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Схемы систем теплоснабжения 
Система теплопостачання будівлі призначена для забезпечення тепловою 
енергією (теплотою) її інженерних систем, що вимагають для свого 
функціонування подачі нагрітого теплоносія. Крім традиційних систем 
(опалення та гаряче водопостачання), в сучасному цивільному будинку 
можуть бути передбачені й інші системи (вентиляція і кондиціювання 
повітря, підлоги, що обігріваються, басейн). 
В якості теплоносія в даний час, як правило, використовується нагріта вода. 
Водяна пара для цілей теплопостачання в силу її численних недоліків 
застосовується вкрай рідко, в основному, в виробничих будівлях, де пара 
потрібна для технологічних потреб. 
Теплоджерелом для системи місцевого або децентралізованого водяного 
теплопостачання служить водогрійна котельня, що розміщується 
безпосередньо в будівлі або біля нєї. При централізованому водяному 
теплопостачанні високотемпературна вода надходить в будівлю з 
віддаленого джерела тепла: теплоелектроцентралі (ТЕЦ) або районної 
теплової станції (РТС). 
Залежно від джерела теплопостачання розрізняються схеми і устаткування 
котельні або місцевого теплового пункту будівлі, звідки здійснюється 
подача теплоти до інженерних систем, їх управління та контроль. 

 
 

Рис. 1.1. Принципові схеми водяного теплопостачання будівель ; а 
місцеве (децентралізоване) теплопостачання від власної водогрійної котельні; б незалежна 
схема при централізованому теплопостачанні; в залежна схема зі змішанням води при 
централізованому теплопостачанні; г залежна прямоточная схема при централізованому 
теплопостачанні; 1 водогрійний котел (теплогенератор); 2 циркуляційний насос; 3 
розширювальний бак; 4 теплообмінник; 5-підживлюючий насос; 6 змішувальне 
устаткування; 7 теплопотребуючі інженерні системи будівлі; 8- зовнішня теплова мережа; 
9- зовнішній водопровід 



Схема при місцевому (децентралізованому) теплопостачанні від 
власної водогрійної котельні показана на рис. 1.1, а. Воду, яка віддала 
свою теплоту в інженерних системах і охолола до температури tо, 
нагрівають в котлах (теплогенераторах) до температури tг і 
переміщають за допомогою циркуляційного насоса, включеного в 
загальну подаючу або зворотну магістраль, до якої, як зображено на 
схемі, приєднаний також розширювальний бак . Системи заповнюють 
водою з зовнішнього водопроводу. 

 
При централізованому водяному теплопостачанні застосовують три 
способи приєднання теплопотребляючих систем до зовнішніх 
теплопроводів. 
Незалежна схема приєднання систем (див. Рис. 1.1, б) близька по 
своїх елементах до схеми при місцевому (децентралізованому) 
теплопостачанні. Лише котли замінюють теплообмінниками і систему 
заповнюють деаерірованной, позбавленої розчиненого повітря, водою з 
зовнішньої (міський)  теплової мережі.  Воду для  заповнення 
інженерних систем, як правило, забирають з зворотного теплопроводу 
зовнішньої мережі, використовуючи високий тиск в ній або 
спеціальний підживлюючий насос, якщо цього тиску недостатньо для 
заповнення всіх інженерних систем. При незалежній схемі створюється 
місцевий теплогідравлічний режим в системах із низькою 
температурою гріючої води (tг <t1). Незалежну схему приєднання 
застосовують, коли в інженерних системах не допускається підвищення 
гідростатичного тиску (за умовою міцності елементів систем) до тиску, 
під яким знаходиться вода в зовнішньому теплопроводі. Перевагою 
незалежної схеми, крім забезпечення сталого теплогідравлічного 
режиму, індивідуального для кожної будівлі, є її висока надійність, 
зокрема, можливість збереження циркуляції з використанням 
теплосодержания води протягом деякого часу, зазвичай достатнього 
для усунення можливого аварійного пошкодження зовнішніх 
теплопроводів. 

