
ВАРИАНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИВАРИАНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КУПЯНСКАКУПЯНСКА

ЗЗапорожье,
27 – 29 июля 2011 г.

Василий Степаненко, ЭСКО «Экологические Системы»



СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ МЭП



ЧАСТИЧНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Впровадження енергетичного менеджменту
Автоматизація режимів згорання палива в котлахАвтоматизація режимів згорання палива в котлах
Реконструкція котелень з заміною котлів
М і і    Н  Модернізація системи теплопостачання. Наладка 
теплового та гідравлічного режиму роботи ЦСТ
В  ії і ї Влаштування деаерації підживлювальної води
Впровадження стабілізаційної обробки 
і  підживлювальної води



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТАПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА



СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВЫХ КВАРТАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КВАРТАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ. 
КУПЯНСК



СТРОИТЕЛЬСТВО КВАРТАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА
БИОТОПЛИВЕ



ЧАСТИЧНАЯ ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫБЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



СТРУКТУРА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЗА ВАРІАНТОМ 1АЗА ВАРІАНТОМ 1А

Результати впровадженняІнвестиційні проектиВаріант модернізації

Річна економія газу
2 389 3

Варіант 1а.

ІП №6 "Часткова
модернізація існуючої

системи теплопостачання
м. Куп’янськ "

2 389 тис. м3

Річна економія
Часткова модернізація 

існуючої системи 
централізованого 

теплопостачання на базі 
районних газових

електроенергії
1 019 тис. кВт*год

ІП №1 "Чрайонних газових 
котелень ІП №1 "Часткова

термомодернізація будівель
бюджетної сфери м. 

Куп’янськ" 

Зниження потреби в 
тепловій енергії

4 601Гкал/рік



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТА 1А

Зниження втрат теплової енергії на 27% від 
базового розрахункового споживання теплової 
енергії на потреби опалення об’єктів 
термомодернізації (5,7% від базового 

  б і  ії розрахункового споживання абонентів категорії 
«Бюджет»). Зменшення потреби в природному газі 
на 890 тис. м3 в рік;на 890 тис. м3 в рік;
Зниження споживання природного газу на 12,3% 
від фактичного споживання газу по д ф у
теплопостачальному підприємству за 2010 рік;
Зниження споживання електричної енергії на 
24,6% від фактичного споживання по 
теплопостачальному підприємству за 2010 рік.



СВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПО ВАРИАНТУ 1АПРОЕКТОВ ПО ВАРИАНТУ 1А



СТРУКТУРА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЗА ВАРІАНТОМ 1БЗА ВАРІАНТОМ 1Б

Результати
впровадженняІнвестиційні проектиВаріант модернізації

ІП №4 "Будівництво
газових квартальних

Річна економія
газу

Варіант 1б. 
Перехід до помірно

газових квартальних
котелень"

у
4 467 тис. м3

Перехід до помірно 
централізованої системи 
теплопостачання на базі 

квартальних та 
прибудонкових

ІП №2 "Будівництво
газових автономних
котелень для закладів
бюджетної сфери"

Річна економія газу
757 тис. м3

автоматичних газових 
котелень

ІП №1 "Часткова
термомодернізація

будівель бюджетної сфери

Зниження потреби 
в тепловій енергії

будівель бюджетної сфери
м. Куп'янськ" 4 601 Гкал/рік



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТА 1Б

Зниження втрат теплової енергії на 27% від 
базового розрахункового споживання 
теплової енергії на потреби опалення 
об’єктів термомодернізації (5,7% від базового 
розрахункового споживання абонентів 
категорії «Бюджет»). Зменшення потреби в 
природному газі на 890 тис. м3 в рік;
Зниження споживання природного газу на 
27,02% від нормованого розрахункового р р р у
споживання газу по теплопостачальному 
підприємству.р у



СВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПО ВАРИАНТУ 1БПРОЕКТОВ ПО ВАРИАНТУ 1Б



СТРУКТУРА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЗА ВАРІАНТОМ 2ЗА ВАРІАНТОМ 2

Результати
впровадженняІнвестиційні проектиВаріант модернізації

ІП №6 «Модернізація котельні 
Ківшарівка, 1»

Річна економія газу
4 258 тис.м3

Варіант 2. 
Перехід до помірно 
централізованої

ІП №5 "Будівництво квартальних
котелень на біопаливі"

Річна економія газу
10 632 тис. м3централізованої 

системи 
теплопостачання на 
базі квартальних та 
прибудонкових ІП №3 "Будівництво автономних

котелень на біопаливі для 
Річна економія газу

1 529 3
р у

автоматичних газових 
котелень

д
закладів бюджетної сфери" 1 529 тис. м3

ІП №1 "Часткова
б

Зниження потреби у 
ій іїтермомодернізація будівель

бюджетної сфери м. Куп'янськ" 
тепловій енергії
7 400 Гкал/рік



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТА 2

Зниження втрат теплової енергії на 27% від 
базового розрахункового споживання 
теплової енергії на потреби опалення 
об’єктів термомодернізації (5,7% від базового 
розрахункового споживання абонентів 
категорії «Бюджет»). Зменшення потреби в 
природному газі на 890 тис. м3 в рік;
Заміщення природного газу біопаливом на 
85% від нормованого розрахункового р р р у
споживання газу по теплопостачальному 
підприємству.р у



СВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПО ВАРИАНТУ 2ПРОЕКТОВ ПО ВАРИАНТУ 2



ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ НАСАЖДЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВЕРБЫЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВЕРБЫ



ВАРІАНТАМИ


