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Наведені результати розрахунків енергетичної та економічної ефективності додаткового утеплення 
зовнішніх стін промислових будівель й заміни заповнень світлових отворів. Запропоновано використовувати 
теплоту димових газів парових котлів для нагрівання сирої  та хімічно підготовленої води в котельнях. 
Визначено економічні показники утилізації теплоти вентиляційних викидів і конденсату сушильної частини 
папероробної машини. 
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Постановка задачі 
Основними  споживачами теплоти на паперо- і картоноробних підприємствах є технологічні установки, 

системи опалення, вентиляції і гарячого водопостачання основних виробництв та адміністративно-
побутових приміщень. Технологічними споживачами теплоти у вигляді пари є контактні й конвективні 
сушильні частини паперо- і картоноробних машин; установки для нанесення покриттів і приготування 
різноманітних мас. 

Витрату пари на технологічні процеси можна зменшити, запровадивши систему автоматичного 
регулювання її подачі залежно від продуктивності обладнання й номенклатури продукції, а також 
мінімізувавши втрати теплоти трубопроводами й технологічним устаткуванням. Скорочення втрат теплоти в 
системах опалення, вентиляції й гарячого водопостачання є можливим завдяки зменшенню втрат 
обгородженнями будівель і використанню вторинних енергоресурсів. 

 
Метою статті є оцінка енергетичної та економічної ефективності додаткового утеплення зовнішніх стін 

і зменшення втрат теплоти крізь заповнення світлових отворів будівель та утилізації теплоти вентиляційних 
викидів і конденсату на одному з папероробних підприємств. 

 

Викладення основного матеріалу 
Установлено, що сумарні втрати теплоти зовнішніми огородженнями цегляних будівель загальною 

площею Fст = 13164 м2 (термічний опір теплопередачі Rст = 1,176 (м2 
· К)/Вт) становлять 518 кВт, а 

заповненням світлових отворів у металевих рамах (Rз = 0,31(м2 
· К)/Вт) – 170 кВт. 

Найпоширенішими матеріалами для утеплення зовнішніх стін є пінополістиролові й мінераловатні 
плити. Вибір марки утеплювача та його товщини здійснювали за мінімальними зведеними затратами [1] 

( )ут ут
зв ут ут пот нВ К К В z= + α + , 

де Кут – капіталовкладення на утеплення стін з урахуванням вартості робіт і матеріалів [2], грн/м2; α – 
коефіцієнт амортизаційних відрахувань; α = 0,025 років–1 [3]; Вут

пот – поточні затрати на компенсацію втрат 
теплоти, грн/(м2 

· рік); zн – нормативний термін окупності капіталовкладень, zн  = 12,5 років [3]. 
Поточні затрати: 

( )ут 6
пот вн ср.о 0 к 0В 86,4 10  Ц

уt t n R−= ⋅ − , 

де Rу
0 – термічний опір теплопередачі утепленої стіни з урахуванням сталого значення термічного опору 

теплопередачі неутепленої стіни й змінного залежно від товщини термічного опору  утеплювача Rλ, 
(м2 

· К)/Вт; tвн, tср.о – температури внутрішнього повітря й середня зовнішнього протягом опалювального 
періоду; tвн = 20 °С; tср.о =  –0,8 °С; nо – тривалість опалювального періоду, nо = 192 доби; Цк – вартість 
одиниці теплоти, що постачається від власної котельні підприємства, Цк = 40 грн/ГДж. 
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Установлено, що зведені затрати є 
мінімальними (91 грн/м2), якщо виконати 
утеплення будівель мінераловатними 
плитами завтовшки 75 мм (рис. 1). При 
цьому Rу

0 = 3 (м2 
· К)/Вт є більшим за 

мінімальне значення допустимого опору 
(для першої температурної зони 2,8 (м2 

· 
К)/Вт [4]). 

Економія від утеплення стін: 
∆Qо.річ = 86,4(Q0

н.ут – Q0
ут)n0, 

де Q0
н.ут, Q0

ут – втрати теплоти 
неутепленими й утепленими стінами, 
МВт. 

Якщо Q0
н.ут = 0,518 МВт і Q0

ут = 0,184 
МВт, економія становитиме 5540 
ГДж/рік, а, враховуючи вартість одиниці 
теплоти, – 222 тис. грн/рік. 

Загальний ефект від утеплення 
зовнішніх стін: Еф = (Вн.ут

зв – Вутзв), де 
В
н.ут

зв – зведені затрати для неутепленої 
стіни, грн/м2. Еф = 496 тис. грн 

Зменшення втрат теплоти світловими отворами є можливим, якщо замінити вікна в металевих рамах 
пластиковими. Мінімальний термічний опір теплопередачі для світлопрозорих конструкцій першої 
температурної зони становить 0,6 (м2 

· К)/Вт [4]. Тому для заміни було обрано двокамерні склопакети 4М1-8 
із повітряним заповненням (термічний опір теплопередачі Rз = 0,65 (м2 

· К)/Вт). Якщо втрати теплоти 
металевими і пластиковими вікнами Qвік

мет

 = 0,17 МВт і Qвік
пл

 = 0,086 МВт, то економія ∆Qз.річ = 
1390 ГДж/рік, а, враховуючи вартість одиниці теплоти, – 56 тис. грн/рік. 

