
Постановка проблеми
Основними споживачами теплової енергії в

Україні є житлово�комунальне господарство та насе�
лення (близько 60�65%). Промисловість та інші
галузі споживають приблизно 35�40% теплової
енергії. На вироблення теплової енергії в Україні за
різними оцінками витрачається від 45 до 55 млн.
тонн умовного палива (переважно органічного), що
становить від 25 до 30% всіх енергоресурсів, спожи�
тих в Україні [2].

Забезпечення споживачів теплом здійснюється
системою теплопостачання, яка є сукупністю взаємо�
зв'язаних енергоустановок і має такі основні скла�
дові, як: об'єкти генерування теплової енергії; об'єк�
ти транспортування теплової енергії споживачам;
система управління і регулювання постачанням теп�
лової енергії. Залежно від потужності джерела тепло�
вої енергії системи теплопостачання розділяються на
централізовані, помірно централізовані, децентра�
лізовані та автономні системи [4, 5].

Основними джерелами теплової енергії в систе�
мі централізованого теплопостачання залишаються
електростанції, опалювальні котельні та утилізаційні
установки, обсяг відпуску теплоти від яких в загаль�
ному обсязі облікованого статистикою споживання
постійно зменшується і знаходиться в межах 67% (у
2005 р.) та 51% (у 2013 р.). Великі обсяги теплової
енергії виробляються децентралізованими система�
ми, частка яких становить майже 50% від всієї відпу�
щеної споживачам енергії [2].

На сьогоднішній день сектор централізованого
теплопостачання в Україні знаходиться в критично�
му стані на всіх етапах виробництва, розподілу, спожи�
вання тепла для опалення приміщень і гарячого
водопостачання. Виникає необхідність у децентра�

лізації або навпаки – у посиленні централізації.
Звертаючись до досвіду європейських країн, слід від�
значити переваги, перш за все, централізованого теп�
лопостачання: всі передові країни у Північній
Європі, такі як Фінляндія, Швеція, Данія і Німеч�
чина зуміли досягти високої частки сучасної та ефек�
тивної системи централізованого теплопостачання з
високим рівнем гарантії постачання тепла [6, 11].

Аналіз останніх досліджень
Проблема підвищення ефективності використан�

ня паливно�енергетичних ресурсів, енергозбережен�
ня та надійності теплових мереж досліджується у
роботах багатьох вчених, адже з кожним роком все
більшої актуальності для України набирає розвиток
енергетичної галузі.

Проте низка питань цієї тематики потребує по�
дальшого розвитку, зокрема перспективи мо�
дернізації вітчизняної централізованої системи теп�
лопостачання та вибір організаційно�технологічних
рішень, що забезпечують підвищення її експлуата�
ційного ресурсу.

Мета статті
Метою даної статті є аналіз сучасних умов та

вимог щодо експлуатації мереж теплозабезпечення
України.

Результати дослідження
Основними причинами, що призвели до кри�

тичного стану систем теплозабезпечення населених
пунктів України, згідно з Концепцією Державної цільо�
вої програми модернізації та розвитку систем тепло�
забезпечення України на 2012�2022 роки, є:

• невідповідність нормативно�правової бази у
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сфері теплопостачання сучасним світовим вимогам;
• відсутність фінансування заходів з мо�

дернізації систем генерації і транспортування тепло�
вої енергії та термомодернізації будівель;

• імпортозаміщення палива та використання ал�
ьтернативних відновлювальних джерел теплової
енергії;

• невідповідність будівель, систем генерації і
транспортування теплової енергії вимогам енерго�
збереження;

• недостатній рівень оснащення споживачів і по�
стачальників теплової енергії приладами обліку;

• тарифи на послуги теплопостачання та гарячо�
го водопостачання не є економічно обґрунтованими,
в середньому по країні тарифи покривають
собівартість на 72,1 %;

• оптова ціна газу для підприємств комунальної
теплоенергетики майже вдвічі перевищує роздрібну
для окремих споживачів, що призводить до їх масо�
вої відмови від послуг централізованого опалення та
постачання гарячої води і, разом із перевищенням
наявних генеруючих потужностей, сприяє ще біль�
шому здороженню вартості теплової енергії [7].