Залежна схема приєднання зі змішанням води (див. Рис. 1.1, в) 
простіше по конструкції і в обслуговуванні. Вартість її значно нижче 
вартості незалежної схеми, завдяки виключенню багатьох 
конструктивних елементів. Циркуляція теплоносія в залежній схемі 
здійснюється за рахунок різниці тиску води в точках її приєднання до 
зовнішньої теплової мережі. Цю схему вибирають, коли в 
теплопотребляючих системах і, перш за все, в системі опалення (з  
санітарно-гігієнічних міркувань) потрібна температура води tг <t1 і 
допускається підвищення гідростатичного тиску до тиску, під яким 
знаходиться вода в зовнішньому зворотному теплопроводі. 

Залежна прямоточна схема приєднання інженерних систем до 
зовнішніх теплопроводів найбільш проста по конструкції і в 
обслуговуванні (рис. 1.1, г). Прямоточну схему застосовують, коли 
допускається подача в інженерні системи високотемпературної води (tг 



= t1) і значний гідростатичний тиск, або при прямій подачі 
низькотемпературної води. Недоліками залежної прямоточної схеми є  
неможливість місцевого регулювання температури гарячої води і 
залежність теплового режиму будівлі від температури води в 
зовнішньому подаючому теплопроводі. Висота будівель, в яких 
використовують високотемпературну воду, обмежена, внаслідок 
необхідності зберегти в системі гідростатичний тиск, досить високий 
для запобігання закипання води в системах Досить часто схема 
місцевого теплового пункту будівлі при централізованому 
теплопостачанні може бути комбінованою, коли, наприклад, система  
центрального водяного опалення підключається до зовнішніх теплових 
мереж по незалежній схемі, а інші системи, наприклад, вентиляції та 
кондиціонування повітря по залежній схемі. 

 
Теплогенеруючі установки 

 
Теплогенеруючі установки або генератори теплоти 

(теплогенератори) є основним обладнанням будь-якої системи 
теплопостачання. У системах централізованого теплопостачання ці 
генератори встановлені на ТЕЦ або тепловій станції. 

Розглянемо теплогенератори (водогрійні котли), що 
застосовуються в системах місцевого (децентралізованого) 
теплопостачання і забезпечують теплотою інженерне обладнання 
одного конкретного будівельного об'єкту. 

В даний час багато фірм пропонують котельне обладнання, яке 
відрізняється як вартістю, так і своїми технічними можливостями. 
Наведений нижче аналіз основних критеріїв вибору котельного 
призначений, перш за все, для проєктувальника інженерних систем 
будівлі. Так як тільки він  зможе  грамотно  врахувати  при 
проєктуванні всі вимоги замовника до теплового комфорту в 
приміщенні, оцінити експлуатаційні характеристики різних 
теплопотребляющіх систем, запропонувати і зіставити різні варіанти 
інженерного рішення системи теплопостачання. 

Приймаючи рішення про вибір теплогенератора, особливо в 
складній, з великою кількістю різнопланових споживачів теплоти, 
схемою теплопостачання, необхідно пам'ятати про забезпечення його 
надійності експлуатації. 

Головними критеріями вибору теплового обладнання слід 
визнати його технічні показники, так як кваліфікований вибір 
інженерного рішення може привести, в тому числі, і до зниження 
капітальних і експлуатаційних витрат на систему автономного 
теплопостачання будинку. Нижче розглянуті саме ці критерії. 



 
Рис. 1.2 Підлоговий водогрійний котел (теплогенератор) а газовий з 

атмосферним пальником; б газовий або дизельний з виносної пальником 
 

Конструктивні особливості теплогенератора визначаються, перш 
за все, видом використовуваного в ньому палива. Найбільш доступним 
є природний газ. Газові водогрійні котли (рис. 1.2) обладнуються або 
вбудованим атмосферним пальником (надходження повітря для горіння 
газу за рахунок природної тяги в димарі), або виносним пальником 
(примусове створення газо-повітряної суміші). Якщо тиск газу в мережі 
нижче номіналу (16 ... 20 мбар), рекомендується застосовувати котли з 
виносним пальником. 

