
 

Уроки 9-10 Б1 (24.09.2020) 

ТЕМА : СХЕМИ СИСТЕМ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ. 

Гаряче водопостачання в житлових і громадських будівлях 

влаштовується для того, щоб задовольнити побутові і санітарно-гігієнічні 

потреби людини. Система гарячого водопостачання забезпечує споживача 

водою з температурою не менше 50 °С і не більше 75 °С. 

Залежно від призначення системи гарячого водопостачання поділяють 

на господарсько-побутові і виробничі. Ці системи допускається об'єднувати 

лише тоді, коли на технічні потреби використовується вода питної якості або 

тоді, коли внаслідок контакту з технологічним обладнанням не змінюється 

якість води. 

Системи гарячого водопостачання залежно від місця приготування 

гарячої води поділяють на місцеві і централізовані. 

Місцеві системи влаштовують в невеликих будинках, в яких 

нагрівання води здійснюється для кожного споживача або групи споживачів. 

Вода із системи холодного водопостачання подається для нагрівання в 

місцеву установку - теплогенератор (газовий водонагрівач, малометражний 

котел), в якому використовуються газ, тверде паливо, електроенергія тощо. 

Гаряча вода подається споживачеві за допомогою розподільної мережі 

трубопроводів. 

Через велику кількість водонагрівачів, що потребують постійного 

нагляду, ускладнюється монтаж і експлуатація місцевих систем, а тому їх 

використовують лише в невеликих будинках із теплоспоживанням не більше 

208 МДж/год за відсутності джерел централізованого теплопостачання або 

значному віддаленні від них, коли спорудження теплових мереж є 

економічно недоцільним. 

Місцеві системи гарячого водопостачання включають місцевий 

водонагрівач, теплогенератор для одержання теплоносія або безпосередньо 

гарячої води, трубопроводи для подачі гарячої води до водорозбірних 

пристроїв, бак гарячої води, розширювальний бачок та арматуру. 

Централізовані системи гарячого водопостачання (рис. 2) широко 

використовуються в житлових і громадських будівлях завдяки їх 

економічності, простоті експлуатації та обслуговування. їх влаштовують за 

наявності потужних джерел тепла (ТЕЦ, районних котелень тощо). 

В централізованих системах гарячого водопостачання воду нагрівають 

для групи споживачів в одному місці і транспортують її трубопроводами до 

місць витрачання. Основні елементи системи наведені на рис. 2.2. Схема 

системи гарячого водопроводу, кількість елементів у системі, їх взаємне 



розташування залежать від режиму водоспоживання, типу пристроїв для 

нагрівання води, довжини трубопроводів тощо. 

Вода в системах централізованого гарячого водопостачання може 

нагріватися за відкритою чи закритою схемами. 

 

 
Рис. 1. Загальна схема централізованого гарячого водопостачання: 

1 - теплогенератор; 2 - водонагрівач; З - подаючий трубопровід 

теплоносія; 4 -циркуляційний насос теплоносія; 5 підживлюючий насос; 6 - 

зворотний трубопровід теплоносія; 7 - циркуляційний насос гарячого 

водопостачання; 8 -циркуляційний трубопровід гарячого водопостачання; 9 

~ подаючий трубопровід гарячої води; 10 - водомірний вузол; 11 - 

підвищувальний насос; 12 - водорозбірна арматура  

У відкритій схемі гаряча вода забирається безпосередньо з теплової 

мережі. Вода нагрівається в котлах, розташованих у центральних котельнях 

або теплообмінниках ТЕЦ, і квартальною мережею подається в систему 

опалення, а розподільною мережею - на гаряче водопостачання окремих 

будинків. Циркуляційні трубопроводи повертають охолоджену воду в котли 

для її підігріву. 

Така схема є простою і довговічною, адже живиться ретельно 

очищеною водою, яка необхідна для роботи котлів без утворення накипу. 

Недоліком схеми є велика потужність установок для водопідготовки, 

які повинні очищати всю воду, що подається в систему водопостачання. 

Через це схему використовують за низької карбонатної твердості природної 

води. 