Джерелом теплопостачання на підприємстві є парова промислово-опалювальна котельня з трьома 
паровими котлами загальною продуктивністю 14 т/год. Температура димових газів на виході з котлів 
становить 140 °С. Найпоширенішими для утилізації теплоти димових газів є біметалеві калорифери зі 
спірально-накатним оребренням типу КсК. Калорифери експлуатують у «сухому» режимі, коли 
охолодження продуктів згоряння відбувається за сталого вологовмісту, а кінцева температура димових газів 
після калорифера має бути більшою, аніж температура точки роси димових газів (60 °С). 

Потік утилізованої теплоти димових газів визначали з рівняння 
Qк = Lc

г(hг'  – hг"), 
де Lc

г – масова витрата сухих продуктів згоряння на виході з котла, кг/с; hг', hг" – ентальпія димових газів на 
вході в калорифер і на виході з нього, Дж/кг. 

У разі спалювання природного газу сумарне можливе навантаження утилізаторів за всіма котлами 
становить 785 кВт.  

Установлено, що для нагрівання сирої води від 5 до 25 °С достатньо 110 кВт, а хімічно підготовленої від 
25 до 84 °С – 268 кВт. Калорифери встановлено за двома котлами. Згідно з тепловим розрахунком для 
нагрівання сирої води вибрано два калорифери КсК3-8, установлених послідовно за напрямом руху димових 
газів і параллельно за напрямом руху води, для нагрівання хімічно підготовленої води – п’ять калориферів 
КсК4-8, установлених послідовно за напрямом руху води й димових газів. 

Економія теплоти Qк.річ = 11400 ГДж/рік, з урахуванням вартості одиниці теплоти – 456 тис. грн/рік. 
Економічний ефект від встановлення калориферів: 

 Еф = (∆Qк.річЦт – Векс) – ∑К/zn,  (1) 
де Векс – експлуатаційні затрати, пов’язані з додатковою витратою електроенергії на переміщення димових 
газів і води в калориферах, Векс = 10 тис. грн/рік [1]; ∑К – сумарні капіталовкладення в калориферні 
установки, грн, що складаються з вартості семи калориферів (14 000 грн), сталевих газоходів загальною 
площею 10 м2 (5000 грн), трубопроводів для підведення і відведення води загальною довжиною 40 м (3000 
грн) та орієнтовної вартості монтажних робіт (5000 грн).   

Таким чином, економічний ефект від встановлення калориферів – 444 тис. грн/рік.  
Ефективним заходом енергозбереження на промислових підприємствах є утилізація теплоти 

вентиляційних викидів. За відомою витратою повітря, що видаляється з приміщення папероробного цеху 
(300 тис. м3/год), його температурою (30 °С) і відносною його вологістю (70 %) установлено, що для 
утилізації теплоти, що міститься в ньому, достатньо восьми регенеративних обертових теплоутилізаторів 
ТП.40-Э2РГ, в яких припливне повітря нагрівається від мінус 22 до 10 °С. При цьому протягом року можна 
утилізувати 30 800 ГДж теплоти вентиляційних викидів, що становить 86 % від кількості, необхідної для 
нагрівання зовнішнього повітря в холодний період року. 

Економічну ефективність утилізації теплоти вентиляційних викидів можна визначити за формулою (1). 
Вона становитиме 850 тис. грн/рік за експлуатаційних затрат 300 тис. грн/рік і капіталовкладень у розмірі 

 

1– пінополістиролові плити; 2 – мінераловатні плити 

Рис. 1 – Залежність зведених затрат  
від товщини обраного утеплювача 



1 млн грн (вартість восьми регенераторів, повітропроводів і монтажних робіт). Термін окупності додаткових 
капіталовкладень становить чотири роки. 

Згідно з технологією сушіння паперу на підприємстві послідовно здійснюється контактним і 
конвективним способами. Для обігріву сушильних циліндрів контактного сушіння й калориферних 
установок конвективного сушіння використовують суху насичену водяну пару, конденсат якої надходить у 
вловлювачі, а з них – у бак-акумулятор. Середньозважена температура потоків конденсату становить 95 °С. 
Щоб утилізувати теплоту конденсату, запропоновано встановити пластинчастий теплообмінник Thermaks 
РТА-16-Р, що використовується для нагрівання води гарячого водопостачання (Qгв

max

 = 95 кВт). У 
теплообміннику конденсат із витратою 1,36 кг/с охолоджується до 78 °С і далі надходить у деаератор 
котельні, а вода з витратою 0,45 кг/с нагрівається від 5 до 55 °С. Завдяки встановленню теплообмінника 
Thermaks РТА-16-Р, економія теплоти становитиме 2870 ГДж/рік, а економічний ефект з урахуванням 
вартості теплообмінника і монтажних робіт – 105 тис. грн/рік. 

 
Висновки 
Додаткове утеплення зовнішніх стін, заміна вікон, утилізація теплоти димових газів котельні, 

вентиляційних викидів цеху й конденсату сушильних установок на одному з папероробних підприємств 
України дозволить одержати річний економічний ефект у розмірі 1,95 млн грн. 
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Resulted calculations of power and economic efficiency of the additional warming of external sthenes of buildings of 
enterprise and replacement of fillings of the light openings. It is suggested to use for heating of raw  and chemically 
geared-up water for the own necessities of boiler room, warmth of smoke gases which walk away from steam-
boilers. The economic indicators of utilization of warmth of vent extrass of technological production and warmth of 
runback of drying part of production of paper are certain. 

Keywords: warmth, external walls, fillings of the light openings, warming, utilization, vent extrass, runback. 


