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                                              ВСТУП 

Проект встановлення інсинераторів для ДП «Міжнародний аеропорт 

«Львів» виконано на підставі Договору № 757-П на виготовлення проектної до-

кументації, завдання на проектування та на основі діючих норм, правил і ста-

ндартів.  

Цією книгою проекту передбачено влаштування приміщень для двох уста-

новок по утилізації відходів, кожна тепловою потужністю 350 кВт і продуктив-

ністю утилізації відходів 50 кг/год, всіх необхідних засобів для її функціону-

вання. 

Місце розташування установок: м. Львів, територія ДП «Міжнародний ае-

ропотр «Львів»; 

Будівлі для установок по утилізації відходів являється окреморозташовані. 

Основним завданням при встановленні установок є утилізація побутового 

сміття, що виникає під час польотів міжнародних рейсів, що здійснюють поса-

дку в аеропорті. Загальна продуктивність по утилізації відходів за добу двох 

установок складає 1200 кг за добу, при цьому спалюється - 528 нм3 природно-

го газу і виробляється 8,4 МВт тепла і утворюється 6 кг відходів(золи), що під-

лягають утилізації на загальних сміттєзвалищах. 

Головним чином інсинератори слугують для утилізації побутових відходів. 

Кількість і калорійність яких змінюється в залежності від складу самих відхо-

дів. Прийнявши к.к.д. установки 90% отримаємо загальну вироблену кількість 

тепла при спалюванні 22 нм3 природного газу та 50 кг сміття, щогодини, за 

добу буде використано 9,38 МВт. При спалюванні природного газу утворюєть-

ся 4,99 МВт тепла, відповідно іншу частину тепла в розмірі 4,39 МВт виробля-

ється за допомогою сміття. Звідки маємо середню теплотворною здатністю від-

ходів на рівні 3145ккал/кг або 3,65 (кВт*год)/кг. 

Проектована економайзер по утилізації тепла димових газів працює в 

режимі мережної води Т21-Т22  90-70°С і призначена для додаткового забез-

печення тепловою енергією об’єктів що підключені до системи опалення від 

нової котельні (Qмах=350 кВт, теплоносій - вода 90-70 °С). 

Для утилізації побутових відходів застосовуються дві установки УУ02-50 з 

продуктивністю по утилізації відходів 50 кг за годину кожна виробництва  

ТОВ "Науково виробниче підприємство «Гідравліка Вінниця - сервіс", макси-

мальний час роботи установки складає 12 годин на добу. Проектом передба-

чається одночасна  робота лише однієї установки. Робота  установок передба-

чена з постійним перебуванням обслуговуючого персоналу. 
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1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ 

1.1 Загальна частина 

Розділ робочого проекту розроблений на підставі: 

- завдання на розробку робочого проекту котельні; 

- технічних завдань суміжних секторів.  

Архітектурно-будівельні рішення прийняті у відповідності до вимог діючих 

норм та правил. 

 

1.2 Розрахункові дані  

Середня температура зовнішнього повітря: 

- найбільш холодної п'ятиденки - мінус 19°С; 

- найбільш холодної доби - мінус 37 °С. 

Нормативні навантаження по ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і впливи": 

- снігове навантаження (II району) – 1310 Па ; 

- вітрове навантаження - 520 Па. 

 

  1.3  Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення 

Облаштування двох установок по утилізації відходів запроектовано в двох 

окремих будівлях, які являють собою одноповерхові каркасні споруди зовніш-

німи розмірами в плані 8,0 м х 8,0 м і висотою 3,2 м.  

Каркас будівель виконується із металевих прокатних профілів.  

Жорсткість каркасу забезпечується за рахунок жорсткого з'єднання рам 

стін з рамою підлоги та балками покриття. 

Несучі елементи покриття виконуються із оцинкованого профільованого 

листа по металевих прогонах. 

Стінова огорожа та покрівля запроектовані із трьох шарів типу "Сендвіч". 

Утеплення із мінераловатних негорючих плит обшито з обох боків стіновим 

профільованим листом та вологотеплоізолюючою плівкою. 

Фундамент  - монолітна залізобетонна плита  товшиною 220мм. 

Категорія будівлі по вибухопожежній та пожежній небезпеці – "Г".  

Огороджувальні конструкції будівель з металевих профільних листів з него-

рючим утеплювачем мають ступінь вогнестійкості ІІІа (ДБН В. 1.1-7-2002 
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„Пожежна безпека об'єктів будівництва").  

За межею вогнестійкості будівельні конструкції будинку мають такі по-

казники: 

             - металеві прокатні профілі за втратою несучої здатності - R75; 

             - утеплювач за втратою цілісності - Е15. 

За межею поширення вогню: 

             - металеві прокатні профілі - М0; 

             - утеплювач - М1. 

Проектовані будівлі з установками інсинераторів обладнані одним вихо-

дом із приміщення безпосередньо назовні, що відповідає всім діючим норма-

тивам з охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки. 

 

1.4 Заходи та рішення по забезпеченню умов праці та санітарно-

побутовому обслуговуванню 

Освітлення робочих місць. 

Всі запроектовані робочі місця забезпечені необхідним природним освітлен-

ням через віконні прорізи в стіні. Площа віконних прорізів забезпечує необхідний 

коефіцієнт природного освітлення (КПО). 

Заходи по зниженню впливу виробничого шуму. 

Враховуючи, що шумові характеристики технологічного обладнання не пе-

ревищують допустимого рівня шумового тиску по СанПиН 3077, робочим проек-

том спеціальних заходів по шумозахисту не передбачається. 

Протипожежні заходи. 

По конструктивних характеристиках споруда відноситься до IIІ-а ступеню 

вогнетривкості. Необхідна межа вогнетривкості забезпечена огороджуючими 

конструкціями. Межі вогнестійкості будівельних конструкцій передбачені не ме-

нше ніж: 

- колони - R75(MO); 

- стіни зовнішні, самонесучі та перекриття - Е15 (М1). 

Евакуація людей з приміщення здійснюється через вхідні двері. Відстань від 

робочих місць до евакуаційного виходу відповідає вимогам нормативних доку-

ментів СНиП 2.09.02-85*табл.2. 
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1.5 Зовнішне та внутрішне оздоблення 

Зовнішні та внутрішні поверхні стін - профільований лист. 

Вікна - металопластикові з одинарним склом. 

Двері - металеві утеплені. 

