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(57) Спосіб визначення спожитої теплової енергії
споживачами водяної системи опалення шляхом
вимірювання витрати води на всю систему водя-
ного опалення, температури води в подавальному
і зворотному трубопроводах, з наступним обчис-
ленням витрати тепла на всю групу споживачів в
вигляді добутку теплоємності води, витрати води
та різниці температур в подавальному та зворот-
ному трубопроводах і розподілення загальної вит-
рати тепла між окремими споживачами, про-
порційно вимірюванням споживаної теплової
енергії, за допомогою вимірювання температури

води в системі опалення на границях опалюваль-
них приміщень у кожного споживача, який
відрізняється тим, що одночасно вимірюють вит-
рати води на послідовних гідравлічних ланцюгах
опалювальних елементів системи опалення, об-
числюють витрати теплоти ділянки трубопроводу
окремого приміщення у вигляді добутку теп-
лоємності води, витрати води на відповідному
ланцюгу опалювальних елементів та різниці тем-
ператур води між двома вимірами на границях
опалювального приміщення, витрату теплоти
приміщеннями окремого споживача визначають як
суму витрат теплоти ВІДПОВІДНИХ ДІЛЯНОК системи
опалення, спожиту окремим споживачем теплоту,
як и частку в загальній КІЛЬКОСТІ спожитої будинком
теплоти, визначають як добуток витрати теплоти
приміщень споживача та суми витрат теплоти
приміщеннями всіх споживачів будинку, поділений
на витрату теплоти на всю групу споживачів

Винахід відноситься до області теплотехніки,
зокрема до методів обліку витрати теплоти, а саме
до способів визначення спожитої теплоти на опа-
лення окремих споживачів і призначений для ви-
користання в комунальному господарстві, в бага-
токімнатних приміщеннях, в яких може знаходи-
тись значна КІЛЬКІСТЬ окремих споживачів і засто-
сований колективний принцип підводу теплоти,
при якому до окремого споживача, що займає де-
кілька кімнат (приміщень), теплота підводиться від
декількох окремих вводів

Відомий спосіб визначення спожитої теплової
енергії на опалення локальних споживачів, згідно з
яким вимірюють КІЛЬКІСТЬ спожитого тепла колек-
тивним лічильником на вводі теплової мережі в
будинок, визначають усереднене значення КІЛЬКО-
СТІ тепла, що припадає на одиницю опалювальної
площі в будівлі, і визначають КІЛЬКІСТЬ спожитої
теплової енергії пропорційно до величини опалю-
вальної площі приміщень споживача ("Тимчасові
правила обліку відпуску і споживання теплової
енергії" - Державний Комітет України з житлово-
комунального господарства -Київ, 1996 -66с)

Недоліком цього способу є те, що він не до-
зволяє точно визначати КІЛЬКІСТЬ спожитої окре-
мим споживачем теплоти і не служить об'єктивним
економічним стимулом для всебічної економії ним
теплоти, в тому числі і встановлення регуляторів
температури приміщень

Відомий спосіб визначення спожитої теплової
енергії на опалення локальних споживачів, згідно з
яким вимірюють КІЛЬКІСТЬ спожитого тепла колек-
тивним лічильником на вводі теплової мережі в
будинок, на поверхню кожного опалювального
приладу встановлюють сенсори - "розподілювачі
витрат тепла" (калориметри), які дозволяють за
температурою поверхні опалювального приладу
або по різниці температур між температурою по-
верхні опалювального приладу та температурою
приміщення отримати значення теплової енергії,
що отримана локальним споживачем від даного
теплового приладу Витрату тепла за колективним
лічильником розподіляють між окремими спожива-
чами пропорційно до показань калориметрів (П
32611 (UA) Спосіб визначення спожитої теплової
енергії на опалення /Засименко В М та ш - Заяв
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Недоліком застосування калориметрів для об-
ліку спожитої теплоти є низька точність такого спо-
собу визначення витрати теплоти, оскільки темпе-
ратура поверхні опалювальних приладів або різ-
ниця між температурою поверхні опалювальних
приладів та температурою приміщення лише не-
прямо свідчить про величину спожитої теплоти

Найбільш близьким за технічною сутністю до
способу, що заявляється, є спосіб визначення
споживаємо! теплової енергії споживачами водя-
ної системи опалення шляхом вимірювання витра-
ти води на всю систему водяного опалення, тем-
ператури води в подаючому і зворотному трубо-
проводах, з наступним обчисленням витрати теп-
ла на всю групу споживачів в вигляді добутку теп-
лоємності води, витрати води та різниці темпера-
тур в подаючому та зворотному трубопроводах,
вимірювання температури води в системі опален-
ня на границях опалювальних приміщень у кожно-
го споживача та гідравлічних опорів окремих діля-
нок трубопроводів системи опалення, складення
системи рівнянь сталого потокорозподілення в
системі опалення, яку розв'язують відносно витрат
води по окремим ділянкам трубопроводів системи
опалення, а споживаєме кожним споживачем теп-
ло визначають у вигляді різниці двох сум добутків -
теплоємності води, витрати води і температури
води, де перша сума відноситься до всіх витрат,
що надходять в опалювальне приміщення спожи-
вача, а друга сума - до всіх витрат, що виходять з
опалювального приміщення (П 25153 (UA) Спосіб
визначення споживаємо! теплової енергії спожи-
вачами водяної системи опалення /Ганенко Д Б
таїн -Заяв 96020796,29 02 96 -Опубл 25 12 98,
Бюл №6 -MDKG01 К 17/08)

