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Очистка стічних вод та питна водопідготовка 

Одним із критеріїв оцінки розвитку держави є 
ступінь екологічної чистоти її географічного 

простору.  

Інтенсивне виснаження резервів чистої прісної води обумовлено 
наростаючим забрудненням водних джерел промисловими й 
побутовими стоками, а також їхнім прогресуючим засоленням. У 
зв'язку із цим виникає важлива проблема попередження 
надходження шкідливих речовин і солей у природні водойми й 
водостоки. Проблема ця пов'язана із глобальною проблемою 
охорони навколишнього середовища й вимагає негайного й 
ефективного рішення. У противному випадку чисту прісну воду 
можна буде віднести до розряду природних ресурсів, що 
висікаються.  

 

 Очищення стічних вод комунальних і промислових 
підприємств, у тому числі і радіоактивних. 

Проаналізувавши основні види забруднення води, класичні і сучасні 
методи її очищення та апробувавши їх на практиці, були розроблені 
ефективні алгоритми управління якістю води.  

Пріоритетними науковими напрямками при розробці технологій були 
фізичні, безреагентні способи впливу на забруднену воду, які мінімізують 
імовірність синтезу нових сполук і не збільшують кількість одержуваних 
опадів. 

Основними критеріями, що впливали на процеси наукових досліджень і 
проектування, були: 

■   забезпечення ефекту синергізму при роботі устаткування;     
■   енергетична економічність і глибина очищення води;. 
■   невимогливість до вихідних параметрів води; 
■   проточний режим очищення;     
■   компактність і автономність роботи устаткування; 
■   низькі експлуатаційні витрати.  

Розроблені концептуальні установки мають модульну конструкцію. Це 
дозволяє створювати комплекси обладнання будь-якої потужності та 
уніфікувати модельний ряд устаткування, що сприяє зниженню 
собівартості виробів. 

Екологія та 

енергетика 
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Для перевірки технологій на практиці в якості 
експерименту були очищені: 

—   морська вода Азовського моря до рівня норм СанПіН до питної 
води (протокол № 1); 

Фото 1. Стан води Азовського моря в момент водозабору. 

Протокол № 1. 
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—   стічні води гальванічного виробництва машинобудівного 
заводу: ступінь очистки електроліту від іонів важких металів (іони Cu, 
Cr+6, Al, Zn, Cd, Fe, Ni, Pb, Sn) склала 99,9% (протокол № 2); 

Протокол № 2. 

 

 

—   каналізаційні стоки центрального колектору м. Києва були 
знезаражені в проточному режимі від рівня наявності кишкової 
палички 24×1011 бактерій/літр практично до 0, тобто в 2,4 трлн. разів 
(протокол № 3); 
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Протокол № 3. 

Протокол № 3 (продовження) 
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—   стічні води тютюнової фабрики компанії «Imperial Tobacco 
Production  Ukraine» (Англія, Німеччина) — концентрація шкідливих 
речовин знижена в 5÷150 разів. В 2005 році за результатами циклу 
проведених робіт був виграний європейський тендер і розроблений 
проект на очищення стічних вод тютюнового виробництва;  

—  концентрат підземного фільтрату міського полігону № 5 
твердих побутових відходів до рівня норм до стічних вод для 
скидання в каналізацію (фото 2, 3); 

    

                                     
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Фото 2. Концентрат фільтрату міського полігону № 5 твердих побутових 
відходів до очищення.                                          
 

  

Фото 3. Фільтрат міського полігону № 5 твердих побутових відходів після     
очищення. 
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— кислотні стоки дільниці збагачення продуктів синтезу алмазів (ІНМ 
ім. В.М.Бакуля НАНУ, ДП « Алкон-Діамант», м. Київ) – до санітарних 
норм до стічних вод для скидання в каналізацію (протокол № 4); 

Протокол № 4. 
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— підземні шахтні води Донбасу – до рівня особливо чистої води для 
високотехнологічних виробництв (протокол № 5);  

Протокол № 5. 
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Протокол № 5 (продовження). 

— рідкі радіоактивні відходи — модельні розчини радіоактивних вод 
були повністю очищені від іонів стронцію і цезію; 

 

— гальванічні стоки заводу «Зоря-Машпроект» (м. Миколаїв) – до 
санітарних норм до стічних вод для скидання в каналізацію 
(протокол № 6); 
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Протокол № 6. 