Покриття підлоги - з рифленого металевого листа. 

Покрівля будівлі - з оцинкованого профільованого листа. 

 

1.6  Заходи по теплозбереженню 

Огороджувальні конструкції будівлі (стіни, покриття)  по опору теплопереда-

чі відповідають вимогам ДБН В.2.6-31 "Теплова ізоляція будівель", а саме мають 

коефіцієнт опору, що становить Ro* = 2,263(м2·С)/Вт. 
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2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

2.1 Загальна частина 

Даний розділ робочого проекту установки інсинераторів виконаний у відпо-

відності з чинними нормативними документами: 

- НАОП 0.00-1.11-98. "Правила будови і безпечної експлуатації трубопро-

водів пари та гарячої води"; 

- ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі". 

  Природні умови для експлуатації: 

- розрахункова температура опалювального періоду - мінус 21°С; 

- середня температура самого холодного місяця - мінус 4,2°С; 

- середня температура опалювального періоду - мінус 0,2 °С; 

- тривалість опалювального періоду – n=199 діб. 

Згідно завдання на проектування проектовані установки призначена для 

утилізації побутових відходів (Gгод = 50 кг/год, Gдоб = 1,2 т/добу ). 

В якості утилізаторів побутових відходів використовуються  2 установки 

"УУ02-50" потужністю спалювання побутових відходів 50 кг/год кожна виро-

бництва  «Гідравліка Вінниця – сервіс». 

Графік роботи установок встановлюється на підприємстві, але з розрахунку 

роботи кожної установки не більше 12 годин на добу і не більше 8 годин непере-

рвної роботи. 

Для спалювання побутових відходів необхідним є розігрів установки. Розі-

грів відбувається за допомогою спалювання природного газу. Максимальна 

витрата природного газу на одну установку становить 22 нм3/годину. 

Установки не є джерелом живлення, а в першу чергу слугують для захисту 

навколишнього середовища від впливу побутових відходів і тих шкідливих речо-

вин, що утворюються при їх розкладанні. 

       Категорія приміщення установок з утилізації відходів з вибухової,  вибу-

хопожежної та пожежної безпеки – "Г" (наявність закритого полум’я). 

Робота  установок передбачена з постійним обслуговуючим персоналом. 

Робота без обслуговуючого персоналу суворо заборонена. 
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2.2 Технологічні навантаження на установи 

2.2.1 Основною задачею установок є утилізація відходів, а вторинною є ути-

лізація отриманого тепла в тепломережу в зимній період року. 

Графік роботи установок передбачений безперервно на протязі всього року 

24 годин на добу, 365 днів. Але через технологічні обмеження передбачена почер-

гова робота тільки однієї установки. Друга установка в цей час перебуває в гаря-

чому резерві. 

Так як одночасно в роботі буде перебувати тільки одна установка, то макси-

мальна кількість побутових відходів, що може бути спалена складає 1,2 т/ добу. 

Так як кількість відходів залежить як від кількості рейсів, так і від тих літаків, які 

здійснюють рейси (кількість пасажирів). І відповідно до вищесказаного графік 

постачання установок побутовими відходами є рваний, передбачено облашту-

вання складу побутових відходів і відходів від спалювання (золи) з подальшою 

утилізацією її на сміттєзвалища загального користування. 

Максимальна кількість теплоти яка може бути вироблена однією установкою  

складає 350 кВт. Для її утилізації в теплий період року передбачено водяні кало-

рифери. В холодний період року скидування тепла в працюючу тепломережу. 

2.2.2 Утилізація побутових відходів згідно навантажень. 

1) Утилізація відходів однією установкою на протязі доби складає: 

а) максимальне навантаження за добу:                  

     
доб       

                кг 

дане навантаження можливе лише в випадку роботи в режимі 4 

години роботи 4 години гарячого режиму. 

б) максимальне безперервне навантаження:  

    
доб       

               кг – дане навантаження дозволяє од-

разу на протязі 8 годин спалити 400 кг з перервою 16 годин до наступного за-

пуску; 

б) максимальне річне навантаження на одну установку складе: 

     
рік

      
год                     

тонн

рік
 

З урахуванням роботи двох установок на протязі року річна утилізація по-

бутових відходів складе     

     
рік

      
рік

            
тонн

рік
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2.3  Технологічна схема 

Технологічна схема кожної з двох установок аналогічна і наведена  на арк. 

2 комплекту креслень марки ТХ. 

Технологічною схемою передбачається підігрів мережної води Т2 за розра-

хунковим температурним графіком 90 °С - 70 °С. 

Технологічна схема установки по утилізації побутових відходів поділена на 

два контури. 1-й контур – внутрішнє кільце від утилізаторів до теплообмінни-

ка, який забезпечує теплопередачу від економайзера до води зовнішнього кі-

льця. В випадку відсутності теплозйому в теплообміннику відбувається тепло-

передача до повітря за допомогою установки калориферів. Контур має насоси 

для циркуляції води в ньому (К2). 2-й контур – зовнішнє кільце від теплообмін-

ника до тепломережі Т2. Циркуляцію мережної води забезпечують мережні на-

соси К3, з яких один резервний. 

Підживлення внутрішнього контуру відбувається за обвідної лінії повз те-

плообмінник за допомогою регулятора тиску води в внутрішньому контурі.  

Так як режимний графік роботи тепломережі (95 – 70) 0С. То теплоносій до 

якого буде підключено зовнішній контур буде мати температуру води Т21 від 

36,5 0С до 70 0С. Відповідно при витраті теплоносія 15 т води в зовнішньому 

контурі температура на виході з установки Т22 буде складати від 56,50С до 

900С.  

Регулювання температури теплоносія в усій установці не здійснюється по 

причині відсутності необхідності в ній. Так як система є саморегульована то 

причин які можуть привести до аварійної ситуації не має. 

Максимальний тиск води в системі внутрішнього контуру передбачено не 

вище 0,2 МПа. 

Так як теплоносієм виступає хімічно очищена вода з тепломережі то дода-

тково ніяких установок ХВП в приміщенні не встановлюється. Режим роботи 

підживлюючої системи - автоматичний у положенні готовності з включенням у 

разі зниження тиску у зворотньому трубопроводі мережної води. Дане облад-

нання використовується також і при заповненні системи теплопостачання пе-

ред пуском. 

Передбачене аварійне підживлення без регулятору тиску трубопроводом 

Ду15. 

