
exchange surfaces. In addition to the thermal effect, a significant ecological effect is 
observed [7-13], due to the partial dissolution of carbon and nitrogen oxides in the 
condensate, and in some cases also sulfur oxides. In contact with water, carbon and 
nitrogen oxides are converted into carbonic, nitrous and nitric acids as a result of a 
chemical reaction. Due to this, the resulting condensate water becomes chemically 
aggressive. At natural gas is burned in equipment, the range of values of the pH value 
of the condensate is within the range of 3 ÷ 6. In this connection, the problem arises 
of the useful use of this condensate or its safe drainage into the sewer network.  

 
 
3.1. Working practice with chemically aggressive water condensate in gas-

fired boiler units 
 
3.1.1. Discharge of condensate into the sewer network (useless application) 
As for the drainage of condensate into the sewage system, and therefore further 

into the water basin of the environment, it is advisable to reduce its acidity to 
acceptable limits. This is a necessary environmental measure and operational 
standard to protect the sewer network and related equipment, including treatment 
facilities, from premature wear. In most developed countries, the discharge of 
condensate into the sewer network is strictly regulated, for example, in Germany, 
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there are regulations [14] regarding the discharge of condensate from condensing 
boilers into the city sewage system, depending on their capacity. It is allowed to drain 
without neutralization in the city sewerage system continuously obtained condensate 
from gas condensing boilers with a rated power of up to 50 kW or in cases where the 
amount of condensate does not exceed 20 kg/h. For boilers with a rated power of 50 
to 200 kW, it is allowed to drain condensate without neutralization into the city 
sewage system when equipped with special containers that will accumulate 
condensate at night and drain it into the sewage system during the day when domestic 
wastewater is being drained. For boilers over 200 kW, condensate is allowed to be 
drained into the city sewage system only after preliminary neutralization. In this case, 
the material of the sewer pipes must be corrosion-resistant with respect to condensate 
(ceramics, polyvinyl chloride, polyethylene or propylene, etc.). In Ukraine, discharge 
rates are regulated by the “Rules for the intake of wastewater into drainage systems” 
[15]. So, according to Appendix 4 of these Rules, the wastewater temperature should 
not be higher than 40°C, and the acidity index pH should be in the range of 6.5 ÷ 8.5. 
Therefore, the drainage of condensate into the sewer without preliminary preparation, 
as in Europe, is not allowed.  

 
3.1.2. Use of condensate for the needs of the boiler plant and outside of it 

(useful application) 
In the case of the beneficial use of this condensate, several factors must be 

considered. Alternatively, is the possibility using condensate outside the boiler plant 
(for laundries, greenhouses, swimming pools, etc.). The resulting condensate can also 
be used in boiler houses for blowdown boilers or in chemical water-purification 
systems. As for the use of condensate in chemical water-purification systems, it 
should be noted that with an alkaline reaction of raw water entering this system, 
direct mixing of this water with condensate is possible. With an acidic reaction of raw 
water, this direct mixing is possible with a deaerator in the system. Possible 
applications of condensate are shown in Fig. 1. 

As can be seen from the figure, condensate neutralization is required in two 
cases: 

a) in case of impossibility of useful use and forced discharge into the sewer; 
b) when using condensate to feed heating networks with significant acidity of 

raw water for chemical water-purification. 
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Figure 1. Schema of the directions of useful use or drainage of the formed 

condensate into the sewage system during the operation of condensing boilers  
or condensing attachments to it (heat-recovery units). 

 
Own studies of the properties of condensate formed during experimental studies 

of heat transfer in heat recovery equipment showed that the condensate at the outlet 
of the heat-recovery unit contains 70÷100 mg/l of dissolved carbon dioxide (H2CO3), 
the hardness of the condensate does not exceed 3 mg-eq/l. Such condensate is quite 
aggressive and must be decarbonized if it is impossible to use it useful without 
neutralization. 

 
3.2. Condensate decarbonization methods 
According to literary sources [6, 11], there are several ways to decarbonize 

condensate, in particular: by contact degassing, passing it through a special granular 
filter and mixing the condensate with a neutralizing solution, which is added to the 
condensate container using a calibrated dispenser. For example, marble chips, lime or 
a solution containing CaCO3 are used to neutralize carbonic acid in condensate. For 
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the absorption of other components, the condensate is passed through a bed of 
activated carbon. Known designs of such devices, where to neutralize the condensate 
formed during the combustion of gas, used granules of magnesium oxide.  

Among the directions of condensate decarbonization known in Ukraine, the 
most common are:  

- decarbonization by degassing by the contact method, which consists in 
removing CO2 from the heated solution by blowing air in the nozzle layer (ceramic or 
plastic), through which condensate flows. Degassing occurs due to the instability of 
the H2CO3 compound, which, when heated, easily decomposes into H2O and CO2;  

- chemical decarbonization, by combining carbon dioxide in an insoluble 
compound with various reagents, which are added to the container using a dispenser; 
- decarbonization by passing the condensate through a granular filter containing 
calcium carbonate, such as marble chips or lime. 

 
3.2.1. Decarbonization by contact degassing  
At using this method, it is necessary to equip the boiler installation with a fan, or 

to organize air blowing through the calciner using a smoke exhauster. In the latter 
version, an additional load is created on the smoke exhauster and the exhaust-gas 
duct. In this case, the air removed from the calciner enters the chimney, which leads 
to a decrease in the temperature of the exhaust-gases and the draft of the chimney. 
The second disadvantage of the second option is additional CO2 emissions 
(greenhouse gas emissions) due to condensate degassing. In addition, as a result of 
decarbonization, carbonic acid should be removed from the condensate in such an 
amount that the pH value was 6.5 ÷ 8.5, which indicates the neutrality of the solution. 
With this method, the neutral pH of the condensate can be achieved only with deep 
removal of carbon dioxide as a result of zero hardness of the condensate. This can 
require significant purging air consumption and, consequently, high energy 
consumption.  

 
3.2.2. Decarbonization by adding a chemical solution  
The implementation of the second method of decarbonization is carried out by 

adding a chemical neutralizing solution to the condensate (Fig. 2). 
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Figure 2. Scheme of decarbonization of condensate with a chemical solution: 

1 – condensate collection tank; 2 – tank with quicklime solution;  
3 – metering pump; 4 – pH meter. 

 
The decarbonization process is implemented as follows:  
- the resulting condensate accumulates in a special tank of a certain volume;  
- the required amount of neutralizing substance is calculated (lime, ammonium 

carbonate, etc.);  
- the required amount of neutralizer is added to the condensate tank using a 

dosing pump.  
This process is easy to automate. For example, a sensor for measuring the pH of 

the condensate is installed, and when the measured value drops below the set critical 
level, the program of control devices is triggered, and the dosing pump is turned on, 
which automatically adds the required amount of neutralizing  
agent. Lime consumption can be calculated using the formula:   

                                        ( ) О.НСаСОСОНСОСа 2323 +→+  
To implement the process of decarbonization of condensate in an automatic 

mode, appropriate capital investments are required for the pump and metering unit, as 
well as for a relatively high level of automation of this neutralization scheme. 

It is pertinent to note that chemical neutralization of condensate is also carried 
out when it is added to raw water supplied to chemical water-purification. Almost all 
natural waters contain carbonic acid salts, which have buffering properties. 
Therefore, the pH of natural waters usually ranges from 7 to 7.5, since HCO3 ions 
prevent CO2 from significantly lowering the pH of water. This property of natural 
waters can be used for dilution of water supplied to chemical water-purification, 
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formed by condensate. Under these conditions, the installation of special neutralizing 
equipment is not required. 

 
3.2.3. Decarbonization by using filter material  
The third method of decarbonization is carried out when the condensate comes 

into contact with the filter material (for example, marble chips) due to the chemical 
reaction between the free calcium Ca contained in the marble chips and carbonic acid 
H2CO2. During the reaction, an insoluble compound CaCO3 is formed. Removal of 
carbonic acid from condensate during filtration in a layer of marble chips is seen as 
the simplest method of decarbonization of water condensate from those considered. 
This filter material is quite cheap, and the structural elements and connecting 
pipelines for connecting the neutralization equipment can be made of the appropriate 
type of plastic or flexible hoses. 

Geometrical parameters (cross-section and height) of the neutralizer must 
provide the condensate flow rate necessary for the decarbonization process. 

 
3.3. Recommended equipment and justification for its need for 

neutralization of condensate in boiler plants  
 
3.3.1. Condensate neutralizer using marble chips 
Based on the results of the research and the analysis of existing methods for 

neutralizing water condensate obtained by deep cooling of the flue gases of boiler 
plants, the Institute of Engineering Thermophysics of National Academy of Sciences 
of Ukraine has developed a design for a condensate neutralizer. The developed 
technical solution is based on the use of the method of filtration of condensate in a 
layer of marble chips (Fig. 3) for its decarbonization. 

As you can see, the neutralizer (Fig. 3) consists of a collapsible carcass 1, in 
which a water distribution grid 2 is installed (for a uniform flow of condensate), 
above which there is a filter material 3 of the corresponding fractional composition. 
In addition, the design provides nozzles 4 and 5 for the supply and discharge of 
condensate, as well as nozzles 6 for air removal and 7 for emptying this equipment 
during repair or maintenance. The filtration direction is from bottom to top. In this 
case, the supply of condensate to the filter must be carried out from below. 
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Figure 3. Condensate neutralizer using filter material: 

1 – carcass; 2 – water distribution grid; 3 – filter material (marble chips);  
4, 5 – connecting pipes for inlet and outlet of condensate;  

6, 7 – overflow and drain pipes. 
 
This equipment provides neutralization of condensate with an acid reaction to 

the required standard values (pH = 6.5 ÷ 8.5) in accordance with [15] for its further 
discharge into the sewer or for useful use. The service life of the filtering material is 
designed to work for 3 ÷ 4 months, after which it loses its capacity and needs to be 
replaced. For easy access to the filtering material, the neutralizer body is equipped 
with a removable cover, and it is recommended to connect pipes 4 and 5 using 
flexible hoses.  

The neutralizer can be connected to a collecting tank, from which the 
decarbonated condensate can be discharged to the sewer by means of a pump or can 
be used in a useful manner.  

 
3.3.2. Calculation justifications for the need to equip a boiler plant by 

equipment for neutralizing condensate 
Methods for decarbonization of condensate and the need for this process, as a 

rule, are determined by the supplier-manufacturer of condensing boilers or are 
determined at the design stage of heat recovery equipment in case of modernization 
of old-style boilers.  

As an example, Fig. 4 shows the results of computational studies regarding the 
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volumes of the formed condensate Gcon in a condensing heat exchanger installed 
during the modernization of a gas-fired water-heating boiler with a nominal thermal 
power Qb = 1 MW. The recovered heat was used for preheating only the return heat-
network water and with the combined use of the recovered heat (for heating the 
return heat-network system water and raw water of the chemical water-purification 
system).   

 

 
Figure 4. The relative value of the volumes of condensate formed in the heat 

exchanger per 1 MW of the installed heat output of the boiler Gcon/Qb during the 
heating period, depending on the environment temperature with the combined 
use of recovered heat for heating the return heat-network water and raw water 
of the chemical water-purification system in the amount of 1.5 % (1) and 2% (2) 

of the water consumption in the boiler and in the heat exchanger for heating 
only return water (3). 

 
Based on the results obtained, it can be concluded that for a boiler with a 

nominal heat output of 1 MW, the maximum condensate consumption when heating 
only the return water of the heat supply system (curve 3) does not exceed 20 kg/h, i.e. 
it is allowed to directly drain it into the sewer without preliminary decarbonization. 
With the combined use of recovered heat (curves 1 and 2), the maximum condensate 
consumption significantly increases and exceeds the value of 20 kg/h, therefore, in 
this case, its neutralization is a prerequisite, if the useful use (fig. 1) of water 
condensate in the boiler room or outside is not provided. 
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Conclusions 
In conclusion, it should be noted that when using modern heat-recovery 

technologies in gas-fired boiler houses, there are different circuit and technical 
solutions for possible useful use or safe evacuation of acidic condensate formed 
during the implementation of these technologies. In cases where it is advisable to 
neutralize this condensate, there are effective methods for its decarbonization and 
appropriate equipment. 
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Введение 
Среди материалов, которые успешно применяются в различных областях 

техники взамен традиционных материалов, особое место занимают полимерные 
композиты. Их широкое использование связано с наличием специфических 
физических характеристик, таких как повышенная коррозионная стойкость, 
низкий удельный вес, большой диапазон теплопроводящих свойств и т.д. [1-9]. 
Потребность в полимерных композиционных материалах с каждым годом 
возрастает, например, в электротехнике – для замены металлических элементов 
в электродвигателях и генераторах; в теплоэнергетике – для изготовления 
теплообменных поверхностей различного назначения, в электронных приборах 
– для отвода теплоты и т.п.  

Ввиду вышеизложенного перспективным является разработка новых 
полимерных композиционных материалов путем варьирования их 
составляющих – типа полимерной матрицы и наполнителя, метода получения и 
т.д. Задачи разработки таких материалов связаны с углубленным изучением 
особенностей структурообразования в процессе кристаллизации. При этом 
заслуживает особого внимания оценка влияния методов получения полимерных 
композитов на формирования их структуры.  