11.03.2011 р. 

Хімічний аналіз води № 48   
 Звідки надійшов:  очисні споруди «Зоря – Машпроект» м. Миколаїв 

Дата надходження:   01.03.2011 р.       
РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ:     до очищення 

№ 
п/п 

Найменування 
визначення 

Дані 
визначення 

ГДК СанПіН № 
383 і 

ДЕРЖСТАНДАРТ 
«Питна вода» 

Примітка 
(перевищ
ення над 
СанПіН) 

1. Колір Яскравий 
жовтий 

  

2. Запах Без запаху   

3. Прозорість    

4. рН 6,5 6,5÷8,5  

5. Зважені речовини, мг/л    

6. Сухий залишок, мг/л    

7. БСК, мг/л    

8. Окиснюваність, мг/л    

9. Хлориди, мг/л 12277,363 не більше 250,0  

10. Сульфати, мг/л 376,20 не більше 250,0  

11. Загальна твердість, мг-
екв/л 

   

12. Лужність, мг-екв/л    

13. Нафтопродукти, мг/л    

14. Хром загальний, мг/л 100,750 не більше 0,05  

15. Хром (VI), мг/л 88,660 не більше 0,05  

16. Хром (III), мг/л 12,09 не більше 0,05  

17. Нікель, мг/л 19,976 не більше 0,1  

18. Цинк, мг/л 1,178 не більше 5,0  

19. Кадмій, мг/л    

20. Залізо, мг/л 3,324 не більше 0,3  

21. Мідь, мг/л 0,668 не більше 1,0  
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Протокол № 6 (продовження). 
07.04.2011 р. 

Хімічний аналіз води № 75    

Звідки надійшла:  лабораторія НДІ «Екологія й альтернативна 
енергетика»      
Дата надходження:    04.04.2011 р.                     

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ:     після очищення 
№ 
п/п 

 
Найменування визначення 

 
Дані визначення 

 
ГДК СанПіН № 383 і 

ДЕРЖСТАНДАРТ 
«Питна вода» 

Перевищення 
над СанПіН 
(кратність 
очищення) 

1. Колір Без кольору   

2. Запах Без запаху   

3. Прозорість    

4. рН 6,0 6,5÷8,5  

5. Зважені речовини , мг/л    

6. Сухий залишок, мг/л    

7. БПК, мг/л    

8. Окиснюваність, мг/л    

9. Хлориди, мг/л 7798,2 не більше 250,0 (1,574) 

10. Сульфати, мг/л 41,8 не більше 250,0 5,981 (9) 

11. Загальна твердість, мг-
екв/л 

   

12. Лужність, мг-екв/л    

13. Нафтопродукти, мг/л    

14. Хром загальний, мг/л 0,026 не більше 0,05 1,923 (3875) 

15. Хром (VI), мг/л 0,0198 не більше 0,05 2,525 
(4477,78) 

16. Хром (III), мг/л 0,0062 не більше 0,05 8,065 (1950) 

17. Нікель, мг/л 0,068 не більше 0,1 1,471 
(293,76) 

18. Цинк, мг/л відсутні не більше 5,0 max 

19. Кадмій, мг/л    

20. Залізо, мг/л 0,11 не більше 0,3 2,727 (30,22) 

21. Мідь, мг/л відсутні не більше 1,0 max 



Стр.12 
 

 
   

 

 
 

При виборі технології очищення стічних вод необхідно визначити природу 
і ступінь їхнього забруднення, а також необхідну глибину очищення. Для 
кожного виду забруднень рекомендовані певні, найбільш ефективні в 
цьому випадку, методи. 

  

 Флотація зважених речовин і дегазація води. 
  

Для видалення з води зважених речовин була вдосконалена технологія 
класичної флотації (фото 4). В основу нової технології був покладений 
ефект гідродинамічного диспергування води. На відміну від стандартної 
флотації, даний метод дозволяє за один прохід витягати зі стічних вод всі 
механічні домішки з ефективністю до 90 %, різко скоротивши при цьому 
виробничі площі, вартість і швидкість очищення води. 

Продуктивність устаткування — до 50 м3 на годину без наступного 
доочищення.  

Для вилучення з води розчинених у ній газів розроблена установка 
вакуумної дегазації без застосування вакуумних насосів (фото 5). 
Проточна продуктивність одного модуля становить 100 м3 на годину.  