Для компенсації теплових розширень води в обладнанні першого контуру 

передбачено встановлення розширювального баку об’ємом 18 л.  

Параметри теплоносіїв не передбачають використання категорійних тру-
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бопроводів. Розрахунковий строк служби для трубопроводів відповідає терміну 

експлуатації іншого обладнання і становить 20 років. 

Технологічною схемою не передбачається облік витрати тепла, але перед-

бачається облік води на підживлення. 

Технологічна схема оснащена необхідними контрольно-вимірювальними 

приладами, засобами автоматизації та регулювання (детально описані в марці 

"АК"). 

Для визначення складу димових газів на газоходах після утилізаторів пе-

редбачається закладна деталь для підключення переносного газоаналізатора 

(передбачений в марці "АК"). 

 

2.4 Вибір обладнання 

2.4.1 Установки для утилізації відходів 

Так як основним показником для вибору обладнання було максимальне 

навантаження по побутовим відходам, на рівні 46 464 кг за місяць, то було 

вибрано дві установки одиничною продуктивністю 50 кг/годину. Марка виб-

раного обладнання УУ02-50 виробництва «Гідравліка Вінниця – сервіс». Інси-

нератори відповідають сучасним принципам спалювання побутових відходів 

та виготовлені з використанням високоякісних матеріалів. 

Можливість незалежної роботи кожної із установок забезпечує максималь-

ний коефіцієнт корисної дії, низький викид в атмосферу шкідливих речовин 

та мінімальний рівень шуму.  

Таблиця 2.2 – Основні технічні характеристики «Тритон 100» 

Найменування параметра 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Значення 

Номінальна продуктивність, не менше кг/год 50 

Вид палива,  Природний газ 

Витрата палива, не більше м3/год 22 

Пальник Weishaupt  WG20 

Електроживлення  380В, 50Гц 

Споживана потужність кВт 8,4 

Робоча температура спалювання 
              остаточного спальвання 

°С 
°С 

750-800 
1050-1200 

Викиди забруднюючих речовин: 
Сажа 
Двуокис азоту; 
Окис вуглецю; 
Двуокис сірки; 

  В межах ГДК 
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Технологічні відходи від маси утилізова-
ного сміття, не більше, попіл  
            Осад с фільтра карбонату кальція 

 
% 
% 

 
5 

0,2 

Група небезпечності технологічних відхо-
дів 

 4 

Утилізація технологічних відходів 
 

Захоронення на полігонах 
ТПВ 

Рівень шуму, не більше  дБ 80 

Режим роботи  Напівавтоматичний  
(ручне завантаження) 

Обслуговуючий персона  чол. 2 

Габаритні розміри з ситемою фільтрації і 
димовою трубою, не більше 

м 9,2х2,03х7,5 

Маса установки, не більше т 4,2 

 

          2.4.2 Циркуляційні насоси 

Дані насоси служать для подачі прямої мережної води від теплової мере-

жі Т2 через теплообмінник і знову в тепломережу Т2.  

Визначаємо максимальну витрату мережної води через теплообмінники. 

Максимальний тепловий потік який може бути знятий з теплообмінника скла-

дає 350 кВт.  

Тоді                

     
 

          
 

    

    
 

   

             
 

    

    
   

  

   
  

Мережних насосів повинно бути не менше 2-х (один резервний).  

Втрати тиску в системі теплообміник зовнішні мережі становить –15 

м.вод.ст., отже, кожний з 2-х мережних насосів повинен мати  витрату ≥ 

15м3/год  та напір ≥ 15 м.вод.ст. 

Вибираємо 2 насоси марки DPL 50-130/2.2 фірми " Wilo ", витратою 

15м3/год, тиском 15 м.вод.ст., N=2,2 кВт. 

 

          2.4.3 Насос циркуляції внутрішнього кільця 

        За розрахунками наведеними в п. 2.4.2 насос повинен забезпечувати ви-

трату не менше 15 м3/год.   

Вибираємо насос марки DPL 32/130-1.1 фірми " Wilo ", Китай  витратою 

15м3/год, тиском 7м.вод.ст., N=1,1 кВт. 

 

          



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

10 
757-П.ПЗ 

 

 
2.4.4 Підживлення внутрішнього кільця 

Ця система призначена для подачі води з тепломережі в внутрішнє кіль-

це для компенсації втрат води і його заповнення. 

Витрата води на підживлення згідно п. 2.4.2 становить 1,5 л/год, або 

36л/добу. Підключення здійснюється за допомогою регудятор тиску води Ду 

15. Цього цілком достатньо для забезпечення підживлення внутрішнього кіль-

ця. 

        2.4.5 Розширювальний бак  

Об’єм води в обладнанні складає 1000 л. 1м3 води розширюється на 35л 

при нагріванні до 95°С. Таким чином об’єм розширювального баку має стано-

вити 80 л. 

Для забезпечення стабільності тиску в внутрішньому кільці при зміні тем-

ператури мережної води передбачаємо установку мембранного розширюваль-

ного баку Vроб = 80 л, Ру ≤ 6, tmax=99°C типу «Reflex G» фірми "Reflex", Італія на 

подаючому трубопроводі мережної води. 

 

          2.5 Монтажні рішення 

          Трубопроводи води прийняті електрозварні по ГОСТ 10704-91 зі сталі 

групи В Ст3сп по ГОСТ 380-2005. 

          Трубопроводи крiпити до стiн хомутами та підвісками до стелі по мiсцю. 

Трубопроводи діаметром до Ду 50 кріпити через кожні 2м, трубопроводи діа-

метром ≥ Ду 50 - кожні 3м. 

          Всі трубопроводи з температурою теплоносія більше 50 0С теплоізолю-

ються. Перед проведенням ізоляційних робіт труби очистити від іржі та бруду і 

покрити олійно-бітумною фарбою БТ-177 в два шари по грунту ГФ-021 в один 

шар. 

 

         2.6 Відвід продуктів згоряння 

         Кількість димових газів складе 

   . 0 0273 273

273 273

дг дг
дг відх газвих вих
ном ном г ном г

t t
V В V V В V V 

 
            , 
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де 
3

н
г

м д.г.
V 3.8

кг
  - питома кількість димових газів на 1 кг  побутових відходів; 

      0,3   - надлишок повітря при горінні; 

      

3
0 н

3

н

м пов
2,9

м газу
V   - питома витрата повітря; 

     160дг

вихt С  - температура димових газів на виході з установки. 

