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В  статье  рассмотрены  вопросы  применения  когенерационных  установок  в  условиях  Ряснянськой 
промзоны города Львова. 

 
Aspects of co‐genera on plants use in condi ons of  Rasnjan industrial zone of  Lviv are described in the arc‐

cle. 

Низький рівень економічності виробництва 
електроенергії в Західній енергосистемі, значні 
втрати електроенергії при ії передачі від 
електростанцій до споживачів і недостатня 
надійність забезпечення споживачів м. Львова 
електричною енергією вимагають розробки заходів 
по будівництву власних надійних і ефективних 
джерел електричної енергії на окремих 
підприємствах. 

Одним із реальних і ефективних шляхів 
вирішення цієї проблеми може бути будівництво на 
ДЕП “КонТЕЦ” ВАТ “Конвеєр” власної 
електростанції на базі енергетичних установок з 
комбінованим виробництвом теплової і електричної 
енергії. При цьому, враховуючи можливості 
проммайданчика ДЕП “КонТЕЦ”, будівництво 
електростанції на ньому доцільно здійснювати з 
врахуванням не тільки потреб ВАТ “Конвеєр”, але й 
потреб району в цілому. 

Тут особливо слід відзначити винятково 
сприятливі умови для розміщення енергетичних 
установок на проммайданчику котельні ДЕП 
“КонТЕЦ” в зв’язку з наявністю там значних резервів 
по інженерних комунікаціях і спорудах. Зазначені 
резерви суттєво впливають на скорочення термінів 
будівництва і економії капіталовкладень в 
будівництво енергетичних установок при розміщенні 
їх на проммайданчику і, як наслідок, їх інвестиційну 
привабливість. 

Крім цього, також слід відзначити, що 
проммайданчик котельні ДЕП “КонТЕЦ” ВАТ 

“Конвеєр” знаходиться в самому центрі Ряснянської 
промзони і при розміщенні на ньому генеруючих 
потужностей з комбінованим виробництвом 
теплової і електричної енергії можна буде 
ефективно покривати теплові і електричні 
навантаження не тільки споживачів цієї промзони і 
житлово-комунального сектору Рясне-2, але також і 
споживачів Рясне-1, а в перспективі і споживачів 
Левандівки та інших. Тобто розвиток генеруючих 
потужностей на проммайданчику ДЕП “КонТЕЦ” 
може здійснюватися по етапах (чергах), як це мало 
місце у свій час на Львівській ТЕЦ-1, від якої 
спочатку здійснювалось теплопостачання 
споживачів Нового Львова, потім і споживачів в 
районі вулиць В.Великого та Наукової, а пізніше і 
Сихова, а зараз на цій ТЕЦ ведеться уже нове 
будівництво, а саме парогазової установки 
потужністю 16 МВт (всього на цій ТЕЦ намічено 
збудувати чотири та-ких установки, але тут слід 
відзначити, що Львівська ТЕЦ-1 знаходиться в 
житловій зоні між двома парками – Стрийським і 
Залізні води – і розміщення на ній названих 
парогазових установок загальною потужністю 64 
МВт викликає багато запитань, і в першу чергу з 
екологічних проблем). 

До слова сказати, розміщення генеруючих 
потужностей в Ряснянській промзоні позбавлене 
зазначених вище проблем, оскільки Ряснянська 
промзона є найновішою промзоною у Львові, 
спеціально запроектованою з врахуванням норм і 
вимог до промзон, і з багатьох чинників є 
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найперспективнішою промзоною у місті, яка має 
значні резерви для її розвитку і на далеку 
перспективу, в тому числі і для розвитку енергетики 
міста. 

Тому в комплексі питань, пов'язаних з 
розвитком промисловості міста Львова і його 
соціально-побутової сфери винятково важливим є 
питання відродження і подальшого розвитку 
Ряснянської промислової зони. 

Враховуючи ту обставину, що серед основних 
чинників відродження і подальшого розвитку 
Ряснянської промзони є енергетична складова, яка 
за своєю специфікою вимагає випереджального 
розвитку, питання реконструкції ДЕП “КонТЕЦ” з 
розміщенням на її проммайданчику ефективної 
енергетичної потужності з комбінованим 
виробництвом теплової і електричної енергії є 
особливо актуальним. 