Дегазатори такого роду широко застосовуються в металургії для 
розкислення оборотної води, яка охолоджує, у хімічній промисловості при 
проведенні абсорбційно-десорбційних процесів, в енергетиці — при 
підготовці води-теплоносія тощо.    

       
    

Фото 4. Лабораторна установка           Фото 5. Лабораторна 
установка для флотації.                                               дегазації води.                    
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     Питна водопідготовка 
 

Сучасне устаткування по питний водопідготовці повинне 
являти собою високоефективний і багатофункціональний 
комплекс, який повністю очищає й знезаражує воду.  

Сьогодні у світі існує чимало технологій підготовки питної води, але 
однією з найефективніших і екологічно безпечних технологій є очищення 
води озоном. Озон, який є потужним природним окиснювачем, 
виробляється безпосередньо в установці, а потім повністю розчиняється 
у воді, що очищується, переводячи неорганічні речовини з розчиненого 
колоїдного стану в нерозчинну фазу, яка осідає у відстійниках або 
затримується на промивному фільтруючому елементі (фото 6, 7, 8). Сам 
процес озонування протікає в замкнутому просторі, а залишковий озон 
перетворюється в кисень, з якого він, по суті, і був отриманий. У 
результаті, дана технологія, глибоко і ефективно очищає і знезаражує 
воду, зберігає в ній всі корисні мінерали й мікроелементи і доводить 
якість води до високих питних стандартів, надаючи воді «джерельний» 
смак, що недоступно при використанні інших методів.  

    

Фото 6, 7. Осад заліза, мангану та іонів важких металів, який випав з 
водопровідної води після обробки її озоном. 

  

Фото 8. Стоки після промивання фільтруючого завантаження перед 
зливом у каналізацію.  
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Технологія озонування робить глибоке очищення води 
без зміни змісту в ній біологічно важливих для організму 
людини мікроелементів (кальцію, магнію, калію, фтору, 
йоду тощо). 

У процесі обробки води не виникають проміжні токсичні і канцерогенні 
речовини. Всі фільтруючі елементи, які використовуються в озонній 
технології, хімічно стійкі та біологічно інертні, не містять і не виділяють у 
воду ніяких біологічно активних речовин.  

      Функціональні можливості установок «Ниагара®». 
 
При обробці на установках серії «Ниагара®» вода поетапно проходить 
наступні види обробки: 
 
■■■ магнітна обробка: 
 
У будь-якій воді присутні солі тимчасової жорсткості. Обробка води в 
полі змінних магнітних полів призводить до перекладу іонів кальцію й 
магнію в арагонітну форму, тобто, дані солі втрачають здатність 
утворювати кристалічні інкрустації на твердій поверхні. 
Крім того, обробка води в поле змінних магнітних полів призводить до 
дрібнення кластерів води, що значно прискорює процес її очищення. 
 
■■■ озонування; 

Установки питної водопідготовки серії «Ніагара®» дозволяють: 

—   ефективно знезаражувати воду (повністю знищувати бактерії, 
мікроби, віруси тощо); 

—   очищати артезіанську і водопровідну воду, а також воду з 
поверхневих водойм від розчинених у ній забруднень, 
найпоширенішими з яких є залізо, манган, сірководень, хлорорганічні 
та азотовмісні сполуки, нафтопродукти, солі важких металів тощо;  

—   поліпшувати органолептичні показники, такі, як мутність, 
кольоровість, присмак; 

—   корегувати БСК, ХСК, перманганатну окиснюваність.       

По ефективності, капіталовкладенням і відсутності 
видаткових матеріалів установки очищення води озоном є 
лідером у своєму сегменті. 
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При промисловому очищенні питної води залізо, манган, іони важких 
металів, органіка, яка легко окиснюється, тощо, після окиснення озоном 
переходь з розчиненого стану в нерозчинну золь-гелеву фазу та 
затримуються на промивному фільтруючому сорбенті. Забезпечення 
післядії озону вирішується електронним іонним срібленням.   

