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11.7. Теплопостачання 

Житлові будинки в містах і селищах отримують тепло централізовано від теплоелектроцентралей 
(ТЕЦ) і районних котелень. 

Кожна система централізованого теплопостачання незалежно від розмірів включає три основні 
елементи: джерело тепла, теплову мережу і споживача. 

У зв’язку з холодним кліматом на більшій частині території витрата палива на вироблення 
теплоти для опалення, гарячого водопостачання і нагріву повітря в житлових будівлях дуже 
велика – приблизно 30% від усього видобутого твердого та газоподібного палива. 

 В нашій країні житлові будинки в містах і робітничих селищах отримують тепло від 
теплоелектроцентралей. У Києві, наприклад, централізоване теплопостачання задовольняє більше 
80% теплових потреб всіх житлових будівель. Подальше розповсюдження систем 
централізованого теплопостачання є головним напрямком розвитку цієї галузі, оскільки воно 
дозволяє отримати значну економію палива (до 20-30%). Хоча останнім часом набули розвитку 
автономні системи опалення. 

Як паливо в Парижі, наприклад, підприємства теплопостачання використовують: вугілля (25%), 
мазут (24%), спалювання відходів (22%), газ (17%), а також електричну енергію (5%), 
геотермальні джерела (4%). Біля 4 тис. підприємств Парижа виробляють більше 5 млн. т відходів 
щорічно; близько 50% з них переробляється на сміттєспалювальних заводах, решта – спалюється 
чи компостується. 12 сміттєспалювальних заводів працюють з регенерацією тепла в пару чи 
гарячу воду, чи для живлення теплових мереж. 

На вироблення 1 Гкал тепла в Україні питомі витрати палива в комунальній енергетиці складають 
180-200 кг у.п. при 140-160 кг у.п. в розвинених державах. На теплопостачання 
загальноіснуючого житлового фонду в середньому на людину за рік витрачається близько 5,6-5,7 
т у.п. на людину, що в 1,5-2,2 рази більше, ніж у США, Данії та інших країнах. Всього річна 
потреба України в енергетичному паливі, за даними 1994 року, становить приблизно 300 млн. т. 
у.п., що відповідає 8,8·1010 Дж/рік. Всього у світі споживається приблизно 460·1010 Дж/рік. Таким 
чином, частка України складає менше  1%. Якщо звернутись до досвіду західноєвропейських 
держав, наприклад, Данії, то комплексне вирішення проблем енергозбереження призвело до того, 
що  вони  домоглись скорочення потреби в енергії на 43% при зростанні будівництва житлового 
фонду. Досвід західних країн дає ще й такі важливі показники: встановлення одного 
терморегулятора на опалювальний прилад призводить до 15% економії тепла, а зниження на 1°С 
повітря в житловому будинку дає економію до 7% теплової енергії [9]. 

Якщо порівняти статистичні дані про виконання запланованих обсягів ремонтних робіт, 
насамперед капітальних, на котельнях, теплових мережах та бойлерних, то можна сказати, що 
рівень планування та виконання цих робіт в цілому стабілізовано. 

При плані капітального ремонту котелень у 1996 році 900 одиниць за станом на початок 
опалювального сезону (15 жовтня) було відремонтовано 890 або 98,9%. На той же період 1997 р. 
при плані 960 котелень фактично було відремонтовано 903 або 94%. Перекладання теплових 
мереж в 1996 р. заплановано обсягом 799 км. Фактично на 15.10.1997 р. було виконано 728 км 
(91%). В 1997 році при плані 719 км було виконано на цей період 552 км (77%). Цей факт 
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насторожує тим більше, що загальна протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні за 
рік зросла майже на 2 тис. км.  

На мал. 11.5, 11.6 зображені принципові схеми закритої та відкритої систем теплопостачання. В 
цьому та в іншому випадках наведена схема приєднання промислового споживача та житлового 
будинку. Різниця схем – в приєднанні обладнання гарячого водопостачання. Більша частина міст 
має закриті системи теплопостачання, в яких вода підігрівається в теплообмінниках мережевою 
водою. В деяких містах є відкриті системи водопостачання, з яких на водорозбір в системи 
гарячого водопостачання надходить мережева вода. Перевага відкритої системи у відсутності 
водопідігрівного устаткування у споживачів, а також у використанні знекисненої і пом’якшеної 
на станціях ТЕЦ чи в районних котельнях води, котра здійснює менший корозійний вплив на 
трубопроводи. Однак внаслідок малої швидкості руху і застосування води в деяких ємкостях, 
наприклад, в опалювальних радіаторах, починають відбуватися бактеріальні процеси. 
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У відкритих системах теплопостачання робота опалення залежить від величини водорозбору. Ці 
системи можуть забруднювати водойми водами, котрі скидають станції, що забезпечують очистку 
стічних вод перед викидом. Закриті системи теплопостачання використовуються як чотири-, три- 
і двотрубні. Чотиритрубні теплові мережі використовуються в порівняно невеликих за тепловим 
навантаженням і радіусом дії системах, наприклад, працюючих від групових котельних з 
тепловим навантаженням до 10-20 Гкал/год. По двох трубах вода подається для опалення, по двох 
інших – для побутового гарячого водопостачання. Така схема зручна та економна в експлуатації, 
оскільки режими роботи мережі різні: для опалення потрібні постійні витрати і змінна 
температура води, для гарячого водопостачання – постійна температура і змінна витрата. 

Системи гарячого водопостачання споруджують двотрубними з нижнім і верхнім розгалуженням 

(мал. 11.7).  
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Практика роботи цих систем при більшій кількості приєднаних споживачів показала їх низьку 
гідравлічну стійкість, важкість регулювання і як результат – надходження в водорозбірні крани 
(особливо далеких споживачів) недостатньо нагрітої води. Ця обставина призводить до зливу 
невикористаної гарячої води в каналізацію й до підвищених витрат. Тому розроблені та 
запроваджуються однотрубні кільцеві системи гарячого водопостачання з нижнім розгалуженням 
і різними схемами приєднання стояків (мал. 11.8). Кільцювання зовнішньої мережі в будівництві 
нових районів іноді ускладнюється через запізнення будівництва споруд, через котрі проходить 
кільцевий трубопровід гарячого водопостачання; в тих випадках доводиться прокладати холосту 
циркуляційну лінію. Ця вада ліквідується при реконструкції діючих систем гарячого 
водопостачання мікрорайонів. Для підвищення температури води, що надходить до 
водорозбірних кранів, в режимі малого водозабору, а також для зменшення витрат тепла 
необхідно досить добре ізолювати всі трубопроводи водопостачання [6]. 

  

 

 

Одним з недоліків систем гарячого водопостачання, приєднаних до централізованого 
теплопостачання, є досить велика витрата гарячої води. В житлових будинках вона в 2-3 рази 
більша, ніж при використанні індивідуальних газових водонагрівачів. 

Окрім розглянутих вище галузей комунального господарства, сьогодні для нас є важливою одна з 
його галузей, котру також слід розглянути – це зелене господарство. 

  