В цьому зв’язку нами розглянуто такі шляхи 
ефективного використання наявних резервів 
проммайданчика ДЕП “КонТЕЦ” для розміщення 
енергетичної потужності: 

 розміщення в приміщенні існуючої 
котельні двох або чотирьох газопоршневих 
когенераційних установок загальною 
електричною потужністю 2-2,5 МВт і 
тепловою 2-2,4 Гкал/год в залежності від 
варіантів по обладнанню (1 черга); 

 розміщення на вільній території 
проммайданчика котельні двох 
газотурбінних когенераційних установок 
загальною електричною потужністю 32 
МВт і тепловою 41,1 Гкал/год (II черга).В 
цьому випадку передбачається розширення 
зони охоплення теплопостачанням від 
КонТЕЦ за рахунок приєднання споживачів 
Рясне-1; 

 розміщення на вільній території 

проммайданчика котельні двох 
газотурбінних енергетичних установок типу 
“Водолій” загальною електричною 
потужністю 79,4 МВт і тепловою 19,2 
Гкал/год (альтернативний варіант II черги). 

Оскільки загальна теплова потужність установок 
“Водолій” нижча від газотурбіних когенераційних 
установок на 21,9 Гкал/год (тобто 41,1-19,2) то 
різницю цю при необхідності можна буде покрити від 
існуючої котельні шляхом залучення одного 
водогрійногокотла типу ПТВМ-50 для роботи в 
піковому режимі (в межах 700-1000 год/рік) в період 
максимальних теплових навантажень в зимові місяці. 

Енергетична установка типу “Водолій” має 
винятково важливу властивість, яка полягає в тому, 
що ця установка може ефективно працювати і при 
низьких теплових навантаженнях або при повній їх 
відсутності. Тому цей альтернативний варіант 
розглядається для випадку коли зону охоплення 
теплопостачанням від КонТЕЦ по різних причинах 
розширити за рахунок Рясне-1 буде неможливо, або 
коли МКП “Залізничнетеплоенерго” прийме рішення 
побудувати в Рясне-2 власну когенераційну 
установку (з виробництвом теплової і електричної 
енергії), в результаті чого відпаде потреба брати 
тепло від ДЕП “КонТЕЦ” для житлово-комунального 
сектору Рясне-2. 

І, нарешті, слід відмітити, що оскільки 
проммайданчик котельні ДЕП “КонТЕЦ” є 
винятково сприятливим для розміщення 
генеруючих потужностей незалежно від варіантів 
складу обладнання, то зазначені вище І і II черги їх 
будівництва є сугубо умовні, так як кожен із 
приведених вище варіантів по обладнанню може 
бути першою чергою в залежності від побажань і 
можливостей замовника і інвестора. Наявні резерви 
проммайданчика котельні дозволяють навіть 
одночасне будівництво першої і другої черги. 

Таблиця 1. 
Основні показники по когенераціних установках на проммайданчику ДЕП “КонТЕЦ”  

в залежності від варіантів по обладнанню 

Назва показників 

Установки на базі газопоршневих двигунів 
внутрішнього згорання 

Установки на базі газових  
турбін 

4хДвГА‐630  2х11ГД 100М  2хJMS 320GS‐N  2xUGT 15000C  2x “Водолій‐40” 

1. Потужність:                

а) електрична, кВт  2520  2000  2130  32000  79400 

б) теплова, Гкал/год  2,428  2,374  2,058  41,1  19,2 

2. Річний відпуск:                

– електроенергії, млн.кВт.г  19,656  15,5  16,614  228  565,72 

– теплоенергії, тис.Гкал  17,92  17,68  16,26  187,5  99,9 

3. Питома витрата умовного палива  
на відпущену 

              

– електроенергію, гуп/кВт.г  332,1  284,4  198,3  291,1  282,2 

– теплоенергію, кг/Гкал  128,7  118,3  112,1  129,9  158,3 
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Назва показників 

Установки на базі газопоршневих двигунів 
внутрішнього згорання 

Установки на базі газових  
турбін 

4хДвГА‐630  2х11ГД 100М  2хJMS 320GS‐N  2xUGT 15000C  2x “Водолій‐40” 

4. Питомі капіталовкладення на 1 кВт 
встановленої потужності, грн/кВт 

2680  2880  7035  3789  2592 

5. Собівартість одиниці відпущеної 
енергії: 

              

а) при будівництві за кошти кредиту 
банку: 

              

– електроенергії, коп/кВт.г  12,49  11,23  11,23  11,79  10,99 

– теплоенергії, грн/Гкал  34,86  34,22  51,76  38,92  45,02 

б) при будівництві за власні кошти:                

– електроенергії, коп/кВт.г  –  –  –  10,96  10,58 

– теплоенергії, грн/Гкал  –  –  –  35,25  42,72 

6. Термін окупності сумарних 
капіталовкладень, років: 

6,63           6,61 

а) при будівництві за кошти кредиту 
банку 

5,19  4,37  9,6  6,74  5,84 

б) при будівництві за власні кошти  2,6  2,2  4,8  3,43  2,79 

Продовження таблиці 1. 
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