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Котельня житлового 

будинку по вул. Щорса у 

м. Вінниця 



 Мета: забезпечення теплотою житлового будинку з високою енергетичною та 

екологічною ефективністю.  

Задачі:  

 аналіз літературних джерел; 

 визначення теплових потужностей системи опалення, гарячого водопостачання; 

 багатоваріантний аналіз джерел теплозабезпечення; 

 розрахунок теплової схеми котельні у опалювальний, середньоопалювальний та 

міжопалювальний періоди; 

 підбір основного та допоміжного обладнання котельні; 

 розрахунок теплообмінника для потреб гарячого водопостачання; 

 розрахунок інженерних мереж котельні та підбір обладнання; 

 розробка функціональної схеми автоматизації та підбір автоматичних регуляторів; 

 розробка технології монтажу системи підготовки гарячої води; 

 розробка заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

 визначення техніко-економічних показників котельні. 

 

 



 

Розраховано такі параметри систем теплопостачання: 

 

 

- потужність системи опалення Qоп = 341,6 кВт 

- середня потужність опалення Qсер опал = 175,8 кВт 

- потужність ГВП Qгвп = 381 кВт 

 



Найменування Розмірність 
Конденсаційний 

газовий котел 
Газовий котел 

Капіталовкладення млн. грн. 2,622 1,524 

Річні витрати коштів на 

паливо  млн. грн. 4,275 4,839  

Загальні річні експлуатаційні 

витрати млн. грн/рік 4,899  5,399 

Приведені затрати млн. грн. 15,796 16,042 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГУНТУВАННЯ ВИБОРУ ДЖЕРЕЛЕ 

ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 



ТЕПЛОВА СХЕМА КОТЕЛЬНІ 



ПЛАН ТА РОЗРІЗ КОТЕЛЬНІ 



Ємкісний теплообмінник для потреб гарячого 

водопостачання 











Показник Розмірність Величина 

Загальні капіталовкладення млн. грн 2,242 

Річне виробництво теплоти котельнею ГДж/рік 14904,9 

Річна витрата палива тис.м3/рік 437,18 

Витрати на паливо тис.грн./рік 4274,91 

Витрати на електроенергію тис.грн./рік 22,17 

Витрати на воду тис.грн./рік 2,13\26 

Загальні річні експлуатаційні витрати млн.грн./рік 4,573 

Річний ефект від виробництва теплоти тис.грн./рік 6403 

Собівартість теплової енергії грн./Гкал 1285,5 

Термін окупності капіталовкладень років 1,23 



•В даному дипломному проекті проведено техніко економічне обґрунтування вибору 

джерела теплозабезпечення, було визначено потужності системи опалення 0,3417 МВт, 

гарячого водопостачання 0,381 МВт, складена та розрахована теплова схема котельні з 

трьома котлами Viessmann Vitocrossal 200. Котельня відпускає теплоносій з 

параметрами 60/40 °С для систем гарячого водопостачання та опалення. Річна витрата 

палива становить Вр = 0,437 млн.м3/рік.  

•Виконано підбір основного і допоміжного обладнання на котельні (котлоагрегатів, 

насосів, теплообмінників).  

•В результаті розрахунків інженерних мереж котельні було підібране наступне 

обладнання: для системи вентиляції – припливна установка  Вентс ВУТ 1000 ВГ , 

продуктивністю 1000 м3/год в кількості 1 шт., канальний витяжний вентилятор серії 

ВКМц 125 продуктивністю 330 м3/год в кількості 1 шт.; для системи опалення – 

електроконвектори настінні ЕВНБ-2,0/220 фірми Аvtomash в кількості – 4 шт. 

номінальною потужністю Р = 2,0 кВт; для системи газопостачання - MADAS FM 40, 

регулятор тиску DIVAL 600 BP, запобіжно запірний клапан КПЗ-25Н, витратомір газу 

ультразвуковий АРГ-31.2МІ.  



 Складена а проаналізована функціональна схема автоматичного 
регулювання теплової схеми котельні, в якій виконується регулювання 
співвідношення паливо-повітря, регулювання подачі палива, регулювання 
температури мережної води та зворотної мережної води. 

 Оцінено техніко економічні показники роботи системи 
теплохолодопостачання, складено локальний кошторис на виконання 
монтажних робіт. Згідно із кошторисом капітальні вкладення для існуючої 
опалювально водогрійної котельні для розрахунків були прийняті в розмірі 
2,62 млн.грн. Визначені експлуатаційні витрати із них :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 - 0,427 (млн.грн/.рік) витрачається на паливо; 

 - 0,022 (млн.грн/.рік) на електроенергію; 

 - 0,002 (млн.грн/.рік) на воду; 

 - 0,052 (млн.грн/.рік) на амортизацію; 

 В результаті чого собівартість теплової енергії становить 329 (грн./ГДж). 
Термін окупності капіталовкладень 1,2 роки. 

 



 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