                                  

    3160 273 160 273
50 3,8 0,3 2,9 22 10,5 0,1 9,5 370 400 770м год

273 273

ДГ

номV
 

             . 

         Конструктивно приймаємо газохід від кожної установки діаметром 

200мм з нержавіючої сталі товщиною 0,5 мм. Тоді швидкість димових газів в 

газоході становитиме 

                                      
2

770 4
6,8м с

3600 3,14 0,2
дг


 

 
, що допустимо. 

         Відвід продуктів згоряння з кожної установки здійснюється за допомо-

гою через індивідуальну димову трубу.  

         Висота димової труби прийнята Н=7,5м від рівня підлоги. 

         Димова труба запроектована з теплоізоляцією товщиною 30 мм. 

         У нижній частині труби передбачено пристрій для чистки та зливу кон-

денсату. 

Для установки по утилізації та газоходу вибуховим клапаном являється 

сама димова труба, виходячи з того, що димові гази після установки відразу 

потрапляють у димову трубу (див. арк. ТМ-3). 
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3 ГАЗОПОСТАЧАННЯ ВНУТРІШНЄ 
 

Нормативне забезпечення проектних рішень 

При проектуванні враховані вимоги нормативних документів щодо прое-

ктування: 

1) ДБН А 2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвер-

дження проектної документації для будівництва»; 

2) ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; 

3) НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання Украї-

ни»; 

4) НАПБ А.01.001-95 «Правила пожежної безпеки України»; 

5) СНиП ІІІ-4- 80* „Техника безопасности в строительстве”; 

6) ДБН А 3.1-5-96 “Організація будівельного виробництва”; 

7) ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

8) Інші нормативні документи, що діяли на момент розробки проекту. 

Характеристика газоспоживаючого обладнання та витрати газу 

№ Найменування показників 
Одиниці 

виміру 
Значення 

1 Тип і назва ГСО  
Установка 

«УУ02-50» 

2 Номінальна теплова потужність кВт 350 

3 Статус (нове/діюче)  нове 

4 Кількість шт 2 

5 КПД %  

6 
Номінальний тиск газу перед паль-

ником 
кПа ≤5 

7 
Витрати 

газу  

на одини-

цю 

мін. 

нм3/год 

11 

макс. 22 

загальна 
мін. 11 

макс. 22 

 
Основні проектні рішення 

В даному проекті вирішено: 

1) Вимикаючий кран на вводі встановити всередині після входу газоп-

роводу в будівлю. 

2) На вводі всередині встановити швидкодіючий відсічний електро-

магнітний клапан ВН1 1/2Н-1 Ду40 "Термобрест". 

Об’єм проектування 

Даним проектом передбачено: 

1) будівництво газопроводу-вводу низького тиску Р=0,005МПа Ø45х2,5 

від точки входу в приміщення до пальників; 
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2) будівництво опусків Ø32х2 до пальників; 

3) заземлення газопроводів. 

3.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНІХ ГАЗОПРОВОДІВ НИЗЬКОГО ТИСКУ ТА 

ПРИСТРОЇВ НА НИХ 

 
Основні рішення 

1) Вимикаючий кран на вводі встановлюється всередині після входу га-

зопроводу в будівлю. 

2) На вводі всередині приміщення встановлюється швидкодіючий 

відсічний електромагнітний клапан ВН1 1/2Н-1 Ду40 "Термобрест". 

3) На опусках до пальників встановлено два вимикаючих крана. Після 

першого по ходу газу крана встановлюється газопровід безпеки Ду20, 

що одночасно відіграє роль продувочного перед останнім відключаю-

чим пристроєм. 

4) Заземлення внутрішнього газопроводу здійснюється до заземлення 

приміщення монтажною організацією по місцю.  

Гідравлічний розрахунок газопроводу 

1) Газопровід-ввід низького тиску  

Визначимо діаметр газопроводу-вводу низького тиску для найгірших умов екс-

плуатації, виходячи з надлишкового тиску 0,005 МПа в ньому та загальними годин-

ними витратами газу 22 м3
н/год (паспортні дані) на одну установку. Згідно додатка 

Е ДБН.В.2.5.-20-2001р. “Газопостачання” 

max

заг

газ

m

газ

max 3 o

заг н

m

B (273 t) 22 (273 20)
d 0,036238 0,036238 3,37 см=33,7мм ,

p V 0,106325 7

де d діаметр газопроводу, см;

B 22м год витрата газу при температурі 0 Сі тиску 0,101325МПа;

t 20 С температура газу;

p 0,1

   
    

 



 

 

 06325 МПа низький тиск газу(абсолютний) на розрахунковій ділянці газопроводу;

V 7м с максимальна швидкість руху газу.



 

 

Приймаємо Ду40. Труба Ø45х2,5. 

 

2) Діаметр опусків до пальників 

ном

газ

m

B (273 t) 11 (273 20)
d 0,036238 0,036238 2,38 см 23,8мм.

p V 0,106325 7

Приймаємо Ду25. Труба 32 2.

   
     

 

   
Схема газопроводів та пристроїв на них 



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

14 
757-П.ПЗ 

 

Після вводу газопроводу в кожну будівлю передбачено швидкодіючий від-

січний електромагнітний клапан ВН1 1/2Н-1 Ду40 "Термобрест" на висоті 2,1м 

від підлоги, після якого при необхідності встановлюється інвентарна заглушка, 

далі встановлено відключаючий кран Ду40 після якого газопровід проклада-

ється до пальників.  

На опусках до пальників встановлено два вимикаючих крана. Після пер-

шого по ходу газу крана виведено газопровід безпеки Ду20, що одночасно віді-

грає роль продувочного перед останнім відключаючим пристроєм.  

Запірна арматура на газопроводах використовується кульового типу. 

Для візуального контролю параметрів природного газу (температури, тиску) 

передбачені місцеві показуючі прилади. 

Автоматика безпеки 

Автоматика безпеки при роботі газовикористовуючого обладнання забез-

печується: 

1) сигналізатором загазованості «Варта 1-03»; 

2) швидкодіючим відсічним електромагнітним клапаном ВН1 1/2Н-1, 

що перекриває подачу газу при спрацюванні системи сигналізації 

про загазованість приміщення, системи сигналізації про пожежу та 

при відключенні електроенергії; 

3) автоматикою пальника, що забезпечує автоматичне регулювання 

горіння газу в необхідних режимах. 