Насиченість міст тепловими мережами в Україні
є однією з найбільших в світі. Їх загальна протя�
жність складає понад 45 тис. км. Транспортування те�
плової енергії від джерел енергії до споживачів здій�
снюється по мережних трубопроводах, в яких тепло�
носієм є вода з температурою 95…150°C. Діаметр
труб лежить у межах від 50 до 800 мм. Теплові мережі
прокладені переважно в непрохідних залізобетонних
каналах з підвісною ізоляцією з мінеральної вати.
Основним типом антикорозійного покриття трубо�
проводів є ізол на ізольній мастиці. В загальному
канали прокладки трубопроводів є незахищеними
від проникнення вологи (в тому числі ґрунтової
води), що призводить до значних теплових втрат,
корозійного пошкодження металу труб та відклю�
чення споживачів [1].

Системи теплопостачання повинні відповідати
вимогам щодо надійності функціонування; безпечної
експлуатації (як системи в цілому, так і устаткуван�
ня, що входить у систему); екології; енергозбережен�
ня. Надійність теплоенергетичного устаткування по�
винна бути забезпечена на всіх стадіях його існуван�
ня: проектування, виготовлення, експлуатації.

Розрізняють технічну та експлуатаційну
надійність [9].

Технічна надійність визначає тільки технічні
можливості, обумовлені конструкторськими рішенн�
ями та якістю виготовлення. Показники технічної
надійності характеризують рівень розробки й дозво�
ляють ухвалювати рішення щодо необхідності дове�
дення або модернізації устаткування. 

Під експлуатаційною надійністю елементів і вуз�
лів розуміють їх властивість виконувати задані
функції, зберігаючи в часі значення встановлених ек�
сплуатаційних показників у допустимих межах, від�
повідних до заданих режимів і умов експлуатації. Інак�
ше кажучи, експлуатаційна надійність – це стійкість
якості устаткування стосовно всіх можливих
збурень, які можуть виникнути при його корисному
функціонуванні. Експлуатаційна надійність визна�
чається реальними умовами використання установок
з урахуванням впливу всіх факторів, які залежать від

якості проектування, виготовлення й експлуатації
[10].

На показники експлуатаційної надійності, довго�
вічності й безпеки теплоенергетичного устаткування
впливають дві основні групи факторів:

1) технологічні, до яких відносяться: помилки
проектування; недоліки конструкції устаткування;
неточності в проектних розрахунках при виборі мате�
ріалу; металургійні дефекти; дефекти виготовлення;
дефекти складання й монтажу устаткування тощо;

2) експлуатаційні, до яких належать наступні:
невідповідність умов роботи устаткування проект�
ним (розрахунковим) режимам; коливання основних
режимних параметрів при експлуатації устаткування
в базових режимах; спрацювання устаткування,
старіння ізоляції; дефекти при проведенні ремонтних
робіт; помилки чергового, ремонтного, керуючого
персоналу і порушення виробничих інструкцій; неточ�
ності інструкцій і регламентів тощо.

Найнебезпечнішими експлуатаційними факто�
рами, що впливають на довговічність елементів теп�
лоенергетичного устаткування, є температурні коли�
вання.

Низька надійність теплотрас приводить до
аварій і великих втрат теплоти і, як наслідок, до істот�
них економічних втрат і значних обсягів ремонтних
робіт. Задля уникнення цього в процесі експлуатації
теплових мереж необхідно:

• підтримувати у справному стані все устатку�
вання, будівельні та інші конструкції, здійснюючи їх
своєчасний огляд і профілактичний ремонт;

• спостерігати за роботою компенсаторів, опор,
арматури, дренажів, засобів вимірювальної техніки
(ЗВТ) та інших елементів устаткування, своєчасно
усуваючи всі помічені дефекти і нещільності;

• запобігати втратам тепла шляхом своєчасного
відімкнення ділянок мережі, які на даний час не пра�
цюють;

• відводити воду, що накопичується в каналах і
камерах, своєчасно виявляти та відновлювати пошкод�
жену ізоляцію;

• відводити своєчасно повітря з теплопроводів
через повітряники, не допускати всмоктування по�
вітря в мережу, підтримуючи необхідний надлишко�
вий тиск у всіх точках мережі і системах споживання;

• дотримуватись вимог щодо охорони праці та
пожежної безпеки [3].