В закритих схемах (рис. 1) тепло від котлів передається теплоносію 

(перегрітій воді, парі тощо), який теплофікаційною мережею подається до 



водонагрівача. Вода з системи холодного водопостачання проходить через 

водонагрівач, нагрівається і подається в розподільну мережу. Недоліком 

закритої схеми є необхідність використання водонагрівачів, прокладення 

внутрішньоквартальної мережі трубопроводів. Проте в цій схемі установки 

для водопідготовки мають невелику потужність, адже теплоносій не 

витрачається, а повністю повертається в котел, у той час, як споживач 

отримує гарячу воду питної якості з міського водопроводу. Крім того, котли 

перебувають під постійним тиском, який не залежить від тиску в системі 

гарячого водопостачання. Завдяки цим перевагам закриті системи гарячого 

водопостачання здобули в наш час широке використання. 

Схеми централізованого гарячого водопостачання з циркуляцією 

використовують в будинках, в яких не допускається зниження температури 

води нижче потрібної. Щоб компенсувати тепловтрати, передбачається 

циркуляція води, для чого поруч із подаючим трубопроводом прокладається 

циркуляційний, за допомогою якого охолоджена вода повертається у 

водонагрівач. Рух води в циркуляційному контурі здійснюється або за 

рахунок гравітаційного тиску (різниці густини гарячої і холодної води) - 

схема з природною циркуляцією, або за допомогою циркуляційного насоса - 

схема з насосною циркуляцією. 

Через невеликий гравітаційний тиск схему з природною циркуляцією 

використовують в невеликих будинках (висотою до 20 м і довжиною 

горизонтальних ділянок мережі ЗО...60 м). В інших випадках застосовують 

схему з насосною циркуляцією. 

Схеми без циркуляції використовують на підприємствах з постійним 

водорозбором (лазнях, пральнях тощо) або регламентованим за часом 

споживанням гарячої води (на промислових підприємствах, де користуються 

душами в один і той же час після закінчення зміни, а також в невеликих 

малоповерхових будинках з короткими підведеннями до водорозбірних 

приладів). 

Схеми з акумуляторами тепла застосовують у випадку нерівномірного 

споживання води і тепла для зменшення потужності водонагрівачів і 

вирівнювання графіка споживання тепла. Акумулятори створюють запас 

гарячої води, усувають різкі коливання температури води. Як правило, їх 

влаштовують напірними. В невеликих будинках з місцевими тепловими 

пунктами дозволяється використовувати безнапірні баки-акумулятори, які 

розташовуються в найвищій точці будівлі. В лазнях, душових, пральнях 

баки-акумулятори створюють запас води на випадок перерви в постачанні 

води зовнішньою мережею. 

Часто акумулятори поєднуються з нагрівачами. Це дозволяє зменшити 



втрати тиску у водонагрівачі, які зростають під час експлуатації внаслідок 

утворення накипу на внутрішніх поверхнях. Доцільність використання 

акумуляторів тепла визначається техніко-економічними розрахунками. 

Схеми з насосними установками застосовують, якщо гарантійний тиск 

в зовнішній мережі постійно або періодично менший, ніж тиск, потрібний 

для роботи системи гарячого водопроводу. Насосна підвищувальна установка 

збільшує тиск до потрібного. Інколи циркуляційні насоси влаштовують на 

подаючому трубопроводі і використовують як підвищувально-циркуляційні. 

Зонні схеми використовують в багатоповерхових будинках (висотою 

понад 50 м). В кожній зоні влаштовується окремий водонагрівач і насосна 

установка. 

Схема з регулятором температури при експлуатації автоматично 

забезпечує найбільш економічний розподіл циркуляційних витрат, 

зберігаючи високі температури в усіх точках схеми. Регулятори температури 

влаштовуються в нижній частині стояків або на вводі в будинок. Завдяки їм 

підтримується стала температура циркуляційної води 35...38°С, зменшується 

циркуляційна витрата на 18...25% і водночас підвищується температура 

гарячої води у споживача на 10...12 °С [9]. 

Вимоги до температури та якості води 

Температура гарячої води господарсько-побутового призначення має 

бути 25...40 С для санітарно-гігієнічних процедур (купання, умивання тощо), 

40...60 °С для миття посуду, прання, приготування їжі, а тому мінімальну 

температуру води в системі гарячого водопостачання потрібно приймати 

60°С для відкритих централізованих і місцевих систем, 50°С •• для закритих 

централізованих систем. Максимальну температуру води потрібно приймати 

75°С, адже із збільшенням температури посилюється процес утворення 

накипу (особливо в теплообмінниках). 