В данной работе приведены результаты расчетно-экспериментальных 
исследований закономерностей структурообразования полимерных 
микрокомпозитов, у которых матрицей служит полиэтилен, а наполнителем - 
микрочастицы алюминия.  
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4.1. Методика расчетно-экспериментальных исследований 
 
При проведении исследований на первом этапе выполнялось построение 

экспериментальных экзотерм кристаллизации композита при его охлаждении 
из расплава с заданной постоянной скоростью. Образец нагревался до 
температуры, превышающей температуру плавления полимера на 50 К, 
выдерживался при данной температуре 180 с и далее охлаждался до 
температуры 400 К при фиксированной скорости Vt его охлаждения 
(Vt = 0.00833 … 0.333 К/с). Удельный тепловой поток, отводимый от композита, 
определялся в атмосфере сухого азота методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии с использованием прибора Перкина-Элмера DSC-2 
с модифицированным программным обеспечением от IFA GmbUlm.  

На втором этапе на основе полученных экспериментальных данных 
теоретически определялись характеристики процесса кристаллизации на двух 
стадиях. 

На стадии зарождения отдельных структурно-упорядоченных подобластей 
рассматриваемые характеристики находились с использованием уравнения 
нуклеации  

( )[ ]( ) ( ){ } ( ) ( ) ( )2 1
M M Mln 1 lnm m mm

t N N m m m NV m T T T T T K a a T T T++ − ∆ = − ∆
, (1) 

где ТN, ТК – температура начала и конца кристаллизации; ΔТ – 
температурный интервал кристаллизации; ТМ – температура расплава, 
отвечающая максимальному значению удельного теплового потока; аm –
 приведенный параметр нуклеации; Кm – приведенный транспортный барьер; 
m – безразмерный параметр формы. 

На стадии формирования таких структур во всем объеме композита 
характеристики процесса кристаллизации определялись с применением 
стандартного и модифицированного уравнений Колмогорова – Авраами 

( ) 
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 ,  (3) 
где α – относительная объемная доля кристаллической фазы; τ –

 приведенное время: τ = Vt ·t ; Кn – эффективная константа скорости; n –
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 псевдопараметр формы; f – относительная объемная доля кристаллической 
фазы, отвечающая кристаллизации на флуктуациях  плотности полимера, 
верхние индексы «'» и «''» отвечают первому и второму  механизмам 
кристаллизации. 

В качестве экспериментальных методов получения полимерных 
композитов в работе применялись два метода. Метод 1 основывается на 
смешивании компонентов в сухом виде с применением магнитной мешалки и 
ультразвукового диспергатора при дальнейшем горячем прессовании 
полученной композиции. Метод II базируется на смешивании компонентов в 
расплаве полимера при дальнейшем придании композиту необходимой формы 
горячим прессованием. 

Микрочастицы алюминия, которые использовались как наполнитель, 
получались из алюминиевых опилок путем их растирания в шаровой мельнице 
до образования частиц размером (0.5 ... 1.0) мкм. Массовая доля наполнителя ω 
в данном исследовании варьировалась от 0.2 до 4.0%. 

 
 
4.2. Закономерности структурообразования полимерных 
микрокомпозитов 
 
Как свидетельствуют данные экспериментальных исследований, для обоих 

методов получения композитов при различных массовых долях наполнителя 
наблюдается в целом сходный характер изменения основных параметров 
кристаллизации с повышением скорости охлаждения Vt. В частности, с ростом 
Vt снижаются температуры начала TN и конца TK кристаллизации (см. рис. 1) и 
заметно увеличивается интервал ΔT температур кристаллизации. Так, при ω = 
1.0% величина ΔT составляет для метода І – 10.4 К при Vt = 0.00833 К/с и 14.8 К 
при Vt = 0.333 К/с. а для метода ІІ – соответственно 8.7 К и 12.1 К.  

Из результатов исследований также следует, что с повышением скорости 
охлаждения Vt имеет место снижение максимального значения удельного 
теплового потока при смещении положения на кривой QП = f (T) в область более 
низких температур (рис. 2). 
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а) 

б) 
Рисунок 1 – Значения температур начала ТN (а) и конца ТK  (б) 

кристаллизации композитов, полученных методом І, при фиксированных 
скоростях охлаждения Vt  и разных массовых долях наполнителя  

ω: 1 - Vt  = 0,00833К/с; 2  - 0,0333К/с; 3 – 0,0833К/с; 4 – 0,333 К/с. 
 

Относительно закономерностей влияния массовой доли наполнителя ω на 
характеристики полученных экзотерм кристаллизации, то они могут отличаться 
для разных методов получения композитов. Так, температуры начала 
кристаллизации TN для композитов, полученных разными методами, при 
фиксированной величине Vt незначительно уменьшается с увеличением ω. 
Температуры же конца кристаллизации TK меняются для методов I и II по-
разному. В случае применения метода I в целом имеет место тенденция к 
снижению температуры TK при росте массовой доли наполнителя. Для 
композитов, полученных на основе метода II, величина ω несущественно 



 Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021                                                          Part 3 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-31-5 44 

влияет на температуру TK при Vt = 0.00833 К/с и 0.0333 К/с. С дальнейшим 
ростом скорости охлаждения Vt температура конца кристаллизации TK 
несколько возрастает при ω = 1.0 и 4.0%. Соответственно интервал температур 
кристаллизации ΔT по методу II является заметно меньшим, чем для метода I 
для всех значений Vt при указанных величинах ω.  

Согласно полученным данным (рис. 2) при фиксированной скорости 

охлаждения Vt значения потока 
max
ПQ , соответствующие различным массовым 

долям наполнителя ω, в случае применения метода I близки по величине. Для 
композитов, полученных методом II, эти значения заметно повышаются при ω 

= 1.0% и 4.0%. Так, при Vt = 0.333 К/с величина 
max
ПQ составляет 3.0 Вт/кг для ω 

= 0.2% и 5.9 Вт/кг для ω = 1.0%. 
Полученные экспериментальные экзотермы кристаллизации, как уже 

отмечалось, послужили основой для теоретического определения 
характеристик структурообразования. При исследовании начальной стадии 
кристаллизации решению подлежало уравнение нуклеации (1). С целью анализа 
размерности кристаллообразования данное уравнение решалось при значениях 
безразмерного параметра формы m = 1 и m = 2. 

На рисунке 3 приведены результаты решения уравнения (1) для различных 
массовых долей наполнителя ω при разных методах получения исследуемых 
полимерных микрокомпозитов. Согласно полученным данным имеет место два 
механизма кристаллизации на ее начальной стадии, а именно, двухмерный 
плоскостной и трехмерный объемный. При этом наблюдается определенное 
преобладание объемного механизма на плоскостным.  

Обращает на себя внимание также тот факт, что указанное преобладание 
зависит определенным образом от массовой доли наполнителя ω и метода 
получения композитов. В частности, при применении метода I преобладание 
объемного механизма на плоскостным несколько уменьшается с увеличением 
ω. При использовании метода II соотношения механизмов 
кристаллообразования практически не зависят от массовой доли наполнителя и 
близки к ситуации ненаполненного полимера. 
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а) 

б) 
Рисунок 2 – Максимальные значения удельного теплового потока, 

полученные с использованием метода І (а) и метода ІІ (б), при 
фиксированных скоростях охлаждения Vt  и разных массовых долях 

наполнителя ω:  
1 - Vt  = 0,00833К/с; 2  - 0,0333К/с; 3 – 0,0833К/с; 4 – 0,333 К/с. 

 
Что касается второй стадии кристаллизации (кристаллизации во всем 
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объеме композита), то экспериментальные экзотермы кристаллизации 
рассматривались в предположении наличия двух механизмов 
кристаллообразования, первый из которых связан с кристаллизацией 
собственно полимерной матрицы (который реализуется на флуктуациях 
плотности полимера) и второй - с кристаллизацией, в которой роль ее центров 
играют частицы наполнителя. Соответственно результаты экспериментов по 
кинетике кристаллизации анализировались согласно уравнениям Колгоморова - 
Авраами (2) и его модифицированной версии (3). 
 

а) 

б) 
Рисунок 3 – Значения приведенных параметров нуклеации а1 (а) и а2 (б) 

для различных массовых долей наполнителя ω при разных методах 
получения исследуемых полимерных микрокомпозитов 
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Таблица 1 – Параметры структурообразования на стадии кристаллизации 
в объеме полимерных микрокомпозитов на основе полиэтилена, 

наполненного микрочастицами алюминия, при разных методах их 
получения 

 
Полученные данные (см. табл.) свидетельствуют о том, что первый из 

указанных механизмов кристаллизации для всех рассмотренных значений 
массовой доли наполнителя ω и скорости охлаждения Vt является объемным 
(n = 3) для обоих методов получения композитов. Что касается второго 
механизма кристаллизации, то тут есть определенные различия при 

ω . % Vt.  
K / c 

Уравнение (2) Уравнение (3) 
n Kn. 10-5 

K-n 
χ2.10-

5 f K'n. 10-5 
K-nʹ  n" K''n. 10-5 

K-n'' χ2. 10-5 

 Метод І 
 

0.2 
0.00833 3.2 163 88 0.77 98 3.0 339 1 
0.0333 3.1 177 77 0.75 92 3.0 329 3 
0.0833 3.2 189 95 0.74 101 3.2 323 5 
0.333 3.3 198 96 0.75 103 3.1 295 4 

 
1.0 

0.00833 3.2 175 86 0.76 89 3.0 148 4 
0.0333 3.0 186 78 0.75 68 2.9 174 3 
0.0833 3.2 203 76 0.76 69 3.0 203 6 
0.333 3.1 259 84 0.74 97 2.9 279 3 

4.0 0.00833 3.1 184 92 0.75 85 3.1 154 5 
0.0333 3.1 192 84 0.74 94 3.0 164 2 
0.0833 3.0 213 79 0.79 91 3.0 189 6 
0.333 3.1 234 87 0.78 84 3.1 243 3 

Метод ІІ 
0.2 0.00833 3.1 158 97 0.74 89 3.0 306 1 

0.0333 3.3 149 85 0.75 69 3.1 282 3 
0.0833 3.1 190 78 0.76 91 3.0 240 2 
0.333 3.0 204 86 0.74 82 2.9 219 5 

1.0 0.00833 3.1 175 92 0.75 95 2.1 152 2 
0.0333 3.0 195 86 0.76 82 2.2 169 1 
0.0833 3.0 203 84 0.77 80 2.0 200 2 
0.333 3.2 334 95 0.76 79 2.1 238 6 

4.0 0.00833 3.2 179 87 0.75 79 2.1 164 2 
0.0333 3.2 197 85 0.75 77 2.0 162 3 
0.0833 3.1 200 94 0.78 72 2.0 152 2 
0.333 3.2 352 92 0.74 84 1.9 145 4 
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применении методов 1 и 2. В частности, при использовании метода I указанный 
механизм кристаллизации на микрочастицах наполнителя является объемным 
( 3n′′ ≈ ) и не зависит от величины ω. В случае получения композитов методом II 

этот механизм трансформируется от объемного ( 3n′′ ≈ ) до плоскостного ( 2n′′ ≈ ) 
при увеличении массовой доли наполнителя. 
 

Выводы. 
1. Выполнены экспериментально-теоретические исследования по 

определению механизмов структурообразования при кристаллизации из 
расплава полимерных композитов на основе полиэтилена, наполненных 
микрочастицами алюминия, для двух методов получения данных композитов, 
основанных на смешении компонентов в сухом виде (метод I) и в расплаве 
полимера (метод II). Исследование проведено в диапазоне изменения массовой 
доли наполнителя ω от 0.2% до 4.0% и варьировании скорости охлаждения Vt 
композита из расплава от 0.00833 до 0.333 К / с. 

2. Проведен сравнительный анализ экспериментальных экзотерм 
кристаллизации исследуемых композитов для двух методов их получения. 
Выявлены закономерности влияния данных методов на уровни температур 
начала и конца кристаллизации, значение максимума удельного теплового 
потока и пр. 

3. На основе результатов экспериментальных исследований в соответствии 
с уравнением нуклеации установлены закономерности структурообразования 
предлагаемых композитов на начальной стадии их кристаллизации. Показано, 
что на данной стадии имеют место два механизма кристаллизации – 
плоскостной и объемный. Установлено также, что соотношение указанных 
механизмов определенным образом зависит от метода получения композитов и 
массовой доли наполнителя. 

4. Выполнен анализ механизмов структурообразования на стадии 
кристаллизации в объеме композита в целом на основе уравнений Колмогорова 
- Авраами. Показано, что кристаллизация на флуктуациях плотности полимера 
происходит по объемному механизму для обоих методов получения 
композитов. Установлено также, что механизмы кристаллизации на частицах 
наполнителя существенно отличаются для композитов, полученных разными 
методами. 



 Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021                                                          Part 3 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-31-5 49 

KAPITEL 5 / CHAPTER 5 
THE STRUCTURE OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF THE 

THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF SUPERCRITICAL WATER IN AN 
UPWARD FLOW IN VERTICAL PIPES  

СТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ ПРИ ВОСХОДЯЩЕМ ТЕЧЕНИИ В 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБАХ 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-03-033 
 
Вступ 
Упродовж періоду дії Енергетичної стратегії України до 2035 року 

передбачається суттєве  зростання виробництва електроенергії вітчизняними 
АЕС [1]. Це потребує поряд з підтримкою рівня встановлених потужностей 
діючих АЕС розроблення нових АЕС, зокрема, на основі водоохолоджувальних 
реакторів із надкритичними параметрами. Останнє в свою чергу зумовлює 
необхідність системних досліджень теплогідравлічних процесів теплоносія в 
робочих каналах активної зони [2]. 