 Детально робота пристроїв автоматики безпеки та випадки їх спрацю-

вання описані в проекті АТМ. 

Конструкція газопроводу та монтажні рішення 

Газопроводи низького тиску монтуються з електрозварних прямошовних 

труб ГОСТ 10704-91 зі сталі групи В Ст3сп2 ГОСТ 380-2005. 

Всі трубопроводи прокладаються відкрито. Кріплення – на кронштейнах 

до стін. З'єднання – зварні, в місцях приєднання арматури – фланцеві і муф-

тові. 

При проході через стіни газопроводи прокладати в сталевому футлярі. 

Діаметри футлярів вказані на кресленнях.  Кінці футляру повинні виступати за 

стіну не менше ніж на 30мм. Простір між газопроводом і футляром закласти 

просмоленим клоччям, резиновими втулками або іншими еластичними матері-

алами згідно з альбомом «Типовые детали уплотнения вводов инженерных се-

тей в гражданские здания», комплекс 7373-73, м. Вільнюс 1975р. 

Для з’єднання труб сталевого газопроводу слід застосувати ручне дугове 
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зварювання. Типи, конструктивні елементи й розміри зварних з’єднань стале-

вого газопроводу повинні відповідати вимогам ГОСТ 16037 і вимогам розділу 

16 ДБН.В.2.5.-20-2001р. “Газопостачання”. 

Монтаж газопроводів виконувати згідно вимог ДБН В.2.5-20-2001 "Газо-

постачання" та НПАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання 

України". 

Прокладки та підкладки для ізоляції газопроводів від металевих констру-

кцій повинні виготовлятись з поліетилену за ГОСТ 16338-85*Е та ГОСТ 16337-

77Е або інших матеріалів, рівноцінних йому за ізолюючими властивостями. 

Після монтажу та випробування надземний сталевий газопровід і армату-

ру на ньому покрити емаллю ПФ-115 згідно з вимогами ГОСТ 6465-76 по двох 

шарах ґрунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Розпізнавальне фарбування газопрово-

дів виконати фарбою жовтого кольору у відповідності з ГОСТ 14202-69. 

Після монтажу виконати заземлення внутрішнього газопроводу до зазем-

лення котельні по місцю.  

Випробування газопроводу 

Випробування газопроводів виконувати згідно вимог ДБН В.2.5-20-2001 

"Газопостачання". Випробування проводити згідно таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1 – Норми випробувань газопроводів 

Газопровід 

Кількість 

стиків, що  
підлягають 
радіографі-

чному конт-
ролю % 

Норми випробувань 

на міцність на герметичність 

випр. 
тиск, 

кгс/см² 

трив. ви-
пр., 

год 

випр. 
тиск, 

кгс/см² 

трив. 
випр., 

год 

- низького тиску 
внутрішній ( до 
0,05кгс/см²) 

не підляга-
ють контро-

лю 
1 1 0,1 1 

 
3.2 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ У ГАЗОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

При виконанні будівельно-монтажних робіт та експлуатації газових ме-

реж необхідно суворо дотримуватись: 

- Снип ІІІ-4-80* „Техника безопасности в строительстве”; 

- НПАОП 0.00-1.20-98 “Правила безпеки систем газопостачання України”. 

Технічні рішення, прийняті в проекті, передбачають виконання діючих 

норм і правил з техніки безпеки і охорони праці та гарантують безпечні умови 

експлуатації газовикористовуючого обладнання. 

Безпека при експлуатації системи газопостачання досягається насамп-
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ред встановленням запірної арматури для можливості відключення її при ви-

никненні аварійної ситуації. 

Вибір обладнання, матеріалів, виробів та заходів, які застосовуються для 

спорудження газопроводу, відповідають вимогам ДБН В.2.5-20-2001 “Газопо-

стачання” та забезпечують безпечне транспортування і використання природ-

ного газу. 

Передбачені заходи по захисту газопроводів та обладнання від пошко-

джень. 

Робота установок передбачена з постійною присутністю обслуговуючого 

персоналу. 

На об’єкті повинні бути розроблені і затверджені керівником положення-

інструкції з охорони праці та техніки безпеки у газовому господарстві, що 

встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівника стосовно ви-

дів робіт, що виконуються. 

Інструктаж робітників по вказаним інструкціям, як первинний ( перед 

допуском до роботи нових працівників), так і черговий ( в установлений тер-

мін, але не рідше 1 разу в 3 місяці), необхідно оформляти записами у відповід-

ної форми журналах під розпис осіб, що проводили інструктаж, і працівників, 

що його отримали. Крім того працівникам під розпис повинні вручатись ін-

струкції по безпечним методам робіт по професіям. 

В кожній бригаді у кожного майстра повинен бути набір інструкцій по 

техніці безпеки для всіх професій і видів робіт, що виконуються бригадою. Пе-

релік інструкцій затверджується наказом по підприємству. 

Працівники підприємств, які виконують роботи з будівництва та експлу-

атації систем газопостачання, повинні пройти необхідну підготовку і перевірку 

знань Правил безпеки, а також відповідних розділів будівельних норм і правил 

та інших нормативних документів в обсязі виконуваної ними роботи. Такі 

працівники зобов’язані пройти навчання з безпечних методів і прийомів вико-

нання робіт у газовому господарстві, здати екзамен і отримати посвідчення на 

право виконання даних робіт, вміти користуватись засобами особистого захи-

сту (протигази, рятувальні пояси та ін.) та знати способи подання першої долі-

карняної допомоги. 

Працівник перед допуском до самостійного виконання газонебезпечних 

робіт повинен (після перевірки знань) пройти стажування під наглядом досвід-

ченого працівника протягом не менше перших 10-ти робочих змін. 

Допуск до стажування і самостійної роботи працюючих у газовому  гос-

подарстві оформляється наказом підприємства. Кожний працівник у разі до-
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пуску до роботи повинен пройти в установленому порядку інструктаж з пи-

тань охорони праці на робочому місці (під особистий розпис). 

Контроль за дотриманням вимог Правил безпеки в процесі будівництва 

та експлуатації систем газопостачання здійснюється підприємством, що вико-

нує ці роботи. 

Машини, механізми, обладнання, інвентар, інструменти та пристосуван-

ня до них повинні відповідати видам робіт, які виконуються, і мають бути у 

справному стані. 