Основною причиною пошкоджень тепломереж і
мереж гарячого водопостачання житлово�комуналь�
ного господарства в Україні є електрохімічна корозія,
яка обумовлена:

• фізичним зношуванням трубопроводів вна�
слідок тривалої експлуатації, що може привести до
пошкодження теплоізоляції, герметизації каналів,
антикорозійного покриття, руйнування перекриття
каналів;

• періодичним підтопленням і замулюванням
ґрунтовими, поверхневими водами та водами
несправних інженерних комунікацій ділянок теплових
мереж під час пошкоджень;

• недостатньою надійністю та довговічністю теп�
лової ізоляції та антикорозійного покриття трубо�
проводів;

• незадовільним станом будівельних конструк�
цій (каналів, камер та ін.), внаслідок чого має місце
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потрапляння вологи в трубопроводи та інше устатк�
ування;

• наявністю кабельних мереж поблизу тепломе�
режі.

Загалом по Україні в останні роки частка протя�
жності зношених і аварійних теплових та парових
мереж від загальної протяжності мереж постійно зро�
стає і складає більше 20%. Найефективнішим спосо�
бом підвищення надійності теплотрас є використання
в транспортуючих системах трубопроводів з поперед�
ньо ізольованими трубами із застосуванням пінопо�
ліуретану. Такі труби мають в два рази кращі тепло�
технічні показники ізоляції, тепловтрати становлять
3�5%, термін служби – більше 30 років, не вимагають
особливих профілактичних заходів.

Підвищення надійності системи теплопостачан�
ня можна забезпечити трьома основними методами:

• підвищенням надійності (безвідмовності)
окремих елементів, що входять в систему;

• застосуванням технічно обґрунтованого режи�
му роботи системи в цілому або її окремих ділянок;

• резервуванням, тобто введенням у систему
додаткових елементів, які можуть замінити (пов�
ністю або частково) елементи, які вийшли з ладу.

Ефективність енергоощадних заходів буде опти�
мальною лише у разі застосування системи паралель�
ної модернізації об'єктів споживання, транспортуван�
ня та генерації теплової енергії. Термомодернізація
будівель, як кінцевих споживачів теплової енергії,
дозволить знизити встановлену потужність систем
транспортування та генерації теплової енергії [8].

Саме така схема дозволить скоротити майже
вдвічі обсяги вироблення теплової енергії, і, як
наслідок, споживання природного газу [7].

Висновки
На основі проведеного аналізу та з урахуванням

європейського досвіду вважається можливим підви�
щення ефективності функціонування системи тепло�
постачання України шляхом підсилення її центра�
лізації. При цьому сучасна централізована система те�
плопостачання на всіх стадіях (проектування, вигото�
влення, експлуатація) має відповідати вимогам щодо
енергозбереження та екології, безпечної експлуатації
та надійності функціонування. Значного енерго�
збереження можливо досягти лише при реалізації
комплексу заходів з модернізації об'єктів споживан�
ня, транспортування та генерації теплової енергії.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ И ТРЕБОВАНИЙ 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ

Аннотация. В статье авторами проанализировано нынешнее состояние систем теплоснабжения
Украины. Определены основные причины повреждения теплосетей и группы факторов, которые вли'
яют на показатели эксплуатационной надежности, долговечности и безопасности теплоэнерге'
тического оснащения. Выявлено оптимальное решение по повышению эффективности энергосберега'
ющих мероприятий в сфере теплоснабжения.
Ключевые слова: система централизованного теплоснабжения; тепловые сети; техническая
надежность; эксплуатационная надежность; энергосбережение.
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ANALYSIS OF CURRENT CONDITIONS AND REQUIREMENTS 
FOR MAINTENANCE OF HEAT SUPPLY NETWORKS IN UKRAINE

Abstract. The authors analyzed the current state of heat supply systems in Ukraine in the article. The article
describes main causes of damage to heating systems and groups of factors that affect the indicators of opera'
tional reliability, durability and safety of heat and power equipment. The optimal solution to the efficiency
of energy'saving measures in the heat supply sphere has been identified.
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energy saving.
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