Надкритична вода, як теплоносій, характиризується тим, що її 
теплофізичні властивості різко і немонотонно змінюються в залежності від 
температури (рис.1). При цьому їх найбільш значна зміна спостерігається в 
температурній зоні поблизу псевдокритичної температури Трс, яка відповідає 
псевдофазовому переходу «псевдорідина-псевдогаз». Щодо температури Трс, то 
вона визначається як температура, за якої значення питомої теплоємності 
досягає максимальної величини. З огляду на вищевикладене значний інтерес 
становлять дослідження, пов’язані зі структурою розподілу теплофізичних 
властивостей надкритичної води в робочих каналах активної зони ядерних 
реакторів. 

Дана стаття присвячена дослідженню на основі CFD моделювання 
просторових розподілів коефіцієнта теплопровідності λ, питомої теплоємності 
cp та густини ρ надкритичної води при її висхідній течії в каналах стосовно до 
умов ядерних реакторів. Щодо CFD моделювання, то в останній період воно 
стає все більш застосовуваним інструментом дослідження течії і теплообміну 
при надкритичних тисках [3-13]. 
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Рисунок 1 - Залежність від температури густини (1), питомої теплоємності 
(2) та коефіцієнта теплопровідності (3) надкритичної води при тиску 24,0 

МПа 
 
5.1. Методика досліджень і вихідні дані 
 

Просторові розподіли теплофізичних властивостей надкритичної рідини в 
каналах визначались за результатами розв’язування нелінійної осесиметричної 
задачі теплопереносу при течії теплоносія у вертикальних трубах. В роботі дана 
задача розв’язувалася в двовимірній осесиметричній постановці. З метою 
стабілізації течії перед входом в трубу розрахункова область збільшувалася 
вверх за потоком за рахунок ненагріваної початкової ділянки довжиною 1,2 м. 
У вхідному перерізі труби швидкість і температура приймалися постійними, а 
величина інтенсивності турбулентності Тu  дорівнювала 3%. У вихідному 
перерізі труби ставилися «м'які» граничні умови. 

На поверхнях труби, що обтікаються водою, задавалися умови 
прилипання. На ненагріваній ділянці труби як теплові приймалися умови 
адіабатичності, на нагріваній ділянці - умови постійного по довжині труби 
теплопідводу до її стінки. Розрахункова область покривалася нерівномірною 
сіткою зі суттєвим згущенням біля стінок труби і містила 120х520 комірок. 
Пристінковий крок задавався рівним 1,5·10-6 м, що забезпечувало значення 
y+ < 0,7. Для визначення фізичних властивостей надкритичної води 
використовувалася програма NIST REFPROP, інтегрована в FLUENT код [15]. 
Розв’язування поставленої задачі здійснювалося з подвійною точністю. 
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При розв’язуванні використовувалася k-ω SST модель турбулентності. 
Результати верифікації моделей турбулентності наведені в [7]. 

Нижче наводяться результати математичного моделювання, що 
відповідають таким вихідним параметрам: радіус труби - 0,0005 м; довжина 
нагріваної ділянки труби - 4,0 м; масова швидкість G = 500 кг/(м2·с); тиск на 
вході в канал Рвх = 24 МПа; температура на вході Твх = 323 °С. Дослідження 
проводилися при різних значеннях густини теплового потоку q = 239 кВт/м2; 
263 кВт/м2; 287 кВт/м2 і 310 кВт/м2. 

 
 

5.2. Особливості просторого розподілу коефіцієнта теплопровідності 
надкритичної води 

 
Структура просторових розподілів теплофізичних властивостей 

надкритичної води в каналі визначається відповідними полями температури. На 
рис. 2 для прикладу наведено поля температури на нагріваній ділянці каналу 
при різних значеннях густини підведеного до стінки теплового потоку  (q = 310 
і 239 кВт/м2). Як видно, температурні поля надкритичної води в каналі якісно 
схожі для різних значень теплового потоку q. Хоча при цьому спостерігаються і 
суттєві кількісні відмінності. Так, при q = 239 кВт/м2 ізотерма 
псевдокритичного переходу, яка розділяє області псевдорідини і псевдогазу, 
розташовується помітно ближче до вихідного перерізу каналу (див. жирні лінії 
на рис. 2). Меншими в цьому випадку є і рівні температури надкритичної води 
у вихідному перерізі каналу. 

Рисунки 3, 4 ілюструють одержані дані щодо просторової структури 
розподілу коефіцієнта теплопровідності надкритичної води у відповідності з 
наведеними на рис. 2 температурними полями. На рис. 4 представлено картину 
полів коефіцієнта теплопровідності надкритичної води в каналі для різних q. 
Дані поля, як і відповідні поля температури, схожі в якісному відношенні. В 
обох випадках має місце немонотонна зміна λ по довжині каналу. А саме, з 
віддаленням від вхідного перерізу зі зростанням температури надкритичної 
води її  коефіцієнт теплопровідності зменшується. Далі вниз за потоком 
спостерігається локальне збільшення коефіцієнта λ у відповідності з його 
температурною залежністю (рис. 1). З наближенням до вихідного перерізу 
каналу має місце подальше зменшення коефіцієнта теплопровідності 
надкритичної води λ. 
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Рисунок 2 – Поля температури на нагріваній ділянці каналу при різних 

значеннях густини підведеного до стінки теплового потоку: а) - 
q = 310 кВт/м2 ; б) - q = 239 кВт/м2 

 

-  
Рисунок 3 – Розподіл по довжині  каналу коефіцієнта теплопровідності 
надкритичної води при q = 310 кВт/м2 (а) і q = 239 кВт/м2 (б) для різних 

значень радіуса каналу r: 1 – r = 0,0 м; 2 – r = 0,003 м; 3 – r = 0,004 м;  
4 – r = 0,0045 м; 5 – r = 0,0049 м; 6 – r = 0,00495 м 

а) 

б) 
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Із зіставлення даних на рис.4а і 4б видно, що область локального 
підвищення λ розташовується ближче до вхідного перерізу каналу при q = 310 
кВт/м2. Рівень зниження λ у вихідному перерізі каналу виявляється помітно 
нижчим для даного значення q. 

 
 

5.3. Структура просторового розподілу питомої теплоємності 
надкритичної води 

 
На рисунку 5 наводяться результати CFD моделювання щодо розподілів 

теплоємності надкритичної води ср по радіусу каналу для різних значень 
теплового потоку q. Тут рис. 5а відповідає густині теплового потоку 
q = 310 кВт/м2, а рис. 5б – 239 кВт/м2. Згідно з даними наведеними на рис. 5а, 
радіальний розподіл ср суттєво змінюється по довжині труби. Так, для х ˂ хрс 
вказаний розподіл має екстремальний характер (тут хрс – поздовжна 
координата, яка відповідає перетину ізотермою Tрс осі труби).  

 
Рисунок 4 – Поля коефіцієнта теплопровідності надкритичної води на 

ділянці каналу, що обігрівається, при різних значеннях густини 
підведеного теплового потоку: а) - q = 310 кВт/м2 ; б) - q = 239 кВт/м2. 

а
 

б
) 
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Рисунок 5 – Розподіл питомої теплоємкості надкритичної води ср по 
радіусу труби при різних значеннях підведеного теплового потоку 

q = 310 кВт/м2 (а) і q = 239  кВт/м2 (б) на різній відстані х від входу у 
ділянку труби, що обігрівається: 1 – x = 2.0 м; 2 – x = 2.2 м; 3 – x = 2.4 м;  

4 – x = 2.6 м;  5 – x = 2.8 м; 6 – x = 3.0 м; 7 – x = 3.4 м; 8 – x = 3.8 м. 
 

При х ≥ хрс максимум кривої ср = f (r) зміщується на вісь труби. На даній 
ділянці труби зі зростанням координати х значення ср зменшуються в усіх 
точках перерізу x = const, що відповідає переходу надкритичної води у 
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псевдогазовий стан з більш високими температурами. 
Щодо підобласті х ˂ хрс, то тут місце положення максимуму ср залежить від 

координати х. Чим менше значення х, тим ближче до стінки розташовується 
максимум ср (криві 1-5 на рис. 5а). Такий характер зміни радіального розподілу 
ср, як очевидно, пов’язаний з тим, що вниз за потоком до температури 
псевдокритичного переходу нагріваються все більш віддаленні від стінки шари 
води.  

Координати rmax розташування вказаного максимуму ср визначаються 
перетином перерізу x = const з ізотермою псевдокритичного переходу Tрс. На 
рис. 2 наведено конфігурацію цих ізотерм для різних значень q. 

Відповідно до наведеної на рис.2 конфігурації ізотерм Tрс при різних 
значеннях q характер зміни ср по радіусу труби для q = 239 кВт/м2 суттєво 
відрізняється від ситуації для q = 310 кВт/м2 (рис. 5а та 5б). А саме, при 
q = 239 кВт/м2 зона х ˂ хрс, в якій залежність ср = f (r) має екстремальний 
характер, значно збільшується. А зона, х ≥ хрс, в якій відбувається падіння ср зі 
зростанням х, скорочується. 

 
 

5.4. Просторовий розподіл густини надкритичної води 
 
В роботі досліджувались процеси теплообміну в режимах змішаної 

конвенції (за умови вимушеного і вільного руху рідини). При цьому 
розглядалися ситуації, що відповідають наявності і відсутності врахування сил 
плавучості. 

Рисунок 6 ілюструє результати CFD моделювання щодо розподілу густини 
надкритичної води вздовж радіуса труби при різних значеннях густини 
теплового потоку q на різній відстані х від входу в нагрівану ділянку труби. Тут 
рис. 6 а, б, в відповідають наявності врахування сил плавучості, рис. 6 г, д, е - 
відсутності такого врахування при комп'ютерному моделюванні фізичної 
ситуації, що розглядається. 

Радіальні розподіли густини надкритичної води визначаються 
відповідними профілями температури. Більш високим температурам біля стінки 
труби відповідають менші значення густини надкритичної води. Зниженим 
температурам в ядрі потоку відповідають більші величини густини води.  
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Рис. 6. Профілі густини надкритичної води в радіальному напрямку на 
різній відстані х від її входу в ділянку труби, що обігрівається, при 

врахуванні (а, б, в) і без врахування (г, д, е) сил плавучості для різних 
значень густини підведеного теплового потоку q:  1 – q = 239  кВт/м2; 2 – q = 

263 кВт/м2; 3 – q = 287 кВт/м2; 4 – q = 310 кВт/м2. 
 

Описаний характер профілів густини має місце як за наявності, так і 
відсутності врахування сил плавучості у відповідній математичній моделі (рис. 
6). 

а) 

б
 

в) 

г) 

д) 

е) 
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Щодо залежності даних профілів від густини теплового потоку q, то як 
свідчать отримані дані, чим більше q, тим менша густина надкритичної води у 
фіксованому поперечному перерізі труби. При цьому дана тенденція 
проявляється менш суттєво поблизу входу в нагрівану ділянку труби. До того ж 
тут вказаний вплив теплового потоку q на густину води локалізується в 
підобласті, прилеглій до стінки труби. Вниз за потоком вплив q поширюється і 
на область ядра потоку. 

Згідно з результатами виконаних досліджень спостерігаються певні 
відмінності в значеннях густини надкритичної води при моделюванні 
розглянутої фізичної ситуації з врахуванням і без врахування сил плавучості. А 
саме, в фіксованому перерізі труби х = const, модель з врахуванням сил 
плавучості відповідає більшим значенням густини в ядрі потоку та меншим - 
поблизу стінки труби. Тобто радіальні профілі густини є більш заповненими за 
відсутності урахування сил плавучості. 

 
Висновки 
На основі  CFD моделювання виконано дослідження особливостей 

просторового розподілу фізичних властивостей надкритичної води при її 
висхідній течії у вертикальних каналах. При цьому: 

- проаналізовано структуру розподілу коефіцієнта теплопровідності, 
питомої теплоємності та густини надкритичної води; 

- виявлено ефекти впливу на вказані розподіли густини теплового потоку, 
що підводиться до стінок каналу. 
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KAPITEL 6 / CHAPTER 6 
 BASIC PRINCIPLES OF CREATION OF INTEGRATED METHODS FOR 

STUDYING HEAT RECOVERY SYSTEMS BASED ON EXERGETIC 
APPROACH  

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЕКСЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-03-034 
 
Introduction 
The insufficient level of use of thermal secondary energy resources is largely 

associated with the low efficiency of heat recovery equipment of power plants of 
various types. The decision on the advisability of implementing one or another heat 
recovery scheme and the use of heat recovery units of a certain type should be based 
on modern research, which makes it possible to take into account the influence of the 
maximum possible number of factors on the efficiency of heat recovery. A promising 
direction, which is increasingly used in the study of power plants of various types, 
including heat recovery systems, is the use of the exergy approach. The main 
principle of this approach is to combine the methods of exergy analysis with other 
modern research methods. These are statistical methods of experiment planning, 
structural-variant methods, methods of multilevel optimization, the theory of linear 
systems, thermodynamics of irreversible processes, the theory of heat conduction, 
etc. The development and application of complex techniques based on one or another 
combination of these methods makes it possible to ensure the maximum efficiency of 
power plants. 