Рукоятки електроінструментів та інструментів, працюючих з нагрівом, 

повинні бути виконані з електро- та термоізоляційного матеріалу і не повинні 

нагріватися вище температури 40°С. 

Переносні електрифіковані інструменти, що використовуються при робо-

ті в приміщеннях підвищеної небезпеки, а також ззовні приміщень, повинні 

бути розраховані на напругу не вище 36 В. В приміщеннях, де підвищена не-

безпека відсутня, допускається напруга 127 та 220 В з обов’язковим застосу-

ванням діелектричних рукавиць, калош та килимів. 

Кожне робоче місце, пов’язане з механічною або тепловою обробкою, по-

винне бути добре освітлене і обладнане припливно-витяжною вентиляцією. 

Не допускається експлуатація механізмів, а також виконання усякого ро-

ду робіт, якщо подальше виробництво робіт пов'язане з ризиком для життя 

працюючих. 

В місцях проведення робіт на діючих газопроводах слід встановлювати 

вогнегасники типу ОП-9Б. покривало пожежне 2x1,5 м та совкові лопати для 

засипання грунтом місць можливого загорання газу (див. п. 17.15 ДБН В.2.5.-

20-2001). 

Для працівників, які працюють на пожежонебезпечних ділянках повинні 

бути розроблені інструкції по протипожежній безпеці. Розроблюють ці інструк-

ції на підставі типових інструкцій з урахуванням особливостей газового госпо-

дарства та вимог "Положення по розробці інструкцій по охороні пращ", за-

твердженого наказом Держнаглядохоронпраці України 29.01.98 р. № 9 та 

"Правил пожежної безпеки в Україні" введеним в дію наказом МВС України 

22.06.95 р. №400. 

Працівники повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 

особистого захисту потрібних розмірів у відповідності з видом роботи, яка ви-

конується, та типовими нормами. Керівники робіт не повинні допускати до 

роботи осіб без відповідного спецодягу, спецвзуття та засобів особистого захи-

сту, а також у хворобливому або нетверезому стані. Особисті засоби захисту, 

які видаються працівникам, повинні бути перевірені в установленому поряд-
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ку, а працівники повинні пройти інструктаж про порядок користування ними. 

На об’єкті повинні бути розроблені інструкції по організації безпечного 

проведення газонебезпечних робіт, в яких конкретизуються умови оформлен-

ня, підготовки та проведення цих робіт з урахуванням специфічних особливо-

стей, характерних для підприємства. Повинен бути розроблений перелік газо-

небезпечних робіт, в якому роздільно вказуються роботи: 1) що проводяться з 

оформленням наряду-допуску; 2) що проводяться без оформлення наряду, але 

з обов’язковою реєстрацією таких робіт перед їх початком в журналі; 3) що ви-

кликані необхідністю ліквідації чи локалізації можливих аварійних ситуацій і 

аварій. Перелік газонебезпечних робіт повинен не рідше 1 разу на рік перегля-

датися і перезатверджуватися. 

Загальним для забезпечення безпеки при виконанні газонебезпечних ро-

біт являється належна їх організація з призначенням осіб, відповідальних за 

керівництво кожної роботи, і спостерігачів, здійснюючих контроль за наявніс-

тю огороджень, попереджувальних плакатів (знаків), блокуючих засобів, за 

безпекою працюючих від дії газу, а також за справністю засобів індивідуаль-

ного захисту, з оформленням відповідного наряду-допуску на роботи підвище-

ної небезпеки. Допуск до роботи при цьому супроводжується проведенням ін-

структажу робітників по мірам обережності і техніці безпеки. 

На проведення газонебезпечних робіт оформляється наряд-допуск. До їх 

виконання допускаються особи не молодші 18 років, що пройшли перевірку 

знань, медичний огляд і не мають протипоказань до виконання даного виду 

робіт, навчені безпечним методам і прийомам робіт, застосуванню засобів ін-

дивідуального захисту, правилам і прийомам надання першої медичної допо-

моги. 

Газонебезпечні роботи виконуються бригадою у складі не менше 2-х чо-

ловік. Перед початком робіт відповідальний за їх виконання опитує кожного 

виконавця про самопочуття, перевіряє виконання підготовчих робіт, забезпе-

чення бригади відповідними засобами індивідуального захисту, спецодягом, 

спецвзуттям, інструментом, пристосуваннями. Роботи, пов’язані з можливим 

виділенням вибухонебезпечних продуктів, а також в загазованому середовищі, 

повинні виконуватись в важко займистому одязі і взутті з застосуванням ін-

струментів, що не дають іскр.   

Відповідальними за виконання інструкцій по техніці безпеки при вико-

нанні робіт - керівники цих робіт. 

У щоденній роботі необхідно забезпечити: 

     - допуск до роботи з газовим обладнанням тільки тих осіб, які атесто-

вані по даним видам робіт; 

     -  справність обладнання; 

     -  своєчасний ремонт і перевірку газового обладнання; 
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     -  виконання правил і розпоряджень інспекцій; 

     - наявність комплекту обмідненого інструмента для роботи з газовим 

обладнанням; 

     - наявність табличок на обладнанні з вказівкою його паспортних да-

них, а на трубопроводах - стрілок руху середовища і відповідного їхнього фар-

бування; 

     -  дотримання правил по техніці безпеки; 

     - наявність і збереження технічної та проектної документації по да-

ним сушилкам, що зберігається в особи, відповідальної за газове господарство.  

Питання ремонту обладнання, арматури, приладів КІП і А вирішується 

силами спеціалізованих організацій, що мають відповідні ліцензії і матеріальну 

базу. 

Для безпечного обслуговування газовикористовуючого обладнання пе-

редбачені наступні заходи: 

- автоматика безпеки пальників, що припиняє подачу газу у випадках 

визначених ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”; 

- будівля, де встановлено установки, має межу вогнестійкості не менше 

0,75 год.; 

- приміщення обладнане засобами пожежегасіння відповідно до норм 

встановлених Правилами пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01-001-95 "Пра-

вила пожежної безпеки в Україні". 

Прийняття в експлуатацію об'єктів систем газопостачання повинно про-

водитися комісіями, які повинні керуватися вимогами ДБН В.2.5-20-2001, 

"Правила безпеки систем газопостачання України" та "Техніка безпеки в будів-

ництві". 
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4 ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ 

Опалення приміщення під установки для утилізації здійснюється за раху-

нок теплових надходжень від обладнання та технологічних трубопроводів. 