Якщо потрібна більша температура гарячої води (в лікувальних 

закладах, підприємствах громадського харчування тощо), то влаштовують 

місцеві установки для підігріву води або кип'ятильники. 

У господарсько-побутових системах гарячого водопостачання якість 

води повинна відповідати вимогам ГОСТу 2874-82 "Вода питна". У 

виробничих системах якість води визначається за технологічними потребами. 

За температури води понад 40 °С на стінках труб утворюється осад 

(накип) внаслідок випадення вуглекислих солей кальцію і магнію. Цей осад 

зменшує переріз труби, знижує теплопередачу котлів і водонагрівачів, що 

призводить до збільшення витрати теплоносія, зниження коефіцієнта 

корисної дії. 

Щоб запобігти утворенню накипу, допускається застосовувати воду в 



закритих системах з тимчасовою карбонатною твердістю не більше 7 мг-

екв/л, у відкритих системах і у випадку нагрівання води в теплоцентралях 

районних котелень не більше 0,7 мг-екв/. 

Кисень і вуглекислий газ, розчинені у воді, спричинюють корозію 

матеріалу стінок трубопроводів і резервуарів, що посилюється дією високої 

температури. Отже кількість цих газів у воді не повинна порушувати 

стабільність води за розрахункової температури нагрівання. 

Якщо вода, яка використовується для гарячого водопостачання, не 

задовольняє вимогам за якістю, то перед її нагріванням застосовують 

протинакипну і протикорозійну обробку. 

Використовуються магнітні апарати, в яких під дією магнітного поля 

солі твердості змінюють свою структуру, не утворюють осаду на стінках 

труб, а виносяться із потоком води. За допомогою методів дегазації із води 

видаляють розчинені гази (кисень і вуглекислий газ) шляхом розбризкування 

її в спеціальних апаратах за атмосферного чи пониженого тиску. Для 

протикорозійної обробки води іноді вводять інгібітори (силікат натрію, 

магномасу тощо) - речовини, які уповільнюють корозію матеріалу. 

Водонагрівачі для централізованих систем гарячого 

водопостачання 

В централізованих системах гарячого водопостачання використовують 

швидкісні та ємнісні водонагрівачі. В швидкісних нагрівачах вода рухається 

з великою швидкістю (0,5...2,5 м/с) і на нагрівається до заданої температури 

за допомогою теплоносія. Теплонагрівачі характеризуються високими 

коефіцієнтами теплопередачі [4190...11000 МДж/(м2-год-град)], завдяки чому 

вони мають невеликі розміри і займають малу площу. Вода, яку потрібно 

нагріти, і теплоносій в швидкісних нагрівачах можуть рухатися в одному 

напрямку або назустріч одне одному. 

Швидкісний водоводяний нагрівач (рис. 2, а) складається з корпуса, в 

якому розташовані теплообмінні трубки. Водонагрівач виготовляють у 

вигляді окремих секцій довжиною 2 і 4 м, зовнішнім діаметром 50...530 мм. 

Теплообмінні трубки - латунні - d =14...16 мм (7...140 шт.) розміщені в 

трубних решітках, які з'єднані за допомогою фланців з корпусом. Окремі 

секції водонагрівача з'єднуються відводами. Вода з водопроводу через 

вхідний патрубок подається в теплообмінні трубки, в яких нагрівається до 

потрібної температури. Теплоносій (гріюча вода) рухається в міжтрубному 

просторі (поміж корпусом і теплообмінними трубками). Технічні 

характеристики швидкісних водонагрівачів наведені в додатку 11. 

Швидкісний пластинчатий водонагрівач (рис. 2, б) складається з 

пакета теплообмінних пластин з ущільнюючими прокладками поміж ними. 



Пакет затискують між опорними пластинами і затягують болтами. До 

передньої пластини приварюються патрубки для холодної (В1), гарячої (ТЗ) і 

гріючої води (Т1, Т2). Така конструкція дозволяє збільшувати 

теплопродуктивність водонагрівача шляхом добавлення до пакета потрібної 

кількості теплообмінних пластин і розширення опорних пластин. 