 
 
6.1. Modern studies of the exergy efficiency of thermal power plants of 

various types 
 
When studying the exergy efficiency of various types of installations, the exergy 

efficiency of both installations as a whole and their individual elements is most often 
assessed by the loss of exergy, or exergy efficiency [1-8]. Thus, to analyze the 
efficiency of the boiler house in [1], the balance method of exergy analysis was used, 
with the help of which two main types of exergy losses associated with irreversible 
combustion of fuel and heat transfer are considered. In [2], exergy losses and 
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optimization algorithms are used for a comparative analysis of equipment at a cement 
plant and to identify a system with the highest exergy efficiency. Studies related to 
the identification of elements with the largest losses of exergy in power plants of 
various types are considered in many works. Thus, the purpose of work [3] is to 
establish, with the help of energy and exergy studies, individual components of a 
nuclear power plant that have high losses of exergy. Work [4] is devoted to a detailed 
exergy analysis of all elements of a high-temperature combined cycle power plant. 
The system is analyzed from an exergy point of view on the basis of an 
exergoeconomic model. The main purpose of work [5] is to analyze the individual 
components of a power plant in Serbia and identify the elements that have the 
greatest energy and exergy losses. In [6], the results of the analysis of energy and 
exergy are presented for various heat recovery schemes for engines running on 
natural gas. A thermodynamic model is proposed to assess the characteristics of each 
circuit, and an optimal heat recovery circuit and its optimal operational characteristics 
are found. Work [7] is devoted to exergy analysis and thermodynamic optimization of 
low-quality heat sources to generate electricity that can be converted into mechanical 
energy using small-scale organic Rankine cycles. In work [8] it is noted that with the 
help of exergy analysis methods it is advisable to determine those stages of the 
technological process for which optimization is possible. 

 Optimization algorithms based on the application of techniques in which only 
one or two exergy characteristics are used do not allow a complete assessment of the 
thermodynamic perfection of the system and often do not reflect some important 
points of the processes under study. In the case of using complex techniques for 
research on heat recovery equipment based on the exergy approach, the effectiveness 
of the use of technologies for heat recovery from power plants of various types 
increases significantly. Studies in this area are devoted to works [9-22]. New research 
in this area contributes to the creation of highly efficient heat recovery equipment and 
significantly expands the possibilities of applying exergy analysis methods in various 
fields of knowledge.  

A necessary condition for increasing the efficiency of power plants, including 
heat recovery systems, is their optimization. A comparative analysis of the efficiency 
of various power plants can only be carried out if the parameters of the plants are 
optimized. The correctness of evaluating the efficiency of heat recovery systems of 
varying degrees of complexity largely depends on the choice of appropriate methods 
for efficiency analysis and optimization. A justified choice of such a technique 
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increases the effectiveness of optimization, since it allows using parameters that are 
as close to optimal as possible when developing the design of a heat recovery system. 
This, in turn, increases the efficiency of the system.  

 
 
6.2. Complex methods for evaluating the efficiency and optimization of heat 

recovery systems 
 
As a necessary general principle, new complex methods for evaluating the 

efficiency and optimization of heat recovery systems include the development of new 
multiplicative criteria for evaluating efficiency. Such criteria should be highly 
sensitive to changes in system parameters and serve as target optimization functions. 
This can be achieved using the exergy approach. For this, it is advisable to include 
some exergy characteristics in the efficiency criterion, in addition to the thermal and 
technological characteristics of the power plant. Such characteristics are 
distinguished by high sensitivity to changes in operating and design parameters of 
installations, are characterized by additivity and versatility. To assess the efficiency 
and optimization of heat recovery systems, the following multiplicative efficiency 

criteria have been proposed: heat-exergy efficiency criterion ε= /E Q  and exergo-

technological criterion 2
т = / .k Em Q   

The main principle of creating an integrated technique for optimizing and 
analyzing the effectiveness of individual elements of heat recovery systems, as well 
as simple heat recovery systems, is to determine the functional dependences of the 
selected efficiency criteria on their main parameters. The main stages of the specified 
method for determining the specified dependencies are as follows: 

- for individual elements of the heat recovery system, draw up a system of 
exergy, heat and material balance equations, supplemented by hydrodynamic 
equations and heat transfer equations, using balance methods of exergy analysis; 

- from the system of balance equations, determine the necessary exergy 
characteristics included in the efficiency criteria; 

- calculate multiplicative performance criteria; 
- on the basis of statistical methods for planning an experiment, to obtain 

functional dependences of the efficiency criteria on the main parameters of the 
elements of the heat recovery system. 
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- using the obtained functional dependencies to optimize the parameters of the 
system using well-known mathematical methods. 

 As an example, the obtained functional dependences of the heat-exergy 
criterion of efficiency on the geometric parameters of the heat exchange surface of a 
gas-air plate air heater are given. The air heater is included in the combined heat 
recovery system of the boiler plant for heating water and blast air. The dependences 
are obtained for various ambient temperature: 

tinv = –50C  
ε = 5,70 ⋅10-1 – 2,88 ⋅10-4a + 1,07 ⋅10-7a2 – 3,34 ⋅10-4b + 2,32 ⋅10-8ab +  
+1,38 ⋅10-7b2 +5,74 ⋅10-2s  – 2,38 ⋅10-5as  – 1,28 ⋅10-5bs + 1,21 ⋅10-3s2; 
tinv = 00C   
ε = 3,80 ⋅10-1 – 2,72 ⋅10-4a + 1,19 ⋅10-7a2 – 4,41 ⋅10-6b + 2,43 ⋅10-9ab +                                            
+3,77 ⋅10-9b2 +3,88 ⋅10-2s  – 1,63 ⋅10-5as  – 2,63 ⋅10-6bs + 1,67 ⋅10-4s2;                                         
tinv = 50C   
ε = 2,70 ⋅10-1 – 1,90 ⋅10-4a + 8,54 ⋅10-8a2 + 2,08 ⋅10-6b + 8,84 ⋅10-10ab + 
+ 3,61 ⋅10-10b2 +3,07 ⋅10-2s  – 1,19 ⋅10-5as  – 2,00 ⋅10-6bs + 8,16 ⋅10-6s2.                   
Here: a is the width of the air heater plate, b is the height of the plate, s is the 

distance between the plates. 
To create complex methods for analyzing the efficiency and optimization of 

complex heat recovery systems, it is advisable to use the basic principles of 
structural-variant methods, multilevel optimization methods, the theory of linear 
systems, thermodynamics of irreversible processes, and the theory of heat 
conduction. 

For the developed methodology based on the principles of structural-variant 
methods, the main stages are as follows: 

- to develop a block diagram of a heat recovery system, consisting of a number 
of discrete elements of a simple structure; 

- to identify exergy flows between elements of a simple structure; 
- to carry out thermal and exergy calculations to identify the elements for which 

the exergy losses most significantly affect the total losses of the heat recovery 
system; 

- calculate the optimal parameters of the identified elements and introduce the 
optimized elements into the general scheme of the heat recovery system (fig. 1). 
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Figure 1. Block diagram of the heat recovery system for heating water and 

heating and humidifying the blast air with the designation of exergy flows 
between the elements: 1 – air heater; 2 – contact heater and air humidifier;  

3 – air heater; 4 – water heater; 5 – surface water heater; 6 – gas heater;  
7 – catchment 
  

As an example, a block diagram of a heat recovery system for heating water and 
heating and humidifying blast air is given.   The diagram highlights the elements for 
which the exergy losses most significantly affect the total exergy losses of the heat 
recovery system. 

The main principle of a complex methodology based on multilevel optimization 
is to reduce a complex multicriteria and multiparameter optimization problem to 
simpler local problems at each level. The main stages of the technique are as follows: 

- to divide the heat recovery system into several optimization levels; 
- build mathematical models for objects of each optimization level; 
- use the variable parameters of an object of a given level as variable parameters, 

and use the optimal parameters, which are the results of solving local optimization 
problems at other levels, as constants; 

- to use the scheme of recursive traversal of optimization levels, which allows 
for constant information exchange between optimization levels; 

- for the mathematical models constructed in this way, at each optimization 
level, solve the corresponding optimization problem and determine the optimal values 
of the parameters. 

The developed methodology, based on the principles of the theory of linear 
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systems, namely, on the principles of the method of RP-representation of 
thermodynamic balances in matrix form, consists of the following stages: 

- to develop a block diagram of the installation, consisting of a number of 
discrete elements of a simple structure, interconnected by exergy flows; 

- write down the balances of mass, energy and exergy of the investigated 
installation in matrix form; 

- to establish the types of thermodynamic flows and present all thermodynamic 
balances and thermodynamic flows of the studied installation in the source-product 
system; 

- to construct the corresponding matrices with the help of which to calculate the 
degree of irreversibility of processes in the installation; 

- to carry out a comparative analysis of exergy losses in various elements of the 
installation and to determine the relative contribution of each element to the total 
irreversibility of processes in the installation. 

An example of the implementation of this technique for an installation that 
includes a boiler and a combined heat recovery system for heating water and blast air 
is given (fig. 2,3) The graphs illustrating the exergy losses depending on the boiler 
power and the relative contribution of each element to the total irreversibility of the 
processes in the installation are given. 

 
Figure. 2 - Dependence of exergy losses on the boiler power in% of the 

installed power; т.с. – heat recovery system; 1 – hot water heat exchanger; 2 – air-
heating heat exchanger; 3 – gas heater; 4 – smoke exhauster; 5 – fan 
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The main stages of a comprehensive methodology for calculating exergy losses 
based on the principles of the theory of thermal conductivity are as follows: 

- to develop a mathematical model of the investigated processes; 
- get differential equations of exergy; 
- to solve jointly the differential equations of exergy and the equation of thermal 

conductivity and obtain formulas for calculating exergy losses; 
- calculate the total exergy losses and establish the share of exergy losses in heat 

conduction processes in the total exergy losses. 
 

а)          b)    

c)           d)   
Figure 3 - Relative contribution of exergy losses of each element to the 

total losses of the heat recovery system at different boiler capacity: a) 100% of 
the installed boiler capacity, b) 77%, c) 55%, d) 30% 

  
Formulas are given for calculating exergy losses associated with heat transfer 

processes in a plate without internal heat sources for a steady state under boundary 
conditions of the third kind. Figure 4 shows the dependence of exergy losses on the 
thermal conductivity coefficient for a plate air-heating heat exchanger included in the 
heat recovery system of a heating boiler for heating blast air, at various operating 
modes of the boiler: 

( )
( )( )
( )( )

0
2λ 2 2 ln .

δ 2
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Figure 4 - Dependence of exergy losses on the coefficient of thermal 

conductivity for a plate air-heating heat exchanger included in the heat recovery 
system of a heating boiler for heating blast air, at different operating modes of 

the boiler: 1 –
g

inT = 156,8 ° C; 2 – 145,5 ° C; 3 – 133,3 ° C; 4 – 120,0 ° C. 
 

A complex technique for determining exergy losses, based on the principles of 
the theory of linear systems, serves to determine exergy dissipators. The developed 
technique makes it possible to divide the exergy power losses by reasons and areas of 
their localization and to identify the conditions under which these losses will be 
minimal. The main stages of the technique are as follows: 

- to develop a mathematical model of the investigated processes; 
- get the differential equation of exergy; 
- to solve jointly the differential equations of exergy and the equations of heat 

conduction and heat transfer; 
- to obtain formulas for calculating exergy dissipators characterizing exergy 

losses due to nonequilibrium heat transfer between heat carriers, and dissipators 
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associated with irreversible exergy losses due to their viscosity; 
- calculate the total losses of exergy power and establish the share of 

hydrodynamic losses and exergy losses due to non-equilibrium heat transfer in total 
losses. 

Formulas for calculating exergy dissipators in an air-heating plate heat 
exchanger are given: 

1 2

2 2

α λ
δ, ,

α λ
W W W

inv inv

W

T Q T QR R
FTT FT T

= = ( )3

2 2

ξ
.

2 (ρ) ( )
inv

G
G T

R
T F

=
 

E – loss of exergy; F is the lateral surface area; G is the mass flow rate of the 
coolant; Q – thermal power; T is the temperature; Tw1 (Tw2) – wall temperature from 
the flue gas (air) side; α is the heat transfer coefficient; δ – wall thickness; λ – 

coefficient of thermal conductivity; ξ – coefficient of hydraulic resistance; ρ– 
density. Lower indices: W – wall; inv is the environment. 

The use of complex techniques based on a combination of exergy analysis 
methods with other modern research methods allows ensuring the maximum 
efficiency of power plants. 

 
 
Conclusions 
1. The basic principles of creating integrated methods for evaluating the 

efficiency and optimization of heat recovery systems have been developed. 
2. Examples of the implementation of the developed techniques for heat 

recovery systems of power plants of various types are given. 
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KAPITEL 7 / CHAPTER 7 
DETERMINATION OF FACTORS WHICH ARE AFFECTING FOR THE 

FORMATION OF THE TERRITORY OF FILLING STATIONS  
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

АВТОЗАПРАВНИХ КОМПЛЕКСІВ 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-03-035 
 
Вступ 
Мережі автозаправних комплексів (АЗК) функціонують в сфері 

обслуговування та є об’єктами, послуги і товари яких мають високий рівень 
попиту. Незважаючи на високі темпи розвитку мереж автозаправних 
комплексів на території України виявлена відсутність обґрунтованих науково-
методичних досліджень щодо їх послідовних етапів проектування, будівництва 
та подальшої експлуатації. Виникає необхідність постійного удосконалення 
методів проектування, нормативних вимог та визначення основних факторів що 
впливають на формування території автозаправних комплексів. 

Сучасний автозаправний комплекс це автозаправна станція з об’єктами 
(будинками, спорудами, приміщеннями) сервісного обслуговування водіїв, 
пасажирів (роздрібна торгівля продуктами харчування), автотранспорту 
(технічного обслуговування, миття автомобілів, роздрібна торгівля запасними 
частинами, мастильними речовинами) [1]. 

 
 
7.1. Основні закономірності формування генерального плану АЗК. 
 
При розробленні генерального плану автозаправного комплексу основним 

критерієм з функціонально-планувальних обмежень, що впливає на розміщення 
об’єкту є необхідність розміщення АЗК на окремій ділянці автодороги чи 
вулиці [1]. 