Приміщення інсинератора працює з постійним перебуванням обслуговуючим 

персоналом, внутрішня температура в приміщенні в зимовий період прийнята 

плюс 12˚С. 

Припливна та витяжна вентиляція прийняті з природним спонуканням.  

Внутрішні розміри складають 8,0х5,0х3,1(h). Об’єм – 5,21х4,53х2,8=66м3. 

Повітрообмін у приміщенні розрахований на підтримання трикратної зміни по-

вітря за годину з врахуванням повітря, яке потрібне для підтримання горіння па-

лива. 

 Проектні рішення відповідають п.16.9 СНиП 11-35-76 «Котельные устано-

вки» і його додатку 11 п.1.б щодо витяжної вентиляції. 

Баланс повітря і тепла по наступний.  

Максимальна витрата палива по приміщенню складає газ 3

год нВ =25м год ,  

для чого необхідна подача повітря в кількості 
max 3

пов год 0 нV В V α 25 9,5 1,05 249,4м год.        Витрата повітря на вентиляцію при 

трикратному повітрообміні складає в 3

повV 66 3 198м год   . В підсумку витрата 

тепла на нагрів повітря від температури мінус 22 ºС до + 12ºС складе 
год

пов повQ V С Δt (249,4 198) 0,315 (12 ( 22)) 4792ккал год=5,6 кВт          . 

По нормативним даним тепловиділення від утилізаційних установок  ста-

новлять 1,5% від їх теплопродуктивності, що в даному випадку складе 3кВт. 

Втрати тепла відбуваються через огороджуючі конструкції і становлять 2,6кВт.      

Тепловий баланс по приміщенню представлений в табл. 3.1 

Таблиця 3.1 – Тепловий баланс по приміщенню установки 

Наймену-

вання 

примі-

щення 

Об’

єм 

Пе-

ріод 

року 

Витрати тепла в примі-

щенні, кВт 
Тепловий баланс, кВт 

Прип-

лив 

повітря 

Темпера-

тура роб. 

зони 

м
3
 

0
С 

опа-

лення 

венти-

ляція 

ра-

зом 

виді-

лення 

пок-

риття 

зали-

шок 
м

3
/год 

0
С 

Примі-

щення з 

утилізато-

рами 

66 -22 2,6 5,6 8,2 3 8,2 -5,2 447,4 +12 

 

Таким чином, зважаючи на баланс тепла в приміщенні інсинератора, та 

спираючись на п.16.4 СНиП ІІ-35-76 "Котельные установки", опалення не пе-

редбачене, проте передбачене аварійне опалення електричними обігрівачами 

загальною потужністю 3 кВт, що автоматично вмикається в роботу при зни-

женні температури в приміщенні нижче +12˚С. Системи опалення дає можли-

вість постійно опалювати приміщення установок в не залежності працює в да-
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ний момент дана установка, чи ні. 

Площа припливної решітки розраховується за формулою: 

 =  Vпов/ (3600 х w)   (м2); 

w – швидкість повітря, яке проходитиме через решітку 1,0 (м/cек); 

 =  Vпов / 3600 х w = 447,4 / (3600 х 1,0) =  0,124 (м2). 

     Приток передбачений через вентиляційні металічні решітки розмірами 

530х325 мм - 2 шт. Площа припливних решіток (загальна) – 0,134 м2. 

Площа витяжних пристроїв при швидкості повітря 1,0м/с: 

 =  Vпов / 3600 х w = 198 / (3600 х 1,0) =  0,055 (м2). 

     Витяжна вентиляція здійснюється через вентиляційний дефлектор Ø300мм 

у покрівлі. Площа витяжних пристроїв – 0,07 м2. 
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5 ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ 

 В приміщенні установки утилізаторів запроектовано систему сухого при-

бирання приміщення, а також вологе прибирання за допомогою миючого пи-

лососу Karcher SE 4002 (Plus). 

Вологе прибирання передбачене з застосування води з найближчих бу-

динків з використанням побутового водопроводу. 

По нормативу кількість води на щоденне вологе прибирання становить 

0,41 л/м2, що становить для приміщення площею 64 м2 26,2 л/добу. Макси-

мальна добова витрата води - до 26,2 м3/добу. 

Забруднену воду, тобто що утворилися від вологого прибирання передба-

чено зливати в загальну каналізацію найближчих будинків . 
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6 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ КОТЕЛЬНІ 

Технічні рішення, прийняті у проекті, враховують вимоги ДБН В.2.5-20-

2001 «Газопостачання», СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование", стандартів техніки безпеки і гарантують безпечні умови експлуа-

тації та обслуговування  котла. 

Робота обладнання передбачена з постійним робочим персоналом,  

Огляд всього наявного обладнання необхідно проводити ранком кожного 

дня з метою виконання: 

– огляд загального стану робочого обладнання; 

– занесення в журнал показників витрати по лічильникам природного 

газу, електроенергії; 

– при необхідності проведення профілактичного ремонту, підтяжка са-

льників арматури і т. ін.; 

– виявлення робіт більш серйозного значення чи необхідності пуску в 

експлуатацію резервного устаткування; 

– інформування керівництва про помічені вади в роботі обладнання. 

В число обслуговуючого персоналу повинні входить технічні працівники, 

що мають право доступу до електрообладнання, приладів КВП і А. Всі вони по-

винні бути атестовані і мати документ на право допуску і обслуговування ін-

синераторів.  

Чисельність чергового персоналу  

Найменування посад  

та професій 

Чисельність  

по змінам 

Резерв Всього 

1 2 3 

Черговий оператор 2 2 2 2 8 

Ел. – монтер приладист 

КВПіА 
    0,5 

Слюсар по обладнанню     0,5 

Всього:     9 

 

У випадку несправностей, після їх усунення, запуск обладнання здійсню-

ється вручну персоналом, атестованим для цього виду робіт. 

В цілому експлуатація інсинераторів регламентується діючими правила-

ми і нормативами, а також правилами експлуатації і безпеки електроустатку-

вання, інструкціями заводів-виготовлювачів встановлюваного устаткування, 

посадовими і виробничими інструкціями. 

Важливими елементами в експлуатації котельні є режимні карти і нор-

мативні характеристики устаткування, що повинні при їхньому впровадженні 



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

24 
757-П.ПЗ 

 

забезпечити економічно вигідну і безпечну роботу. 