Принципово різняться теплогенератори з ємністю для нагріву 
води цільносталевою або набраною з окремих, як правило, чавунних 
секцій. Останні більш корозійностійкі, що важливо, так як якість води, 
якою заповнюються інженерні системи будівлі, часто далека від 
ідеального. Секційні котли, які можуть поставлятися на об'єкт в 
розібраному вигляді, зручні при монтажі в обмежених умовах 
будмайданчика. Ще одне їх перевага - можливість швидкої аварійної 
заміни в процесі експлуатації вийшовшої з деякої причини з ладу секції 
котла. Сталевий котел в цьому випадку доведеться міняти цілком. 
Котли зазвичай встановлюються безпосередньо на підлогу котельної 
або на невисокий, до 200 мм, фундамент. 

В особливу групу необхідно виділити настінні газові котли (рис. 
1.3), які мають дуже широке поширення на Заході. Настінний генератор 
теплоти має багато переваг. Він компактний, зручний в монтажі та 
експлуатації, універсальний у виборі місця його розміщення в будинку. 
Котел оснащений вже вбудованим в нього необхідним обладнанням: 
циркуляційним насосом, розширювальним  мембранним  баком, 
відводом повітря, запобіжної і запірної арматурою. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3 Настінний газовий водогрійний котел 

Певний тип даного котла дозволяє відмовитися від традиційної 
димової труби і відводити продукти згоряння через зовнішню стіну за 
допомогою спеціальної конструкції "труба в трубі". Однак, ці котли 
мають істотний недолік - низьку розрахункову потужність, що 
становить не більше 30 ... 50 кВт. 

Це в даний час обмежує їх застосування або реконструйованими 
квартирами в умовах старої міської забудови, або невеликими, 
найчастіше допоміжними, будівлями (гараж, лазня і т. п.). 

При відсутності газу наступним за значимістю є дизельне паливо. 
Його використання для роботи теплогенератора помітно підвищує 
вартість самої котельні за рахунок появи в її схемі додаткового 
обладнання (паливних баків, системи подачі палива і т.д.), а також 
експлуатаційну вартість вироблюваної генератором теплоти. Як 
правило, конструкція подібного котла (див. Рис. 1.2, б) універсальна і 
перехід на використання в ньому природного газу здійснюється 
простою і швидкою заміною виносного дизельного пальника на 
газовий з подальшим його налагодженням. Котел продовжує 
працювати з тією ж автоматикою, будь-яких переробок в тепловій 
схемі котельні при цьому не потрібно. Ряд країн пропонують на 
нашому ринку і комбіновані пальники, що працюють на двох видах 
палива, в яких перехід на інше паливо здійснюється простим 
поворотом крана. 
Подібні котли з потужністю до 20 ... 30 кВт найчастіше використовуються 
для опалення та гарячого водопостачання житлових або допоміжних 
будинків з невеликою площею. 
Правильне і точне визначення розрахункової потужності теплогенератора 
не тільки економить гроші замовника, а й значною мірою зумовлює 
стійкість роботи котельного обладнання в процесі експлуатації, а також 
його довговічність. На жаль, слід констатувати, що багато фірм 
продовжують абсолютно порочну практику підбору котельного обладнання 
для своїх клієнтів без належного в такому випадку проєктного супроводу та 
розрахунку необхідної потужності відповідно до чинних нормативних 
вимог. Подібний підхід до цього важливого питання найчастіше 