Основні переваги очищення води озоном: 

■  озон, як реагент, виробляється з навколишнього повітря в необхідних 
кількостях безпосередньо перед використанням; 

■  озон має набагато більш високу окисну здатність, ніж УФ-лампа, 
перманганат калію, хлор, кисень, гипохлорит натрію, хлорамін 
тощо; 

■  озон має обмежений час існування, який не перевищує декількох 
хвилин; 

■  не існує токсичного реагенту в приміщенні; 

■  немає залишків хімічних реагентів, шкідливих для здоров'я, в 
очищеній питній воді; 

■  немає відпрацьованих реагентів у стоках при промиванні фільтрів; 

■  немає експлуатаційних витрат на закупівлю реагентів; 

■  ідеальна якість очищення і знезаражування води озоном, яка 
недосяжна при застосуванні інших методів підготовки питної води, за 
рахунок високої окисної здатності озону; 

■■■ сріблення: 
 
Відомо, що озон, на відміну від хлору, не має післядії, тобто у воді, яка 
оброблена озоном, згодом знову можуть з'явитися бактерії. Тому, для 
стабілізації бактеріологічної ситуації воду відразу після озонування 
рекомендовано сріблити.  
Вміст срібла в питній воді регламентується СанПіН 2.1.4.1074-01 «Питна 
вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих систем питного 
водопостачання. Контроль якості» (зміст у воді срібла не більше 0,05 
мг/л) і СанПіН 2.1.4.1116 – 02 «Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості 
води, розфасованої в ємності. Контроль  якості» (зміст у воді срібла не 
більше 0,025 мг/л).  
При малих концентраціях (10-4…10-6мг/л) срібло робить 
бактеріостатичну дію, тобто зупиняє ріст бактерій, не вбиваючи їх.  
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Наприкінці XIX століття вивчати чудову особливість срібла й срібної 
води зціляти й оберігати від хвороб почав відомий лікар Бенье Креде. 
Його експерименти показали, що на срібній пластинці дифтерійна 
паличка гине через три дні, стафілокок - через два, а тифозна паличка - 
через 18 годин. 

Спектр дії іонів срібла поширюється на 650 видів бактерій (для 
порівняння - спектр дії будь-якого антибіотика – 5-10 видів бактерій), а 
також вірусів, грибків і паразитів, таких, як стафілококи, стрептококи, 
бактерії дизентерії, черевного тифу тощо.  

Потрапляючи в організм, при відповідній концентрації, срібло протягом 
шістьох хвилин убиває активні хвороботворні мікроби, не торкаючи при 
цьому бактеріальну флору шлунку. Колоїдальне срібло попереджає й 
активно лікує практично всі інфекційні захворювання.  

Зовнішній антибактеріальний ефект від застосування срібної води 
сильніше дії солей пеніциліну в 90 разів.  

Виявлено зв'язок між сріблом і виробленням імунітету.  

Докладна інформація про застосування срібної води викладена в книзі 
Л.А. Кульського «Срібна вода» (Київ, «Наукова думка», 1987 р.). 

  
■■■ насичення кремнієм: 

Для того, щоб організм людини нормально функціонував, потрібно 
щодня споживати від 10 до 20 мг кремнію, однак у середнє споживання 
становить усього 3,5 мг кремнії в добу, при цьому втрачаючи близько 9 
мг коштовного елемента.  

Взаємодіючі з водою, кремній змінює її властивості — така вода стає 
чистою і приємною на смак. Кремній осаджає важкі метали, вбиває 
мікроорганізми, придушує деякі види бактерій, нейтралізує хлор і 
адсорбує радіонукліди.  

Один з механізмів впливу кремнію полягає в тому, що завдяки своїм 
хімічним властивостям він створює електричні заряджені колоїдні 
системи, які мають властивість адсорбувати віруси й хвороботворні 
мікроорганізми, які не властиві людині. 

Кремнієва вода сприяє утворенню в організмі амінокислот, ферментів і 
гормонів. Вода, настояна на кремнії більше 5 днів, має здатність 
підвищувати згортання крові.  
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Крім того, зниженням вмісту або порушенням обміну кремнію в організмі 
супроводжуються такі захворювання як діабет, туберкульоз, гепатит, 
гіпертонія, артрит, катаракта, рак тощо.  

Також була встановлена залежність між концентрацією у воді кремнію й 
серцево-судинних захворювань.  

Наукові дослідження про роль кремнію для здоров'я людей освітлені в 
монографіях В. Кривенко та ін. "Літотерапия", М., 1994, Э. Михєєвої 
"Цілющі властивості кремнію", С-П, 2002, в працях М. Воронкова і И. 
Кузнєцова (АН СРСР, Сиб. від., 1984), А. Паничева, Л. Зардашвілі, Н. 
Семенової та ін. 