Згідно статистичних досліджень автомобільного потоку, в середньому 
близько 3% автомобілів, що проїжджають вздовж автодороги заїжджають на 
об’єкт придорожнього сервісу для отримання відповідних послуг. 

Наприклад, при автомобільному потоці 500 авто за годину, в середньому 
15 автомобілів заїде на автозаправний комплекс для отримання товарів та 
послуг. Також, основним факторами, що впливають на розміщення АЗК є 
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необхідність дотримання вимого безпечної організації дорожнього руху в 
районі розміщення АЗК, конкурентне середовище в місці перспективного 
розміщення АЗК.  Необхідно організовувати заїзди і виїзди на об’єкт сервісу з 
розміщенням додаткової полоси гальмування перед виїздом та додаткової 
полоси розгону з виїзду АЗК. 

За потужністю АЗК поділяються на малі, середні та великі [2]. 
Класифікація АЗС за категоріями наведена у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 - Класифікація АЗК та АЗС за категоріями. 

 
 
Резервуар вважається підземним, якщо найвищий рівень пального в ньому 

знаходиться не менше як на 0,2 м нижче рівня планувальної відмітки прилеглої 
з усіх сторін території на відстані не менше 3,0 м від стінки резервуара. 

Одна роздавальна колонка може мати від 1 до 10 роздавальних пістолетів в 
залежності від кількості видів пального та відсіків у резервуарі. При цьому в 
розрахунках потужності АЗК приймається заправлення не більше двох 
автомобілів на одну ПРК одночасно, незалежно від кількості пістолетів у ній. 

Малі автозаправні станції (АЗС) при їх розміщенні на сельбищних 
територіях населених пунктів призначаються для заправлення паливом тільки 
легкових автомобілів та мікроавтобусів, а середні та великі станції або 
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комплекси для автомобілів всіх типів за умови розміщення за межами житлових 
кварталів (мікрорайонів). 

АЗК з пунктами обслуговування транспортних засобів (технічне 
обслуговування, миття, тощо) слід розміщувати тільки уздовж вулиць і доріг 
промислових і комунально складських зон, на їх територіях та на виїздах із 
населених пунктів. Забороняється розміщувати такі АЗК у межах сельбищних 
територій і зон відпочинку. Вимоги до розміщення АЗК без пунктів технічного 
обслуговування транспортних засобів слід приймати такими, як при розміщенні 
автозаправних станцій (АЗС) [3]. 

АЗК також слід розміщувати в найкрупніших, крупних та великих містах 
уздовж магістральних вулиць загальноміського та районного значення, в 
середніх та малих містах - уздовж магістральних вулиць і доріг промислових і 
комунально-складських зон на їх територіях[4]. 
 
 

7.2. Обмеження при проектуванні АЗК. 
 
При проектуванні АЗК (АЗС) необхідно дотриматися всіх вимог 

нормативних документів, що стосуються проектування автозаправних 
комплексів. 

Нижче наведено основні вимоги та обмеження при розміщенні АЗК. 
Розміщувати АЗК на житлових та пішохідних вулицях, внутрішньо 

квартальних проїздах не допускається. 
АЗК необхідно розміщувати поза межами червоних ліній вулиць або 

частково в їх межах, якщо містобудівною документацією ця територія не 
передбачена до розширення проїзної частини вулиці на перспективу. 

При розміщенні АЗК поблизу лісових ділянок (у тому числі парків, 
скверів), насаджень і посівів сільськогосподарських культур, де можливе 
поширення вогню, по периметру меж території АЗК необхідно передбачати 
наземне покриття, що не поширює полум’я по своїй поверхні, або зорану 
земельну смугу завширшки не менше як 5 м. 

У центральних щільно забудованих районах міст з населенням 250 тис. 
осіб і більше допускається розміщення нових АЗС лише малої потужності з 
підземним розташуванням резервуарів типів «А» і «Б» без пунктів технічного 
обслуговування. 
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При розміщенні в межах населених пунктів АЗС типу «В» максимальна 
сумарна місткість наземних резервуарів для зберігання рідкого палива не 
повинна перевищувати 80 м3. 

АЗК типів «А» і «Б» III категорії слід розміщувати у промислових та 
комунальних зонах, санітарно-захисних зонах об’єктів. 

Улаштування АЗК з підземними одностінними резервуарами в межах 
населених пунктів не допускається. 

Розміщення модульних АЗК з одностінними наземними резервуарами 
палива повинно відповідати таким вимогам: 

- модульні АЗК з наземними резервуарами слід розміщувати за межами 
населених пунктів і підприємств. 

У разі розміщення АЗК поруч з лісовими ділянками відстані до ділянок 
хвойних та змішаних порід дозволяється зменшувати в два рази, якщо вздовж 
межі лісової ділянки та прилеглої території АЗК виконано наземне покриття з 
матеріалів, які не розповсюджують горіння по поверхні, або зорана смуга землі 
завширшки не менше ніж 5 м. 

Розміщення нових та реконструкцію існуючих АЗК необхідно здійснювати 
з дотриманням санітарних розривів та протипожежних відстаней від 
найближчих споруд АЗК до найближчих будинків, споруд та інженерних мереж 
відповідно до нормативних показників. 

Мінімальні відстані від АЗК до об’єктів, розташованих поза територією 
АЗК, вимірюються від найближчого з вибухопожежонебезпечних пристроїв та 
джерел забруднення споруд АЗК до: 

- зовнішніх стін житлових, громадських, виробничих і складських 
будинків; 

- меж земельних ділянок садибної забудови, дачних та садових будинків, 
закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, лікувально-
профілактичних установ із стаціонаром, санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, 
будинків-інтернатів загального та спеціального типів, закладів відпочинку, 
фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих комплексів, а також 
майданчиків для ігор, занять фізкультурою та спортом, відпочинку населення, 
місць масового перебування людей. 

Відстані від споруд АЗК, які розміщують на земельних ділянках 
промислових, комунально-складських, науково-виробничих, автотранспортних 
підприємств, установ, організацій та підприємств з обслуговування 
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автотранспорту для їх власних потреб, до зовнішніх стін виробничих, 
адміністративних, побутових будинків і складських будівель цих підприємств 
визначають відповідно до показників таблиці, крім підприємств з виробництва 
харчових продуктів та медичних препаратів, для яких відстані визначають як 
для житлових та громадських будинків. 

Територія АЗК повинна бути спланована так, щоб унеможливити 
розтікання пролитого палива як на території АЗК, так і за її межами за 
допомогою влаштування твердого водонепроникного покриття проїзної 
частини і майданчиків на території АЗК. 

На в’їздах і виїздах з території АЗК з наявністю рідкого моторного палива 
слід влаштовувати похилі підвищення заввишки не менше ніж 0,2 м або 
дренажні лотки для відведення забруднених нафтопродуктами атмосферних 
опадів в очисні споруди. Дренажні лотки повинні бути приєднані до 
приймальної воронки. Лотки та воронки слід закривати металевими ґратами. 

Огорожа території АЗК (за її наявності) повинна бути провітрюваною та 
виконуватися з негорючих матеріалів. В огорожі території АЗК слід 
передбачати не менше двох розосереджених воріт для в’їзду та виїзду 
автотранспорту. 

Розмір санітарно-захисних зон від джерел забруднення АЗК усіх типів та 
АЗК до житлових та громадських будівель, до меж земельних ділянок закладів 
дошкільної освіти встановлюються за розрахунками хімічного забруднення 
атмосферного повітря викидами від технологічного обладнання, сервісних 
об’єктів і транспортних засобів, що обслуговуються АЗК, з урахуванням 
фонового забруднення та розрахунків еквівалентних та максимальних рівнів 
звуку для денного та нічного часу доби, але не менше 50 м відповідно до ДСП 
173-96. 

Розміщувати АЗК усіх типів не допускається: 
- у прибережних захисних смугах водних об’єктів відповідно до вимог 

ДСП 173-96; 
- у І та II поясах зони санітарної охорони поверхневих та підземних джерел 

водопостачання 
- у санітарно-захисних смугах магістральних водоводів; 
- у санітарно-захисних зонах повітряних ліній електропередач, що 

встановлюються відповідно до вимог ДСН 239-96. 
Не допускається розміщення АЗК на ділянках вулиць і доріг з повздовжнім 
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ухилом більше 40 %  та з радіусами заокруглення у плані 250 м і менше. 
Не допускається розміщення і функціонування АЗК усіх типів у межах 

озеленених територій загального користування, лісів, лісопарків, об’єктів і 
територій природно-заповідного фонду та їхніх охоронних зон, об’єктів і 
територій культурної спадщини та їхніх охоронних (буферних) зон, зон 
охоронюваного ландшафту. 

Наземні споруди АЗК слід розміщувати на відстані не менше 10 м від краю 
проїзної частини. На дорогах з 1-2 смугами руху в кожному напрямку, на 
під’їздах до АЗК слід улаштовувати додаткову смугу руху накопичення 
транспортних засобів шириною, що дорівнює основній смузі руху, але не 
менше 3,0 м, впродовж 50 м до в’їзду на АЗК та 15 м від виїзду з неї. Довжину 
переходу від основної проїзної частини до додаткової смуги накопичення слід 
приймати не менше 15 м. Допускається зменшення довжини смуги 
накопичення до 30 м для малих та 40 м для середніх АЗК за умови їх 
розташування на вулицях з інтенсивністю руху не більше 300 авт/год на одну 
смугу руху. 

Територія АЗК відокремлюється від проїзної частини острівцем безпеки, 
ширина якого встановлюється з урахуванням розміщення транспортної 
огорожі, тротуару. В’їзд та виїзд з території АЗК влаштовують окремо один від 
одного завширшки не менше 4,2 м кожний з радіусом заокруглення не менше 
10 м. Якщо в’їзд та виїзд влаштовуються суміщеними, між ними необхідно 
передбачити розділювальний острівець безпеки завширшки не менше 1 м, 
піднятий над проїзною частиною на 0,1 м. 

Найменшу відстань від в’їзду та виїзду з території АЗК слід приймати: 
а) до перехрестя з магістральною вулицею (найближча межа її проїзної 

частини) - 100 м; 
б) до перехрестя з вулицею або проїздом місцевого значення (найближча 

межа її проїзної частини) - 35 м; 
в) до вікон робочих та житлових приміщень, ділянок закладів дошкільної 

та загальної середньої освіти та лікувальних закладів, майданчиків відпочинку 
– 15 м.  

Протипожежні відстані від об’єктів навколишнього середовища до споруд 
АЗС наведені в таблиці 2. 
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Таблиця 2 - Протипожежні відстані від об’єктів навколишнього 
середовища до споруд АЗК та АЗС 

 
 

 
7.3. Залежність планувальних рішень від потужності АЗК. 

 
Відповідно від заданої проектної потужності АЗК необхідно забезпечити 

відповідну ємність резервуарів, та паливо-роздавальних колонок рідкого 
моторного палива. 

Ємність резервуарів визначається залежно від встановленої потужності 
АЗК та можливості розміщення необхідного об’єму палива зважаючи на 
протипожежні, санітарні і екологічні обмеження конкретної земельної ділянки.  

При розрахунковій максимальній пропускні здатності АЗК до 120 
заправлень автомобілів на годину, що з урахуванням коефіцієнта добового 
завантаження АЗК складе близько 400 заправлень на добу необхідно 
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передбачити мінімум 5 паливо роздавальних колонок (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - АЗК на 5 заправних острівців. 

 
Середній об’єм заправлення паливом на АЗК приймається: для 

мікроавтобусів і вантажних автомобілів 40 л, для легкових автомобілів - 20л. 
При цьому загальна тривалість заправлення, з урахуванням підготовчих 
операцій,  становить: 5 хв для легкових автомобілів і мікроавтобусів, та  6 хв 
для вантажних автомобілів [5].  

Розрахункова середня тривалість одного заправлення  для легкових 
автомобілів приймається 5,0 хв, при цьому розрахунковий час роботи 
погружного насосу,  становить 30 секунд. Розрахунковий середній об’єм одного 
заправлення приймається 20л.  

Таким чином, розрахункова середня кількість заправлень для легкових 
авто-мобілів на годину приймається даному випадку близько 120 шт. 

Розрахункова середня тривалість одного заправлення  для мікроавтобусів і 
вантажних автомобілів становить 6,0 хв, при цьому розрахунковий час роботи 
погружного насосу,  становить 60 секунд. Розрахунковий середній об’єм одного 
заправлення приймається 40л. Розрахункова середня кількість заправлень для 
мікроавтобусів і вантажних автомобілів на годину приймається 20шт [6]. 

 Загальна добова витрата нафтопродуктів складе близько  8,0 м3/добу,  
річна – 2920 м3/рік.    

При розрахунковій максимальній пропускні здатності АЗК до 100 
заправлень автомобілів на годину, що з урахуванням коефіцієнта добового 
завантаження АЗС складе близько 250 заправлень на добу необхідно 
передбачити мінімум 3 паливо-роздавальних колонок (рис.2). 
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Рисунок 2 - АЗК на 3 заправних острівців. 

 
При розрахунковій максимальній пропускні здатності АЗК до 40 

заправлень автомобілів на годину, що з урахуванням коефіцієнта добового 
завантаження АЗК складе близько 100 заправлень на добу необхідно 
передбачити мінімум 2 паливо роздавальні колонки (рис.3). 

    
Рисунок 3 - АЗК на 2 заправних острівців. 

 
 
7.4. Порівняльний аналіз функціонально-планувальних рішень АЗК. 