виражається у визначенні потужності по опалювальній площі будинку без 
урахування теплотехнічних властивостей його зовнішніх огороджувальних 
конструкцій і функціональних особливостей інших можливих 
теплопотребляючих систем. 
Обрана потужність водогрійного котла складається з розрахункових 
потужностей теплопотребляючих систем будівлі. Потужність системи 
опалення визначається в результаті розрахунку тепловтрат будівлі. 
Вибір розрахункової потужності системи "тепла підлога" залежить від її 
функціонального призначення. Якщо ця система призначена для повної або 
часткової компенсації тепловтрат будинку, то її потужність уже врахована в 
попередньому розрахунку. Однак часто ця система використовується, як 
додатковий тепловий комфорт в окремих приміщеннях (ванна кімната, 
басейн, сауна, зимовий сад і т. п.). У будь-якому випадку, при виборі і 
розрахунку підлогового опалення проєктувальнику слід пам'ятати про те, 
що з санітарно-гігієнічних міркувань температура на поверхні обмежена. 

Якщо в будинку передбачена система припливної вентиляції або 
система кондиціонування повітря з використанням водяних 
калориферів, їх розрахункова потужність визначається при тій же 
розрахунковій температурі зовнішнього повітря і прийнятої в проєкті 
цих систем температурі припливного повітря з урахуванням 
розрахункового повітрообміну в вентильованих приміщеннях. 

Необхідна потужність системи теплопостачання басейну 
розраховується з урахуванням обсягу його ванни, можливих тепловтрат 
через її конструкцію і з поверхні води, а також необхідної тривалості 
початкового і поточного прогріву басейну. 

Окремо слід обумовити облік при виборі потужності 
теплогенератора розрахункової теплопотребності системи гарячого 
водопостачання. Пов'язано це з тим, що автоматика обраної конструкції 
котла може мати можливість пріоритетного включення водонагрівача 
цієї системи. При цьому робота системи опалення на цей період 
тимчасово припиняється. В цьому випадку можна отримати значну 
економію за рахунок часткового або повного зниження розрахункової 
потужності теплогенератора на величину необхідної потужності 
системи гарячого водопостачання. Але прийняти таке рішення можна  
тільки після ретельного аналізу можливих наслідків зупинки системи 
опалення, проведеного проектувальником з урахуванням її 
розрахункової тривалості і теплоїнерційною особливостей будівлі. 
Тільки в результаті такого аналізу може виявитися можливість зниження 
необхідної теплопотребності системи гарячого водопостачання при 
визначенні потужності генератора теплоти. 

Особливістю всіх імпортних теплогенераторів є те, що вони 
комплектуються власними засобами автоматизації, які забезпечують 
регулювання та управління процесами функціонування не тільки самого 
котла, але і всіх підключених до нього теплопотребляющіх систем. А 
вони, в свою чергу, розрізняються як температурними і гідравлічними 
параметрами роботи, так і часом і тривалістю дії. 



Система опалення та система вентиляції або кондиціонування повітря 
споживають теплоту тільки в холодний і перехідний періоди року. Зміна 
теплопостачання в них здійснюється шляхом зміни температури води 
від котла за що задається на його блоці управління графіком якісного 
регулювання в залежності від поточної температури зовнішнього 
повітря або, в більш простому варіанті, за допомогою регулятора 
температури внутрішнього повітря, встановленого в контрольному 
приміщенні будівлі. Система "тепла підлога" розраховується з більш 
низькими, ніж в системі опалення і системі вентиляції, температурними 
параметрами води і має в схемі котельні самостійний вузол регулювання 
і управління. Подача тепла від генератора в систему гарячого 
водопостачання і систему теплопостачання басейну здійснюється 
періодично в міру необхідності і з різною тривалістю, але зазвичай при 
форсованому режимі роботи котлa Таким чином, особливо при складній 
схемі теплопостачання будинку, вибір котла повинен супроводжуватися 
ретельною оцінкою можливостей засобів автоматизації, якими фірма- 
виробник може його укомплектувати. 
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