 
■■■ механічна фільтрація. 
 
 

    Результати випробувань. 
 

Санітарно-гігієнічні показники води, що пройшла обробку за даною 
технологією на устаткуванні «Ніагара®» відповідають нормам 
ДЕРЖСТАНДАРТу 2874-82 «Вода питна», регламентам ДСТУ 
4808.2007. Додаток В (Додаток 1, 2, таблиця 1) і сучасним 
рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ). 

Таблиця 1. 

Показники Одиниці 
виміру 

Вихідна 
вода 

Вода 
після 

обробки 

Норми 
ДЕРЖСТАНДАРТу 

2874-82 

Мутність  ЕМ/л 22 0,1 2,6 
Кольоровість  градус 77 5 20 
Окиснюваність  мг О2/л 2,9 1,8 5,0 
Нітрати  мг/л 100 12 45 
Хлор вільний  мг/л 2,1 <0,03 0,3÷0,5 
Залізо 
загальне 

мг/л 7,61 0,08 0,3 

Хром 
загальний 

мг/л 1,3 <0,01 0,05 

Марганець  мг/л 0,81 <0,01 0,1 
Фенол  мкг/л 5,1 0,4 1,0 
Хлороформ  мкг/л 175 0,05 200 
Індекс 
кишкової 
палички 

 17×104/л 0/л 0/л 
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Області застосування. 

Деякі сфери застосування систем очищення води озоном:  

■ очищення артезіанської води; 
■ доочищення водопровідної води; 
■ очищення води відкритих водойм і колодязів; 
■ очищення оборотної води в плавальних басейнах; 
■ стерилізація, дезінфекція сировини, продуктів при мийці озонованою 
водою; 
■ фінішне озонування при розливі води, соків і інших напоїв; 
■ підвищення ефективності й продуктивності очисних споруд; 

■ очищення купажу для готування горілки особливо м'якого смаку. 

Відповідно до висновку Державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи, проведеною Державною санітарно-епідеміологічною 
службою Міністерства охорони здоров'я України (Додаток 2), технологія 
озонної водопідготовки на установках серії «Ниагара®» може 
використовуватися в наступних галузях промисловості: 

■  житлово-комунальне господарство; 
■  харчова; 
■  безалкогольна; 
■  лікеро-горілчана; 
■  теплоенергетика; 
■  хімічна. 

■■■  Модельний ряд, сервіс, собівартість очищення. 

Для водозабірних вузлів водоканалів і промислових об'єктів великої 
продуктивності пропонується неодноразово апробована схема 
модульного виконання незалежних ліній очищення води методом 
озонування, що має безсумнівні переваги, а саме: 

■  безперебійність роботи комплексу при ревізії або ремонті одного з 
модулів;  

■  підвищення надійності всієї системи. 

Модельний ряд установок серії «Ниагара®» різниться по продуктивності: 
від 120 літрів у годину до 50 м3/година. (фото 9-14). 
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Фото 9, 10. Промислові установки очищення води озоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11, 12, 13, 14. Побутові установки очищення води озоном. 

Собівартість підготовки питної води за даною технологією — 0,09 
USD/м3. 
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Додаток 1. 
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Додаток 2. 
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Підготовка особливо чистої води для 
високотехнологічних виробництв із застосуванням 
селективних іонообмінних смол. 

       Фото 15. Установка для одержання 
води високої чистоти із 
застосуванням іонообмінних смол. 

_________________________________________________________________________ 

Очищення повітря від органічних 
забруднень (дезодорація й придушення 
заходів) 

Для вирішення проблеми нейтралізації сірководню, аміаку, метану та 
інших шкідливих органічних викидів в атмосферу на Бортницької станції 
аерації (БСА) був застосований високоефективний метод озонної-
деструкції органічних сполук. Озоно-повітряна суміш вироблялася із 
навколишнього повітря на місці її використання.  

Відомо, що озон є кращим окиснювачем всіх органічних сполук, 
включаючи аерозольні фази. Він руйнує ароматичні молекули на вільні 
радикали й практично з 100%-ой ефективністю придушує викиди. Крім 
цього, озон є екологічно чистим реагентом. Після протікання реакції 
окиснення надлишки озону протягом 30-40 хвилин розпадаються на 
молекули кисню. 