 
На основі проведеного аналізу функціонально-планувальних рішень 

автозаправних комплексів було виділено характерні особливості формування 
об’єктів виходячи із конкретних містобудівних умов і завдання замовника 
будівництва. 

При порівнянні автозаправних комплексів було виявлено зв’язок між 
розрахунковою кількістю заправлень рідкого моторного палива, кількістю 
технологічного обладнання, необхідною площею земельної ділянки та площею 
операторського блоку з необхідними приміщеннями [8]. 

При більшій розрахунковій потужності необхідно передбачити більшу 
кількість паливо роздавальних колонок, більший розрахунковий об’єм 
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зберігання рідкого моторного палива [9].  
Також при збільшенні потужності об’єкту необхідно передбачити більшу 

кількість санітарно-побутових приміщень для забезпечення необхідних умов 
праці робітникам автозаправного комплексу згідно вимог нормативних 
документів.   

Визначено залежність між загальним автомобільним потоком на 
автодорозі, де передбачається розміщення АЗК, з оптимальною площею 
торгівельного залу операторського блоку для продажу супутніх товарів та 
проектною потужністю АЗК. 

Встановлено необхідні містобудівні умови для можливості розміщення 
автозаправного комплексу з врахуванням протипожежних і санітарних 
обмежень в залежності від потужності автозаправного комплексу. 

Вивчено різні варіанти планування  торгового залу операторського блоку і 
визначено оптимальні варіанти  для ефективного зонування та зручності 
орієнтації і пересування покупців в торговому залі. 

Результати порівняльного аналізу трьох автозаправних комплексів 
наведено в таблиці 3. 

 
Висновки 
Виходячи з розглянутих варіантів об’ємно-планувальних рішень 

формування автозаправних комплексів,  досліджені об’єкти відрізняються 
кількісними і якісними характеристиками своїх компонентів і можуть бути 
відображені при розміщенні автозаправного комплексу. 

В роботі теоретично висвітлено напрямок в області перспективного 
розміщення автозаправних комплексів з використанням сучасних тенденцій у 
містобудуванні та виявлені основні залежності між загальним автомобільним 
потоком на автодорозі з оптимальною площею торгівельного залу 
операторського блоку для продажу супутніх товарів. 
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Таблиця 3 - Порівняльний аналіз автозаправних комплексів. 

Класифікація об’єкту 
за потужністю 

Тип №1 
(Великий АЗК) 

Тип №2 
(Середній АЗК) 

Тип №3 
(Малий АЗК, 

АЗС) 
Розрахункова кількість 

заправлень рідкого моторного 
палива, 

авт./годину, авт./добу 

120 авт./годину, 
400 авт./добу 

80 авт./годину, 
200 авт./добу 

40 авт./годину, 
100 авт./добу 

Кількість двосторонніх паливо-
роздавальних колонок,  шт. 5 4 2 

Об’єм резервуарного парку, м3 100,0 60,0 40,0 

Площа земельної ділянки, м2 4000,0 2200,0 1500,0 

Площа твердих покриттів, м2 2800,0 1800,0 750,0 

Площа операторського блоку, м2 234,5 160,0 116,7 

Площа торгівельного залу, м2 137,4 93,1 79,1 

Площа санітарно-побутових 
приміщень, м2 54,2 23,2 17,7 

Загальна кількість працюючих, 
чол. 20 18 14 

Розрахункова електрична 
потужність, кВт 80,0 50,0 30,0 

Протипожежна нормативна 
відстань від технологічного 

обладнання АЗК 
60,0 50,0 30,0 

Санітарно-захисна зона АЗК, м 50 50 50 

Інтенсивність руху  
на автодорозі,  

(авг./год. на одну смугу руху) 
500 400 300 

Середня кількість автомобілів, що 
заїде на автозаправний  

комплекс,   авг./год. 
15 12 9 
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KAPITEL 8 / CHAPTER 8 
DISRICT HEATING IN UKRAINE VS 4G-DH SYSTEMS  

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ОПАЛЕННЯ В УКРАЇНІ VS СИСТЕМИ 4G-DH 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-03-036 
 
Введение  
Необходимым условием устойчивого мирового развития является подъем 

углеродно-нейтральной экономики. Как следствие, в Украине, как и в любой 
другой европейской стране, возникает потребность в стратегии национального 
энергетического перехода (ЭнП) от сжигания традиционных 
углеродсодержащих ископаемых видов ПЭР к «зелёной» энергетике. В [1] на 
основе выполненного анализ показано, что в структуре энергопотребления как 
Украины, так и ЕС, наиболее энергозатратным есть жилищно-коммунальный 
сектор (ЖКХ), соответственно, 46,1 % и 41,7 % (данные на 2017 г.). 
Энергопотребление транспортного сектора составило 18,8 % и 30,8 %, 
промышленного – 30,7 % и 24,6 %, остального – 4,46 % и 2,84 %, 
соответственно. Поэтому ЭнП в первую очередь предполагает масштабную 
реформу ЖКХ Украины (ЖКХУ), как сектора экономики с наибольшею в 
энергобалансе долею «токсичных» ПЭР, потребление которых характеризуется 
низкими энергоэффективностью и экономичностью. Целью работы является 
анализ возможностей адаптации и модернизации систем централизованного 
теплоснабжения Украины (СЦТ-У) до уровня требований современных 
энергоэффективных смарт-систем углеродно-нейтрального тепло-, 
электрообеспечения жилого сектора. В работе использована методика 
сравнительно- типологического анализа СЦТ-У и новейших систем 
централизованного теплоснабжения (СЦТ), в основном, в странах ЕС. 
Методика позволяет оценить потенциальные возможности внедрения 
концепции 4G-DH (как СЦТ последнего поколения) в СЦТ-У. Далее 
рассматриваются два вопроса, первый из которых касается текущего состояния 
СЦТ-У, второй – возможностей адаптации норм и требований 4G-DH к СЦТ-У. 
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8.1. Текущее состояние систем центрального теплоснабжения в 
Украине 

 
После практически полной приватизации основной части жилого фонда 

Украины, ЖКХ, особенно сектор бытового теплоснабжения, перешло в фазу 
социально-экономической «стагнации» и «деградации» [2, 3]. Ситуация в СЦТ-
У характеризуется низкими показателями энергетической, экономической и 
экологической эффективности на всех этапах энерготехнологического 
процесса. В табл. 1 аккумулированы данные о СЦТ 15 стран, в которых 
централизованное теплоснабжение в последние годы получило заметное 
развитие. Приведём основные взаимосвязанные признаки и причины упадка 
ЖКХУ.  

 

 
1. Высокие удельные на единицу отапливаемой площади расхода ПЭР на 

уровне конечных потребителей. Фактические величины потребления тепловой 
энергии жилищным фондом в разы превышают нормативные или реально 
обусловленные отечественные показатели и тем более нормативную реальность 
пассивных домов в ЕС, США, КНР.  

2. Показатели п. 1 далеки от стандартов пассивного дома (формата NZEB), 
на которые с 2020 г. ориентируется новое строительство в ЕС и которым 

Таблица 1. Значения ряда показателей централизованного  
теплоснабжения. Источник: [1, 4-5], Eurostat 

Names 
indicators 

Рейтинг стран * Ukraine * 

1 2 3 4 5 6 

Population coverage for 
DH services  

Iceland 
(92%) 

Latvia 
(65%) 

Denmark 
(63%) 

Estonia 
(62%) 

Lithuania 
(57%) 

77% -2009** 
76,3%-2017 (-0,7 
%) 

Total capacity of DH 
(GWt) 

China  
(463) 

Poland 
(56,5) 

Germany 
(49,7) 

S.Korea 
(30) 

Finland/Czech 
Republic (23) 

71 (installed)*** 

Increasing in the DH 
pipes length, 2009-13  

Italy 
(58 %) 

Norway 
(53%) 

Switzerland 
(52%) 

China 
(43%) 

Sweden/ Austria 
(21%) 

-25 % 

Total heat output (EJ) 
China 
(3,2) 

Germany 
(0,26) 

Poland 
(0,25) 

Sweden 
(0,18) 

South Korea 
(0,17) 

0,21 (2015)  
 

Share of RES (except for 
CHPP)  

Iceland 
(76%) 

Norway 
(61%) 

Denmark 
(46%) 

France  
(39%) 

Switzerland  
(31%) 

0,89 % 

Notes: *Assessments, 2017. ** Autonomous heating: large cities 21, 8%, small cities 59.4%. *** Maximum 
load 26 ГВт (2015). 
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должна соответствовать нормопрактика ассоциированной с ЕС Украины. 
3. Низкие теплозащитные показатели ограждающих конструкций зданий и 

несовершенные традиционные внутридомовые системы отопления и 
управления, особенно в части оснащения низкотемпературными приборами 
отопления и сетевыми (ІТ) системами учёта и контроля потреблённых 
энергоресурсов. 

4. Недооснащенность домовыми средствами автоматизации и 
менеджмента отопления, вентиляции и кондиционирования (с подходами к 
автоматизации от EN 15232 [6] до стандартов ВАС, платформ Industrie 4.0, IoT), 
интегрированных в многоуровневые (квартирную уровня домохозяйства, 
квартальную и т.п.) смарт-энергетические сети (СмЭС) конечных 
энергопотребителей. 

5. Устаревшая архитектура, структура и состав СЦТ-У, ориентированной 
на использование традиционных ископаемых углеродсодержащих ПЭР (как 
следствие, – небольшая доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 
энергобалансе страны, особенно в секторе ЖКХУ) с незначительной долей 
когенерации в балансе энергоснабжения. В составе СЦТ-У также практически 
отсутствуют оборудование и системы накопления энергии. 

6. Практическая невозможность конечным потребителям стать 
просьюмерами либерализованного энергорынка и реализовать своё право на 
конкурентной основе свободного выбора поставщика услуг по 
энергообеспечению. 

7. Невозможность реализовать on-line контроль предложения/спроса в 
процессах распределенного производства/потребления энергии на базе 
концепции массового активного конечного потребителя энергии 
многоуровневых СмЭС.  

8. Невозможность управления спросом на энергию, когда потребители 
отслеживают прерывистый и стохастический график наиболее доступных видов 
ВИЭ-генерации (то есть переход на корректировку не предложения, а спроса 
при минимизации избыточных мощностей генерации и сетей). 

9. Физически и морально устаревшее оборудование предприятий 
теплокоммунэнерго (ТКЭ) [2], 20% котлов которых превысили срок 
эксплуатации, а когенерационные установки являются редкостью. При этом 
технический уровень неудовлетворительный у более чем трети (~ 38%) 
теплосетей, ~ 15% которых находится в предаварийном и аварийном состоянии, 
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а средние потери энергии при транспортировке достигают 19% при ~ 6% 
технически обусловленных. 

10. СЦТ-У недогружено: установленная мощность теплогенерирующих 
установок в 2015 г. оценивалось 71 ГВт, а реальная – 26 ГВт (КИУМ=0,37).  

11. Оборудование СЦТ-У характеризуется низкими показателями 
надежности, энергетической, экономической и экологической эффективности. 
Ситуация ухудшается также в связи с тем, что объемы потребления энергии 
непрерывно уменьшаются (и будут уменьшаться по мере термомодернизации 
домов старой застройки и развития распределенной ВИЭ-генерации, внедрения 
энергоэффективных технологий в ЖКХУ) на фоне дальнейшего ухудшения 
технического состояния энергоблоков, теплосетей и качества соответствующих 
услуг. 

12. Недостаточное внимание к утилизации энергетического потенциала 
вторичных энергоресурсов для производства товарной тепловой энергии для  
СЦТ-У. Хотя в этом вопросе есть определенные успехи: в шести городах 
Украины в 2019-2022 гг. реализуются проекты по утилизации сбросной 
теплоты в рамках программы «Швеция-Украина: Фонд поддержки 
централизованного теплоснабжения».  

Последний столбец табл. 1 содержит сведения о СЦТ-У. Почти по всем 
параметрам (охват населения услугами СЦТ, мощности, отпуска энергии) 
Украина находится в топ-5 списка. Но по ключевому в современных условиях 
показателю, характеризующему конкурентоспособность СЦТ в экодизайне, 
долей ВИЭ в энергобалансе ПЭР, Украина с ее 0,89% уступает Исландии в 85 
раз, Норвегии в 69, Дании в 52, Франции в 44, Швейцарии в 35 раз. В Украине 
энергетическая тарифная политика в ЖКС в последние годы, начиная с 2015 
года, коренным образом изменилась Особенный толчок ей придала 
полноценная ассоциация Украины и ЕС (1.09. 2017). В полную силу заработало 
ЖКХ-семейство законов Украины («Про ринок електричної енергії», "Про 
житлово-комунальні послуги", "Про теплопостачання", «Про комерційний 
облік теплової енергії та водопостачання», «Про енергетичну ефективність 
будівель»,  "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 
будинку", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про регулювання 
містобудівної діяльності", "Про альтернативні джерела енергії", "Про 
комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та 
використання скидного енергопотенціалу", "Про Національну комісію, що 
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здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", 
"Про природні монополії", "Про захист економічної конкуренції", "Про охорону 
навколишнього природного середовища" и т.д.), а также целый ряд 
международных договоров, согласие на обязательность выполнения которых 
предоставлено ВР Украины, другие акты законодательства Украины, которые в 
итоге открыли путь к интеграции Украины в мировое экономическое 
пространство. Тарифы на энергоносители, во-первых, потеряли социальный 
аспект; во-вторых, начали выравниваться между юридическими и физическими 
лицами, меняясь (возрастая) для последних в экономически обусловленном 
направлении. 