Швидкісні пароводяні нагрівані (рис. 2, в) використовують в 

промислових будівлях, де є паросилове господарство, або в невеликих 

котельнях з паровими котлами для нагрівання води. Пара, що подається в 

корпус, рухається між трубками, конденсується на їх поверхні і за рахунок 

прихованої теплоти пароутворення нагріває воду. Нагріта вода 

теплообмінними трубками подається в передню водяну камеру, потім 

надходить в задню камеру і виходить з нагрівача. Вода двічі проходить через 

нагрівач, тому така конструкція називається двоходовою. Також 

застосовуються чотириходові нагрівачі. 

В камерах і теплообмінних трубках потрібно підтримувати тиск води, 

яка нагрівається, на 0,1...0,2 МПа вище тиску пари, щоб запобігти прориву 

пари в систему водопостачання. Поверхня нагріву становить 6,3...22,4 м2, 

максимальний тиск пари - до 0,7 МПа, максимальна температура - до 300 °С. 

Ємнісні водонагрівачі (рис. 2, г) поєднують функції акумулятора тепла і 

водонагрівача. Вони характеризуються низьким коефіцієнтом теплопередачі 

внаслідок малої швидкості руху води. За однакової площі нагріву їх 

теплопродуктивність значно менша, а розміри більші, ніж швидкісних 

водонагрівачів. Ємнісні водонагрівачі влаштовуються у вигляді напірних або 

безнапірних (відкритих) баків, які устатковуються нагрівачами. Зовнішні 

поверхні покривають шаром теплоізоляції. В системі належить влаштовувати 

не менше двох баків (по 50% розрахункового об'єму кожний). 

 



 Рис.2. Конструкції 

водонагрівачів: 

а - швидкісного водоводяного 

секційного; б - швидкісного 

пластинчатого; в -швидкісного 

пароводяного; г - ємнісного; 1 - 

вхідний патрубок; 2 - трубні 

решітки; З ~ трубки; 4 - корпус; 5 - 

пакет; 6 - болти; 7 - пластини; 

8...10 -камери; 11 - клапан; 12 - 

термометр; 13 - манометр; 14 - 

кришка 

Напірний горизонтальний ємнісний водонагрівач (рис. 2, г) складається 

з корпуса і теплообмінних трубок, через які проходить теплоносій (пара, 

вода). Вода, яку потрібно багріти, подається в нижню частину корпуса, а 

відбирається з верхньої. Теплообмінні трубки закріплені на кришці, яку 

можна зняти для їх прочистки і ремонту. Водонагрівач устатковують 

запобіжним клапаном манометром і термометром. Корпус водонагрівача 

знаходитесь, під тиском водопровідної мережі і має конструкцію, подібну до 

гідропневматичного бака. Пароводяні ємнісні водонагрівачі випускають  

типів 3073...3078. 

Автономні установки гарячого водопостачанню 

В системах централізованого тепло- і водопостачання велика кількість 

тепла (близько 30%) втрачається під час транспортування гарячої води 

тепловими мережами. З метою економії тепла та енергоресурсів 

влаштовуються автономні системи опалення і гарячого  водопостачання з 

використанням дахових котелень в будівлях з тепловтратами від 50 до 500 

кВт: у будинках на готелях, школах, громадських закладах та ін. В дахових 

котельнях можуть влаштовуватись каскадні котли PROTHERM потужністю 

50 кВт які складаються з двох комплектних котлів по 25 кВт кожний В 

обладнання котлів входять: насоси GRUNDFOS, теплообмінники пальники, 

автоматичні газові вентилі, пристрої автоматики і втяжні вентилятори. 

Обидва котли працюють на один трубопровід розташований у верхній 

частині котлів. Підведення газу здійсниться трубопроводом у нижню частину 

котла. Котел має розміри 1800x460x430. Сучасні установки PROTHERM 50 

STR (рис. 3) обладнані ізотермічним регулятором (який забезпечує сталу 



температуру) і каскадним керуванням. В технічних приміщеннях будинку 

розташовується просторовий регулятор, який керує роботою каскаду котлів. 

Кількість котлів вибирається залежно від потрібної теплової потужності, 

наприклад, для потужності 300 кВт використовуються 6 установок 

PROTHERM 50 STR і регулятор PROTHERM SR 300. 