Недоліком застосування даного способу є не-
висока точність визначення витрати теплоти окре-
мими споживачами, оскільки гідравлічні опори ді-
лянок змінюються у часі внаслідок процесу старін-
ня (експлуатації) системи опалення та неможли-
вість застосування даного способу у разі встанов-
лення на опалювальні прилади регулюючих кра-
нів, зміна стану яких призводить до зміни гідравлі-
чних опорів ВІДПОВІДНИХ ділянок і всієї системи
вцілому

В основу винаходу покладена задача удоско-
налення способу визначення спожитої теплоти
споживачами водяної системи опалення, який би
за рахунок зміни складу параметрів, що вимірю-
ються, і виконання нових операцій дав змогу під-
вищити точність визначення спожитої теплоти
окремими споживачами та розширити функціона-
льну можливість способу

Поставлена задача вирішується тим, що у
способі визначення споживаємої теплової енергії
споживачами водяної системи опалення шляхом
вимірювання витрати води на всю систему водя-
ного опалення (СЗбуд) температури води в подаю-
чому (Твхбуд) І ЗВОРОТНОМУ ТрубОПрОВОДаХ (Твихбуд) З

наступним обчисленням витрати тепла на всю
групу споживачів (Обуд) в вигляді добутку теплоєм-
ності води, витрати води та різниці температур в
подаючому та зворотному трубопроводах і розпо-
ділення загальної витрати тепла між окремими

споживачами, пропорційно вимірюванням спожи-
ваємо'! теплової енергії, за допомогою вимірюван-
ня температури води в системі опалення на гра-
ницях опалювальних приміщень у кожного спожи-
вача, ВІДПОВІДНО до винаходу одночасно вимірю-
ють витрати води на послідовних гідравлічних ла-
нцюгах опалювальних елементів системи опален-
ня, в окремому випадку, на стояках системи опа-
лення (Gcm), обчислюють витрати теплоти ділянки
трубопроводу (Оділ) до якої відносять всі елементи
системи опалення, що знаходяться на одному по-
слідовному гідравлічному ланцюгу в межах примі-
щення, окремого приміщення в вигляді добутку
теплоємності води, витрати води в відповідному
стояку та різниці температур води між двома вимі-
рами на границях опалювального приміщення,
витрату теплоти приміщеннями (Qnp) окремого
споживача визначають як суму витрат теплоти
ВІДПОВІДНИХ ділянок системи опалення, що знахо-
дяться у приміщення споживача, спожиту окремим
споживачем теплоту (Qcn), як його частку в загаль-
ній КІЛЬКОСТІ спожитої будинком теплоти, визнача-
ють як добуток витрати теплоти приміщень даного
споживача та суми витрат теплоти приміщеннями
всіх споживачів будинку поділене на витрату тепла
на всю групу споживачів

Робота способу пояснюється на прикладі во-
дяної системи опалення з однотрубним стояковим
розведенням, структурна схема якої представлена
на кресленні (див Фіг) Система містить 1 - пода-
ючий трубопровід, 2 - зворотний трубопровід, 3 -
опалювальні прилади водяної системи опалення,
4 - регулюючі крани, Cm 1, Cm 2, Cm і - стояки сис-
теми опалення, що є окремим випадком організації
послідовного гідравлічного ланцюга системи опа-
лення, Пов1, Пов 2, Пов j - поверхи будинку, де
розведена система опалення, ТВХбУд, ТВИхбуд, Т, -
місця встановлення сенсорів температури, G6yci,
Gc m і - місця встановлення витратомірів, пунктирні
лінії - уявні межі між поверхами та стояками, що
співпадають з межами приміщень, IJ ділянка - опа-
лювальна ділянка, що знаходяться на і-стояку j -
поверха системи опалювання

Спосіб реалізується наступним чином Для во-
дяної системи опалення вимірюють витрату води
на всю систему опалення (G6yci), температури води
в подаючому 1 (ТВХбуд) і зворотному трубопроводах
2 (Твихбуд), витрати води на стояках системи опа-
лення (Gcm і) та температури води (Ту) в системі
опалення на границях опалювальних приміщень у
окремого споживача

Витрата теплоти на всю групу споживачів об-
числюється за формулою

~ С ' V.їsx буд л еих буд

де с - теплоємність води, G6yd - витрата води
будинком, Твхбуд та Твихбуд - температури води в
подаючому та зворотному трубопроводах будинку
ВІДПОВІДНО

Витрата теплоти ділянкою трубопроводу
окремого приміщення визначається за формулою

йдія t,j

де с-теплоємність води, G c m і - витрата води і-
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м стояком системи опалення, Ті,, і та Ту - темпера-
тури води на нижній та верхній границях ділянки
трубопроводу і-го стояка j-ro поверху

Витрата теплоти приміщеннями k-го спожива-
ча визначається як сума витрат теплоти ВІДПОВІД-
НИМИ ділянками Оділи системи опалення, що зна-
ходяться у приміщенні даного споживача

* £ п р к / _ , І С О Ь І і , і •

Спожита окремим споживачем теплота, як
його частка в загальній КІЛЬКОСТІ спожитої будин-
ком теплоти, визначається за формулою

де п - КІЛЬКІСТЬ споживачів у будинку
Запропонований спосіб дозволяє визначати

КІЛЬКІСТЬ спожитої теплоти окремими споживачами
з більшою точністю зі збереженням и в часі при
експлуатації системи опалення та їх частку в зага-
льній КІЛЬКОСТІ спожитої будинком теплоти, засто-
совувати його в системах опалення, як без регу-
люючих кранів, так і з ними

Фіг.

ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент)

вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна

( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90

ТОВ "Міжнародний науковий комітет"

вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

( 0 4 4 ) 2 1 6 - 3 2 - 7 1