Как следствие, стоимость услуг индивидуального теплосамообеспечения 
многократно повысилась, а мотивация централизованного теплоснабжения, 
наоборот, начала возрождаться. Последняя волна отказа от СЦТ несколько лет 
назад наблюдалась только в городах с очень расстроенным (точнее – 
аварийным) коммунальным хозяйством. Примером являются Марганец, 
Покров, Каменское со стихийными попытками городских громад перехода к 
прямому электроотоплению. Поэтому ответ «Полный отказ от СЦТ» на вопрос 
«Что делать с устаревшей СЦТ-У?» неправильный, а практика его применения 
– порочна. Специалистами Минрегионстроя Украины, академических и 
учебных заведений высказывалось мнение, что со многих точек зрения – 
экологичности, эффективности и энергобезопасности – в большинстве 
практически важных ситуаций альтернативы СЦТ нет [1, 4, 7]. 

Упомянутый ответ является неудовлетворительным также потому, что в 
обоих случаях сохраняется использование высокоэксергетических ядерных и 
ископаемых углеродсодержащих видов топлива. Но их использование 
планируется к 2050 г. сократить так, чтобы ежегодные выбросы парниковых 
газов уменьшить на 80% по сравнению с уровнем 1990 г. Сокращение будет 
стимулироваться, например, путем экологических налогов, как это уже имеет 
место в Дании, Германии и через некоторое время (с 2023 г.) станет правилом в 
ЕС. 

В целом при условии внедрения экономически обусловленных тарифов и 
современных энергоэффективных технологий преимущества централизованной 
комбинированной мощной генерации энергии и ее сетевого распределения в 
условиях либерализации энергетического рынка вновь становятся 
привлекательными для населения. Очевидно, что модернизация существующей 
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СЦТ-У, ее декарбонизация должна проводиться так, чтобы сохранить все 
функциональные особенности, избавиться от вышеперечисленных недостатков 
и предоставить ей новые черты, присущие технологиям последнего, четвертого 
поколения централизованного теплоснабжения, появившиеся в ЕС в последние 
10 лет. 

 
 
8.2. Сравнение систем центрального теплоснабжения в ЕС и Украине 
 
Большая часть СЦТ в мире сегодня соответствует уровню 2G-DH и 3G-DH. 

Обоснование, структура и состав 4G-DH, их эволюция подробно описаны в 
работах Х. Лунда, его соавторов [8] и многочисленных последователей. СЦТ-У 
страны принадлежат в основном к видам 2G-DH и 3G-DH. Современные СЦТ 
(4GDH) предусматривают функционирование в «среде» зданий класса 
энергоэффективности В и последующую интеграцию СЦТ и электроснабжения 
в СмЭС, а также доминирование ВИЭ в балансе потребления ПЭР. Небольшое 
количество энергоэффективных домов в Украине с высокоэффективной 
теплоизоляцией, развитой домашней автоматикой (в том числе квартирными 
ИТП) и оснащённых модульной котельной соответствуют требованиям даже 
3G-DH +. 

В системах 4G-DH вместо ископаемых углеродсодержащих ПЭР (нефти, 
угля, природного газа) используются преимущественно ВИЭ, биомасса, 
биотоплива, а также низкопотенциальные энергетические ресурсы солнца, 
ветра, приливов, литосферы. Классификация и схема эволюции СЦТ в ходе их 
технологичного перехода от СЦТ первого поколения (1G-DH) к современным 
4G-DH, а также наборы признаков, показателей, присущие каждому виду СЦТ, 
приведены в [1]. Комплекс всех составляющих придает системе качество 
системы четвертого поколения.  

Тотальная трансформация существующей в Украине СЦТ с требованиями 
4G-DH нецелесообразна вследствие того, что проектные мощности СЦТ-У 
(мощности энергоблоков, пропускная способность теплотрасс, 
распределительных сетей и т.д.) были рассчитаны на основной жилой фонд. Он 
характеризуется повышенными теплопотерями, которые в свою очередь были 
обусловлены низким термическим сопротивлением внешних ограждений, 
большими инфильтрационными потерями, отсутствием ИТП домового и 
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квартирного уровней, отсутствием средств учета фактически потребляемой 
энергии и, как следствие, оплатой услуг отопления по валовым показателям 
(площадью, объемом помещения, количеством обитателей и т.п.). Кроме того, 
часть распространённого оборудования морально и физически устарела. Их 
примером является водоструйное элеваторы, характерные для 2G-DH. Эти 
устройства, несмотря на неприхотливость, имеют существенные недостатки: 

 – невозможность регулирования температуры теплоносителя на выходе; 
 – большие габариты камеры смешения; 
 – высокий (0,08-0,2 Мпа) перепад давления в линиях подачи и возврата. 
Перечислим ряд основных показателей и особенностей 4G-DH, 

существенных при модернизации существующих СЦТ-У в 4G-DH (У). Этот 
перечень имеет методологическое значение и служит отправной точкой для 
разработки реального проекта или дорожной карты по модернизации 
существующей СЦТ-У. 

Наиболее распространенным теплоносителем для 4G-DH (У) должна быть 
вода, но при ее пониженных рабочих параметрах: температуры от 30 до 70 ° C, 
давление ≤ 0,2 МПа. Вследствие пониженных температур подачи tпод возможно 
будет использовать первично-изолированные гибкие, сдвоенные, возможно 
строенные полимерные трубопроводы небольших диаметров. Принудительная 
циркуляция будет осуществляться менее мощными насосами не только в ИТП, 
а еще также на квартирном уровне. Это позволит реализовать количественный 
автоматический режим регулирования температурных режимов отопления. 
Пластинчатые теплообменники, измерители режимных и аварийных 
параметров, смарт-сенсоры, автоматическая запорно-регулирующая 
аппаратура, информационно-коммутационное оборудование и технологии, в 
том числе беспроводные мештехнологии, интегрированные WLAN, WAN 
найдут широкое применение при предоставлении услуг централизованного 
отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Считается, что степень 
электрификации 4G-DH будет высокой, особенно при условии интеграции 
электрических и тепловых сетей в многоуровневую СмЭС. «Зелёная» 
электроэнергия расширит масштабы джоулева обогрева. Низкотемпературные 
(tпод <50 ° С) и ультра низькотемпературные ("теплые" ограждения) приборы 
отопления заменят чугунные радиаторы. В системах централизованного 
водоснабжения с температурой подачи tпод≈30 ° С теплообменник 
предварительно нагреет горячую воду, а тепловой насос в обратном 
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трубопроводе с буферным резервуаром, доведёт температуру горячей воды до 
40 °С и выше. Для предотвращения угрозы инфицирования легионеллою 
предусмотрены периодические специальные профилактические термические 
режимы водных трактов. 

В отдельных случаях технологии 4G-DH будут внедряться не только в 
новостройках, но и при модернизации части жилого фонда, основу которой 
образуют дома старой застройки. Будет реализован зональный 
профилированный во времени микроклимат помещений с минимизацией 
температуры обратной воды или более сложно оптимизированные режимами, 
возникающие при реализации подхода с регулированием спроса DRM. 
Тепловая энергия, в отличие от предыдущих поколений СЦТ, будет 
производиться главным образом на ВИЭ. Угольные паровые котлы, изредка 
ТЭЦ, характерные для 1G-DH; угольные, мазутные ТЭЦ, ТЭЦ на природном 
газе, характерные для большинства восточноевропейских стран (2G-DH) 
останутся в прошлом. 

Качественная, качественно-количественная, количественная системы 
регулирования, характерные для 2G-DH, 3G-DH, заменяются АСУ с целевой 
многоуровневой функцией минимизации расходов ПЭР на единицу площади. 
При этом будут учитываться расходы ПЭР по всей технологической цепи 
получения энергии –генерации, транспорте, распределении и конечном 
потреблении. 

Системы 4G-DH, будут интегрироваться также с системами 
централизованного или локального охлаждения (например, абсорбционными 
чиллерами) и сезонными накопителями тепловой энергии. 

При внедрении 4G-DH (У) будет наблюдаться переходный период, когда 
старая технологическая основа начнёт обновляться элементами и 
компонентами 4G-DH. В частности, системы генерации на традиционных видах 
топлива постепенно будут дополняться распределённой генерацией, 
когенерационными установками, а топливо для котлов 2G-DH, 3G-DH, что 
изначально были рассчитаны на ископаемые виды ПЭР, начнет «обогащаться» 
миксом биомассы, отходов, вторичных энергетических ресурсов. 

Особое место в планах модернизации СЦТ-У должен занять переход 
европейской и мировой экономики на водородное топливо. Ожидается, что к 
2050 году 24 % мировых потребностей в энергии будет покрываться Н2, а его 
цена приблизится к ценам на природный газ [9, 10]. Подобно другим странам 
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(например, ФРГ, РФ) Украина должна обратиться к разработке Национальной 
стратегии развития водородной энергетики. Важное место в ней должно быть 
отведено использованию Н2 для СЦТ. Соответствующие технологии основаны 
на комбинированном производстве тепла и электроэнергии. МикроТЭЦ может 
работать как на природном газе, так и на Н2, не только их сжигая (для нагрева 
воды, воздуха), но и генерируя при помощи топливных элементов (ТЭ) 
электроэнергию. При этом использование ТЭ обеспечат возможность подачи 
обратно в сеть  
избыточной энергии. Экспертную и кредитную поддержку развития 
водородной энергетики обещала канцлер ФРГ А. Меркель во время своего 
прощального визита в Украину 22.08.2021 г. 

На переходном этапе 3G-DH + → 4G-DH (У) тепловая энергия будет 
частично вырабатываться с помощью технологий энергоэффективного 
электрического обогрева. Электрификация СЦТ является одним из 
перспективных направлений современной энергетической стратегии ЕС. Такое 
отношение к высокоэксергетической чистой энергии характерно для стран с 
профицитом производства электроэнергии, в том числе для Украины, в 
электроэнергобалансе которой доля генерации на АЭС превышает 50%. При 
этом развитие технологий и средств накопления энергии, в том числе сезонного 
характера, является необходимым условием электрификации услуг 
теплоснабжения. 

Также на переходном этапе 3G-DH + начнется широкое использование 
теплонасосных установок (ТНУ), как централизованных, так и малого 
масштаба. Со временем распространение и общая мощность ТНУ достигнет 
степени, по которой их интеграция в сетевую систему обеспечит получение 
большого синэнергетичного эффекта. Эта технология получила название 
технологии СЦТ пятого поколения [10]. 5G-DH предоставит возможность 
реализовать двунаправленный (2-way, или с сети, или в сеть) и двухрежимный 
(отопление / охлаждение) в рамках Smart Energy (power + heating) Systems 
парадигмы.  

В заключение следует отметить, что в настоящее время одним из 
принципов государственной политики Украины в сфере обеспечения 
энергетической эффективности является содействие развитию эффективных 
СЦТ. В соответствии с рядом статей Закона Украины "Про енергетичну 
ефективність"  в структуре баланса потребления энергии СЦТ, чтобы считаться 
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энергоэффективной,  должна отвечать требованию, как минимум, 
"использовать 50% возобновляемой энергии, или 50% сбросной тепловой, либо 
75% тепла когенерации, или 50% смеси возобновляемой энергии и сбросной 
тепловой энергии". При этом органы местного самоуправления в схемах 
теплоснабжения своих городов и населенных пунктов должны обеспечить 
оптимальное соотношение централизованных и автономных систем 
теплоснабжения.  

 
Выводы 
1. Внедрение 4G-DH как энергоэффективной, малоуглеродной, 

конкурентоспособной СЦТ является ключевым вопросом реформирования 
ЖКХУ. 

2. На начальном этапе внедрение 4G-DH в Украине должно происходить 
путем включения ее отдельных элементов в существующую СЦТ-У. 
Первоочередными могут быть, в частности, мероприятия по внедрению 
внутриквартирных средств измерения, мониторинга, возможно, генерации 
энергии и пр. 

3. Разработка дорожной карты внедрения в Украине СЦТ четвертого 
поколения является неотложной задачей, решение которой требует 
объединения интеллектуальных усилий специалистов энергетического 
профиля.  
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KAPITEL 9 / CHAPTER 9 
EXERT ANALYSIS OF THE AIR THERMAL METHOD OF PROTECTION 

OF GAS-LUXURIOUS TRACTS OF BOILER PLANTS  
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗДУШНОГО ТЕПЛОВОГО МЕТОДА ЗАЩИТЫ 

ГАЗООТВОДЯЩИХ ТРАКТОВ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-03-037 
 
Введение 
Проблемы повышения эффективности и увеличения ресурса 

газоотводящих трактов котельных установок, особенно в сложных 
эксплуатационных условиях, вызывают необходимость системных 
исследований эффективных тепловых методов их защиты. Перспективным 
направлением, которое находит все большее применение в энергетике, является 
использование комплексных методик анализа эффективности и оптимизации 
энергетических установок на основе эксергетического подхода. Однако при 
изучении проблем эксплуатации газоотводящих трактов котельных установок 
соответствующих эксергетических исследований не проводилось. Причиной 
этого является отсутствие комплексной методики оценки эксергетической 
эффективности для тепловых методов защиты газоотводящих трактов на основе  
эксергетического подхода. Исследования в этом направлении позволят 
получить информацию для проектирования оптимальных 
теплоутилизационных схем и высокоэкономичного теплоутилизационного 
оборудования. 