Каскади котлів з необхідним обладнанням влаштовуються в котельнях, 

які розміщуються на даху будинку. Котли мають малу масу (74 кг на кожні 

50 кВт теплопродуктивності), легко проходять через двері шириною 60 см, 

відведення димових газів здійснюється за допомогою вентиляторів через 

задню частину котельні або через покрівлю будинку. Для 30-квартирного 

житлового будинку потрібна котельня з трьома котлами загальної теплової 

потужності 300 кВт, розміри якої дозволяють влаштовувати її на даху 

будинку. Подача газу в таку котельню становить близько 18 м3/год. Для 

гарячого водопостачання будинку влаштовується ємнісний водонагрівач, 

який забезпечує підігрів водопровідної води до потрібної для споживання 

температури. Місткість баку водонагрівача повинна забезпечити зберігання 

достатньої кількості води для покриття підвищених витрат в години 

"пікових" потреб у гарячій воді. 

Ізотермічний регулятор і каскадне керування котлів устатковані 

датчиками зовнішньої температури, які дають регулятору інформацію про 

погодні умови, і регулятор керує системою опалення, збільшуючи чи 

зменшуючи подачу тепла. Згідно з вибраною програмою, також регулюється 

тривалість часу комфортної температури і нічне зниження її. Каскадне 

керування відключає лише стільки котлів, скільки потрібно для досягнення 

потрібної теплопродуктивності. При цьому котли підключаються таким 

чином, щоб робота їх була рівномірною. Котли включаються в роботу так 

званим "м'яким стартом", поступово, з п'яти-секундним інтервалом. 

Регулятор керує наповненням (підігрівом) водонагрівача так, щоб всю наявну 

теплову потужність використати для швидкого нагріву води в баку. 

Дахові котельні можуть устатковуватись модульними котлами AF-70 

(виробництва Угорщини), які складаються з двох котлів потужністю 35 кВт 

кожний. Номінальна витрата газу модуля AF-70 - 9,6 м3/год, максимальний 

робочий тиск - 6 бар, температура гарячої води в системі водопостачання - 50 

°С, витрата гарячої води - 50 л/хв, розміри, мм: 2160x710x500, маса 128 кг. 

Модульні котли монтуються в котельні в кількості до 4 шт. Максимальна 

теплова потужність котельні - 280 кВт. Керування котлами здійснюється за 

допомогою окремих регуляторів температури теплоносія для опалення і 

температури гарячої води для водопостачання.



 Рис. 3. Схема підключення 

дахової котельні PROTHERM до 

існуючої системи опалення 

будинку: 

1 - відведення продуктів 

згоряння; 2 - датчик зовнішньо)' 

температури; 3 – датчик 

температури води для системи 

опалення; 4 - керування роботою 

котлів; 5 - зворотний теплопровід 

опалення; 6 - подаючий 

трубопровід опалення; 7 – подача 

газу; 8 - подача води на гаряче 

водопостачання; 9 - водонагрівач в 

системі гарячого водопроводу; 10 - 

датчик температури води у 

водонагрівачі 

 

Котельна установка включає насоси для циркуляції води в системах 

опалення і гарячого водопостачання, теплообмінник для одержання гарячої 

води, а також обладнання, необхідне для роботи котельної установки: 

пристрої для водопідготовки, які здійснюють пом'якшення води, обробку 

інгібіторами тощо; пристрої для заповнення і спорожнення; електричну шафу 

керування; компенсатор об'єму; манометр; клапан продувки та ін. 



 

 
 

Рис 4. Приклади оформлення креслень планів типового поверху, 

підвалу, аксонометричної схеми гарячого водопроводу житлового будинку  

 

 

 

 



Питання для самоконтролю: 

1. Залежно від місця приготування гарячої води на які поділяють 

системи гарячого водопостачання ? 

2. Які існують водонагрівачі для централізованих систем гарячого 

водопостачання ? 

3. Яка кількість тепла втрачається під час транспортування гарячої 

води тепловими мережами.? 

4. З чого складається котельна установка? 

 

Відповіді надсилати на пошту ashmarina@ukr.net, або вайбер 063-
120-31-20 

 