Інноваційні рішення, що були закладені в основу технології, у  2007 й у 
2011 роках були перевірені фахівцями Інституту гігієни і медичної екології 
ім. О.М. Марзеєва МОЗ України на першому грабельному відділенні БСА 
(Протоколи 7, 8).  
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Практична сторона проекту полягала в розробці технології і виготовленні 
діючої пілотної установки (фото 16, 17) для повної дезінфекції та 
нейтралізації шкідливих викидів в атмосферу на БСА в проточному 
режимі.  

Технічне завдання було надано проектним інститутом 
«Київінжпроект». 

 

Фото 16, 17. Етапи виготовлення промислової установки потужністю 
5 500 м3/годину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18, 19, 20, 21, 22. Зовнішній вигляд готового контейнеру. 



Стр.24 
 

 
   

 

 
 

Протокол № 7. 
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Протокол № 8. 
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Енергозберігаючі електродні системи 
локального опалення «Гольфстрім®» 
________________________________________ 
 

Призначення.  

Електродні електронагрівачі — це нагрівальне 
устаткування з активною характеристикою 
опору, що відноситься до продукції подвійного 
призначення і призначені для прямого 
перетворення електричної енергії в теплову з 
коефіцієнтом ефективності близько 1. 

Застосовуються:  

■  для обігріву житлових і виробничих приміщень; 
■  одержання технологічного тепла і гарячого теплоносія; 
■  як допоміжні нагрівачі в різних технологічних процесах; 
■  для одержання технологічної пари. 

 

Основні переваги електродних електронагрівників:   

■   висока експлуатаційна надійність (процес нагрівання заснований на 
іонній провідності води і відбувається за рахунок безпосереднього 
протікання електричного струму через теплоносій); 

■   строк експлуатації електродних нагрівачів визначається тільки 
електрохімічною корозією металу електродів і становить близько 
15÷20 років; 

■   «м'яка» пускова характеристика (відсутні сплески пускового струму);  

■   відсутні проникнення зворотних паразитних гармонік у живильну 
мережу, які можуть призвести до збою в роботі або виходу з ладу 
інших електроспоживачів; 

■   автоматичний плавний вихід на повну потужність; 

■   можливість плавного та глибокого регулювання процесу нагріву;  

■   висока точність у контролі і підтримці заданих температурних 
параметрів; 

■   можливість організації локальної (індивідуальної) системи опалення;   
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■   можливість використання в якості допоміжного джерела тепла в 
комбінованій системі опалення; 

■   компактність і простота монтажу (у квартирах електродні нагрівачі 
легко розміщаються під посудною мийкою на кухні, у коморі, на 
лоджії або інших підсобних приміщеннях); 

■   абсолютна безшумність у роботі (рівень шуму не перевищує 27 дБ);  

■   простота інтеграції у вже існуючі системи опалення; 

■   повна пожежовибухобезпечність при розгерметизації системи (при 
витоку теплоносія система нагріву автоматично припиняє роботу);  

■   значна економія споживаної електроенергії (до 32 %); 

■   можливість інтегрування в систему «розумний будинок»; 

■   високий коефіцієнт перетворення енергії (до 99,5 %). 

■■■   Обґрунтування виконання проекту.  

На практиці встановлено, що при видаленні на 800 і більше метрів від 
котельні централізоване опалення будинків стає збитковим. Крім того, 
високі тепловтрати, малий термін служби устаткування і систематичні 
аварії на теплотрасах приводять до невиправдано високих поточних 
витрат, які спрямовані на підтримку їх у робочому стані. 

■■■   Мета і завдання проекту. 

Метою проекту є оснащення цивільних будинків і промислових споруд 
енергозберігаючими автономними пунктами локального опалення при 
будівництві нових і реконструкції старих об'єктів з метою створення в 
Україні нових високих стандартів життя населення й охорони 
навколишнього середовища.  

_____________________________________________________________
________ 

■■■  Ступінь готовності проекту до впровадження. 

■  Розроблений модельний ряд із 23 конструкцій однофазних і 
трифазних електродних нагрівачів з автоматичною системою 
керування (фото 23÷28). 

■  Ефективність і технічні параметри нагрівачів верифіковані.  

■  Розроблена конструкторська документація із власним децимальним 
кодом.  