 
 
9.1. Современное состояние проблемы повышения эффективности 

теплоэнергетических установок 
 
Системные исследования с применением методов эксергетического 

анализа, которые все чаще используются в мире, позволяют проводить анализ 
теплоутилизацийного оборудования с целью повышения его эффективности [1-
6]. Это связано, в частности, с тем, что эксергетические характеристики весьма 
чувствительны к изменению конструктивных и режимных параметров 
установок и могут быть использованы в качестве меры их термодинамической 
эффективности. В работе [1] отмечается, что эксергетический анализ можно 
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рассматривать, как способ получения информации, позволяющей определять 
области, в которых могут быть предприняты технические улучшения. В 
качестве примера исследований, основанных на применении класса 
эксергетических методов, можно привести работы [2-4]. В работе [2] на 
примере установки по производству водорода из биомассы эксергетический 
анализ используется для оценки общей и эксергетической эффективности 
установки. В работе [3] выполнен эксергетический анализ эффективности 
абсорбционной холодильной машины и определены переменные, 
характеризующие производительность установки. Для анализа эффективности 
котельной в работе [4] использован балансовый метод эксергетического 
анализа, с помощью которого рассматриваются два основных вида 
эксергетических потерь. Это потери, связанные с необратимым сжиганием 
топлива и теплопереносом. Однако применение данного метода к установкам в 
целом не позволяет анализировать эффективность каждого элемента, 
локализовать эксергетические потери и определять значения характеристик, 
при которых эти потери минимальны. В работе [5] отмечается, что 
эксергетический анализ является мощным инструментом для разработки, 
оценки и совершенствования систем преобразования энергии. Однако 
отсутствие соответствующей формальной процедуры использования 
результатов данного анализа значительно ограничивает широту его 
применения. Использование для анализа эффективности установок только 
отдельных эксергетическмх характеристик не позволяет исследовать работу  
данных установок в технологическом, теплофизическом, теплотехническом 
аспектах. Примерами исследований, базирующихся на использовании 
комплексных подходов, могут служить работы [6-15].  На основе комплексного 
эксергоэкономического подхода в работе [6] для каждого компонента 
электростанции с комбинированным циклом рассматриваются потери, которые 
определяются физическими, технологическими и экономическими 
ограничениями. Анализируется уровень устраняемых эксергетических потерь, 
что обеспечивает реалистичную оценку потенциала для повышения 
термодинамической эффективности компонентов системы. В работе [7] с 
применением комплексного подхода на основе сочетания методов 
эксергетического анализа и многоуровневой оптимизации получены данные об 
оптимальных значениях режимных и конструкционных параметров 
комбинированной теплоутилизационной установки. Использование результатов 
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выполненных исследований при разработке конструкции установки позволило 
увеличить ее эффективность на 2,5%.  В работах [8-19] изложены основные 
термодинамические положения комплексных методик на основе 
эксергетического подхода. Проведен анализ эффективности и оптимизация 
теплоутилизационных систем различной степени сложности и отдельных 
элементов систем. Рассмотрены методики, позволяющие провести локализацию 
эксергетических потерь.  Применение результатов исследований позволило 
увеличить эффективность теплоутилизационных систем, в среднем, на 3-4%.  

В работе [15] приводятся результаты исследований тепловых методов 
защиты газоотводящих трактов котельных установок, направленные на 
предотвращение в них конденсатообразования. Однако полный комплексный 
анализ теплоутилизационной системы з воздушным  тепловым методом защиты 
газоотводящих трактов не проводился.  

Выполненный анализ литературных источников свидетельствует о 
необходимости развития комплексных методик анализа эффективности 
энергоустановок на основе эксергетического похода. 

 
9.2. Анализ эксергетической эффективности теплоутилизационных 

систем котельных установок с воздушным тепловым методом 
защиты газоотводящих трактов  

  
Актуальным является проведение на основе эксергетического подхода 

исследований эксергетической эффективности теплоутилизационных систем с 
воздушным тепловым методом защиты газоотводящих трактов при увеличении 
количества подмешиваемого в дымовые газы после теплоутилизатора части 
нагретого воздуха и изменения мощности котла. Для проведения таких 
исследований необходимо разработать структурную схему 
теплоутилизационной системы с воздушным методом защиты. В соответствии с 
указанной схемой составить эксергетическое балансовое уравнение для 
определения эксергетических характеристик, используемых для анализа 
эксергетической эффективности системы. Необходимо проанализировать 
зависимости эксергетических характеристик от параметров воздушного 
теплового метода защиты газоотводящих трактов и от мощности котла. 

В работе проведен эксергетический анализ теплоутилизационной системы 
газопотребляющих котельных установок с котлом теплопроизводительностью 
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2 МВт и с водогрейным теплоутилизатором для нагрева теплосетевой воды. В 
теплоутилизационной системе реализован один из тепловых методов 
антикоррозионной защиты газоотводящих трактов котельных установок –
воздушный метод. Сущность метода состоит в подмешивании в дымовые газы 
после теплоутилизатора части нагретого воздуха, что приводит к снижению 
влажности газов и точки росы, а также к повышению их температуры. 
Максимальная температура дымовых газов при входе в теплоутилизатор 
составляет t = 160,0°С при тепловой мощности котла Q = 85,4кВт. 
Минимальная – t = 147,0°С при тепловой мощности котла Q = 90,7кВт. 
Начальная температура подмешиваемого воздуха – t =  250°С 

В настоящее время для исследования эксергетической эффективности 
энергетических установок, в основном, используется только эксергетический 
КПД. Такой подход не отражает некоторых принципиальных аспектов 
исследуемых процессов. Например, при этом не учитывается целевое 
назначение изучаемого процесса, существует неоднозначность в трактовке 
полезных эффектов и расходов и невозможность установить локализацию 
эксергетических потерь. Для эксергетического анализа воздушного теплового 
метода защиты газоотводящих трактов котельных установок использована 
комплексная методика, которая включает структурно-вариантные методы, 
интегральные балансовые методы эксергетического анализа и выбор 
эксергетических характеристик для оценки эксергетической эффективности. 
Методика предусматривает высокую точность полученных результатов, в 
среднем 0,4%. Основные этапы указанной методики следующие: 

- провести тепловые и эксергетические расчеты для идентификации 
элементов, для которых потери эксергии наиболее существенно сказываются на 
общих потерях теплоутилизационной системы; 

- разработать структурную схему для основных элементов 
теплоутилизационной системы с идентификацией входных и выходных 
эксергетических потоков: 

- составить эксергетическое балансовое уравнение для определения 
эксергетических характеристик, используемых для анализа эффективности 
системы; 

- рассчитать эксергетические характеристики, необходимые для 
эксергетического анализа воздушного теплового метода защиты газоотводящих 
трактов котельных установок. 
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Для оценки ексергктической эффективности теплоутилизационной 
системы использованы следующие критерии оценки эффективности: 
эксергетические потери E и мультипликативный тепло-эксергетический 
критерий эффективности ε. На рис.1 приведена принципиальная схема 
котельной установки при подмешивании в дымовые газы после 
теплоутилизатора части нагретого воздуха. В рамках комплексной методики 
разработана структурная схема для основных элементов теплоутилизационной 
системы, в которой реализован воздушный тепловой метод защиты воздушного 
теплового метода защиты газоотводящих трактов котельных установок (рис.2).  

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема котельной установки при 

подмешивании в дымовые газы после теплоутилизатора части нагретого 
воздуха: 1 – котел; 2 – дымовая труба; 3 – водогрейный теплоутилизатор; 

4 – газоподогреватель; 5 – регулирующий клапан 
 

 
Рисунок 2 – Структурная схема теплоутилизационной системы с 

воздушным тепловым методом защиты газоотводящих трактов  
1 – котел; 2 – дымовая труба; 3 – водогрейный теплоутилизатор 

 
Здесь  E – эксергия. Индексы верхние: g,  a, w – дымовые газы, воздух, 

вода. Индексы нижние: in, out – вход, выход. 
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В структурной схеме отражены входные и выходные эксергетические 
потоки между элементами структуры. На основе структурной схемы составлено 
эксергетическое балансовое уравнение для расчета эксергетических 
характеристик. 
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Здесь: сp – удельная теплоемкость; E – эксергия; Elos – потери эксергии; G 
– расход теплоносителя; h – энтальпия; p – давление; R– универсальная 

газовая постоянная; s – энтропия; T – абсолютная температура; μ  – 
молекулярная масса. Индексы нижние: en – окружающая среда. 

 
Из балансового уравнения определены эксергетические характеристики, 

которые используются для анализа эксергетической эффективности системы: 
эксергетические потери E и тепло- эксергетический критерий эффективности ε 
(табл. 1). 

Получены эксергетические характеристики теплоутилизационной системы 
с подмешиванием нагретого воздуха при различных значениях тепловой 
мощности котла (рис. 3) 

Наиболее существенное влияние на эксергетические характеристики 
теплоутилизационных систем оказывают разница температур теплоносителей 
на входе и выходе из теплоутилизаторов, уровень температур, расход 
теплоносителей и влагосодержание дымовых газов. Характер и степень 
влияния указанных параметров различна и зависит от режима работы котла в 
соответствии с его тепловой нагрузкой. Как видно из таблицы 1и рисунка 3, 
при уменьшении тепловой нагрузки наблюдается общая тенденция увеличения 
эксергетических потерь вследствие снижения температуры отходящих газов 
котла, увеличения расхода газов, а также снижения температуры нагреваемой в 
теплоутилизаторе воды. При реализации воздушного метода в рамках одной 
тепловой нагрузки котла величина изменения эксергии воды остается 
постоянной, а потери эксергии и изменение тепло-эксергетического критерия 
зависят от величины изменения эксергии дымовых газов. 



 Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021                                                          Part 3 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-31-5 94 

Таблица 1 – Основные исходные данные и результаты расчета 
эксергетических потерь и тепло-эксергетического критерия 

эффективности для теплоутилизационной системы с подмешиванием 
нагретого воздуха 

Q 

кВт 

N 

% 

g
int  

 0°С 

g
outt  

0°С 

w
int  

0°С 

w
outt  

0°С 

a
int   

0°С 

wE∆ кВт gE∆ кВт E 

кВт 

ε 

62,2 0 155,3 72,8 60,0 61,3 250 7,07 19,98 12,92 0,210 
62,2 4 155,3 79,4 60,0 61,3 250 7,07 18,42 11,35 0,182 
62,2 8 155,3 85,6 60,0 61,3 250 7,07 16,93 9,86 0,159 
62,2 12 155,3 91,4 60,0 61,3 250 7,07 15,5 8,43 0,136 
62,2 16 155,3 96,7 60,0 61,3 250 7,07 14,10 7,03 0,113 
85,4 0 160,0 64,2 48,6 50,4 250 7,42 24,7 17,28 0,202 
85,4 4 160,0 71,2 48,6 50,4 250 7,42 23,10 15,68 0,184 
85,4 8 160,0 77,7 48,6 50,4 250 7,42 21,60 14,18 0,167 
85,4 12 160,0 83,7 48,6 50,4 250 7,42 20,10 12,68 0,148 
85,4 16 160,0 89,4 48,6 50,4 250 7,42 18,60 11,18 0,131 
90,7 0 147,0 53,8 35,0 37,2 250 4,95 13,80 8,85 0,098 
90,7 4 147,0 61,2 35,0 37,2 250 4,95 13,00 8,05 0,089 
90,7 8 147,0 68,1 35,0 37,2 250 4,95 12,10 7,15 0,079 
90,7 12 147,0 74,5 35,0 37,2 250 4,95 11,22 6,28 0,069 
90,7 16 147,0 80,5 35,0 37,2 250 4,95 10,33 5,38 0,059 

Здесь Q – теплопроизводительность; t – температура; N – количество 
подмешиваемого воздуха; Δ – изменение величины. 

 
Вследствие подмешивания в дымовые газы после теплоутилизатора части 

нагретого воздуха происходит повышение на выходе из теплоутилизатора 
температуры смеси дымовых газов и воздуха, увеличение расхода смеси и 
уменьшение ее влагосодержания. Повышение температуры смеси уменьшает 
величину изменения эксергии дымовых газов, а увеличение расхода смеси и 
уменьшение влагосодержания увеличивает величину изменения эксергии 
дымовых газов при прочих равных условиях. Совместное влияние указанных 
параметров приводит к следующим результатам. При повышении количества 
подмешиваемого воздуха для всех значений тепловой нагрузки котла потери 
эксергии и значение тепло-эксергетического критерия уменшаються. При 
тепловой нагрузки котла Q = 90,7кВт, указанные эксергетические 
характеристики имеют наименьшие значения.  
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a)                                                                            b) 

Рисунок 3 – Эксергетические характеристики теплоутилизационной 
системы с подмешиванием нагретого воздуха при различных значениях 

тепловой мощности котла: a) эксергетические потери E; b) тепло- 
эксергетический критерий эффективности ε: 1-при отсутствии 

подмешиваемого воздуха; 2 - количество подмешиваемого воздуха – 16% 
 
Научная новизна полученных результатов заключается в применении 

комплексной методики, которая включает структурно-вариантные и 
интегральные балансовые методы эксергетического анализа для оценки 
эффективности теплоутилизационных системы с подмешиванием в дымовые 
газы после теплоутилизатора части нагретого воздуха. Практическая ценность 
связана с возможностью использования полученных результатов при 
проектировании теплоутилизаторов для конкретных схем утилизации теплоты 
энергетических установок. 

 
Выводы 
1. Проведен анализ эксергетической эффективности теплоутилизационных 

систем котельных установок с воздушным тепловым методом защиты 
газоотводящих трактов.  

2. Установлены характер и степень влияния тепловой мощности котла и 
количества подмешиваемого в дымовые газы после теплоутилизатора части 
нагретого воздуха на эксергетическую эффективность теплоутилизационных 
систем. 
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