■  Розроблені технічні умови ТУ У 29.7-37639343-001:2011. 
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■  Проведені сертифікаційні випробування в УкрСЕПРО та інших 
регламентних органах. 

■  Підготовлене промислове виробництво. Проектна потужність 
виробництва - 1 тис. виробів на місяць із перспективою нарощування 
об'ємів випуску залежно від попиту.  

■  Серія проведених випробувань показала високу повторюваність 
технічних характеристик виробів.  

■  Відмінною рисою електродних нагрівачів є гнучка характеристика 
споживання електроенергії залежно від температури теплоносія, що 
визначає їхню експлуатаційну економічність.  

■  З 2007 року 8 електродних нагрівачів перебуває в постійній 
експлуатації на виробничих площах Університету «Україна».   

  +            

Фото 23. Однофазний нагрівач потужністю 0,5÷5 кВт призначений для 

опалення приміщень загальною площею до 70 м2. 

Фото 24. Електродний однофазній 

нагрівальний елемент.   
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Фото 25. Приклад монтажу однофазного нагрівачу. 

                                                                                                              

 

Фото 26. Трифазна мінікотельня потужністю 6÷35 кВт (габарити 

505×160×180, маса — 6 кг). 

 

Фото 27. Електродний трифазній нагрівальний елемент.   
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Фото 28, 29. Варіанти мінікотелен для опалення приміщень. 

     

Фото 30, 31. Варіанти мінікотелен для опалення приміщень. 
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■■■   Очікуваний моральний і економічний ефект від 
впровадження електродних нагрівачів.   

Система локального опалення дозволяє: 

■   регулювати температуру в приміщенні за бажанням Споживача, 
виходячи з індивідуальних подань про комфорт і економічність; 

■   автоматично підтримувати в приміщенні задану температуру;  

■   знижувати температуру в приміщенні при відсутності там людей 
протягом  тривалого часу; 

■   надавати Споживачеві можливість персонально приймати рішення 
відносно початки й завершення опалювального сезону.  

Електродний казан не є постійно працюючим приладом. Його функція 
полягає в автоматичній підтримці заданого рівня температури для 
компенсації тепловтрат. Тому,  

кількість спожитої електроенергії 
напряму залежить від тепловтрат 
приміщення.  

В разі встановлення електродного нагрівача колективного користування 
(на поверх, стояк під'їзду, окремий будинок тощо), початкові капітальні 
витрати і витрати на обслуговування та експлуатацію обладнання 
можуть скоротитися пропорційно кількості спільних користувачів. 

Багаторічний досвід експлуатації електродних нагрівачів показав, що 
при температурі зовнішнього повітря -15 оС для підтримки внутрішньої 
температури приміщення на рівні +21 оС нагрівач працює 5÷7 годин на 
добу. 

Наявність у житлових і офісних приміщеннях високотехнологічних 
інженерних конструкцій з функціями підтримки високих стандартів 
комфортного тепла забезпечить авансову ліквідність таких приміщень, а 
також загальне здоров'я людей. Останній фактор має неодмінно 
позитивно відбитися на економіці підприємств і країни в цілому.    
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Промислові та побутові системи 
опалення повітрям з функцією 
рекуперації тепла 

Енергозберігаючі вентиляційні установки опалення повітрям з 
функцією рекуперації тепла (фото 32) являють собою повністю 
закінчені уніфіковані вентиляційні модулі, які забезпечують фільтрацію, 
нагрів і подачу свіжого повітря в приміщення, а також видалення 
забрудненого повітря. При цьому тепло витяжного повітря передається 
приточному повітрю через пластинчастий теплообмінник. 

Продуктивність установки — до 3 500 м3/годину. 

 

Фото 32. Енергозберігаюча вентиляційно-опалювальна установка з 
функцією рекуперації тепла. 

Для компенсації тепловтрат при вентиляції приміщень водяний 
нагрівач, який встановлений на виході рекуператора, має вбудований 
електродний нагрівач «Гольфстрим®» (фото 33, 34). Цій модуль 
використовується і як автономна система повітряного опалення.  

Схема монтажу приточно-витяжної установки рекуперації тепла 
представлена на фото 32. 
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Фото 33, 34. Повітряний нагрівач. 

 

 

 

Фото 35. Схема монтажу приточно-витяжної установки рекуперації 

тепла. 

 

 

 

 