Наказом по організації-власнику інсинераторів призначається особа з 

числа інженерно-технічних працівників відповідальна за експлуатацію тепло-

технічного обладнання і теплових мереж. При цьому вирішується питання ре-

монту обладнання, арматури, приладів КІП і А силами спеціалізованих органі-

зацій, що мають відповідні ліцензії і матеріальну базу. 

Періодичний контроль за роботою інсинераторів здійснюють відповідні 

інспекції й експлуатуючі організації, включаючи пусконалагоджувальні роботи. 

Зовні будинку інсинераторів на видному місці повинна розташовуватися 

вказівка про місце перебування персоналу, що обслуговує інсинератори. 

У щоденній роботі інсинераторів необхідно забезпечити: 

     - допуск до роботи з обладнанням тільки тих осіб, які атестовані по 

даним видам робіт; 

     -  справність обладнання, включаючи резервне; 

     -  своєчасний ремонт і перевірку обладнання; 

     -  виконання правил і розпоряджень інспекцій; 

     -  наявність табличок на устаткуванні з указівкою його паспортних 

даних, а на трубопроводах - стрілок руху середовища і відповідного їхнього 

фарбування; 

     -  дотримання правил по техніці безпеки, включаючи питання елект-

робезпеки; 

     -  теплоізоляцію поверхонь нагріву з температурою понад 50 °С; 

     -  наявність і збереження технічної і проектної документації по даним 

установкам, що зберігається в особи, відповідальної за установки по спалю-

ванню побутових відходів. 

           В місцях проходу комунікацій крізь стіни передбачаються футляри з 

ущільненням отворів негорючими матеріалами. 
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7 САНІТАРІЯ І ОХОРОНА ПРАЦІ ТА  

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Робота інсинераторів передбачена з постійним робочим персоналом, але 

без наявності побутових приміщень, душу, туалету і кімнати чергового персо-

налу. Обслуговуючий персонал в своїй роботі використовує існуючі побутово-

санітарні приміщення розташовуються на території аеропорту. 

У роботі інсинераторів враховані фактори несприятливого впливу на пер-

сонал і навколишнє середовище, а саме: 

-      підвищена температура устаткування; 

-       протяги і перепади температур усередині приміщення інсинераторів; 

-      щільне розміщення устаткування з різною технологією; 

-      наявність устаткування і трубопроводів під тиском; 

-      шумові навантаження працюючого устаткування; 

-      наявність устаткування і кабелів з напругою до 0,4 кВ; 

-      цілодобовий режим роботи інсинераторів; 

-      викид в атмосферу продуктів згоряння палива з температурою до 160 °С; 

-      можливість загазованості котельного залу по СО2, СН4. 

По кожному з цих факторів проектом передбачені заходи щодо нейтралі-

зації їхнього негативного  впливу чи зменшення такого впливу на персонал та 

навколишнє середовище: 

- інсинератори і допоміжне обладнання споряджені згідно з діючими нормами 

і правилами необхідним захистом, що відключає його при аварійних ситуаціях 

і здійснює звукову і світлову сигналізацію про відхилення технологічних пара-

метрів від норм; 

- розміщення обладнання, прокладка трубопроводів та комунікацій  виконані з 

урахуванням забезпечення нормативних проходів,  які забезпечують доступ до 

них; 

-  гарячі поверхні (понад 50 °С) устаткування, трубопроводів і газоходів підля-

гають ізоляції; 

-  електричні кабелі й устаткування під напругою відповідають ПУЕ; 

- персонал для обслуговування обладнання повинний бути навчений і атесто-

ваний; 

-  за шумовими характеристиками все обладнання сертифіковане і відповідає 

нормам; 

- в приміщенні забезпечене необхідне природне і штучне, а також аварійне 

освітлення; 

- робочий зал має надійну систему вентиляції, включаючи витяжний дефлек-

тор; 

- автоматика інсинераторів забезпечує процес горіння природного газу і побу-

тових відходів за рахунок забору повітря з робочого залу, що, не враховується 

в повітрообміні та сприяє вентиляції котельного залу; 

- система контролю загазованості приміщення не допустить перевищення но-

рмативних показників; 
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- прийнята проектом конструкція газоходів і димових труб служить для того 

щоб не створювати конденсат водяних парів димових газів, а здійснювати йо-

го викид в атмосферу; 

- викиди шкідливих речовин з димовими газами відповідають діючим норма-

тивним документам та розсіюються до безпечних концентрацій; 

- передбачений блискавкозахист приміщення інсинераторів; 

-  приміщення інсинераторів забезпечене необхідною площею легкоскидних 

огороджувальних конструкцій, а саме 3,72 м2, що задовільняє умові не менше 

0,03м2 на 1м3 приміщення; 

- віконні прорізи обладнані полікарбонатним склом;  

- експлуатація передбачає мінімальне споживання нафтопродуктів в образі 

мастильних матеріалів, що при належному догляді за обладнанням виключає 

забруднення ними навколишнього середовища. 
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8 ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

Даним проектом передбачені заходи протипожежного захисту, тому що 

виникнення пожежі вимагає негайного припинення роботи інсинераторів. 

 

       У цілому приміщення для установки інсинераторів має категорію "Г" по-

жежної небезпеки. Конструкція її будинку передбачає застосування легких ме-

талевих огороджуючих конструкцій з утеплювачем з негорючих матеріалів між 

ними, що мають ступінь вогнестійкості ІІІа. 

Пожежна безпека даного приміщення для інсинераторів забезпечена на-

ступними заходами: 

       - у будівництві забороняються до застосування матеріали і речовини, на 

які відсутні дані щодо їхньої пожежної безпеки; 

       - приміщення інсинераторів обладнане одним виходом безпосередньо на-

зовні; 

- розміщення обладнання забезпечує безперешкодну евакуацію з примі-

щення інсинераторів; 

       - автоматичною зупинкою при пожежі інсинераторів; 

- системою контролю загазованості приміщення інсинераторів з автома-

тичною зупинкою інсинераторів по сигналу про концентрацію СО2 в повітріп-

риміщення, що становить 20% ГДК (границі допустимої концентрації); 

- приміщення інсинераторів забезпечується необхідними засобами пожежега-

сіння: 

 приміщення обладнано первинними засобами пожежегасіння в об-

разі 2-х порошкових вогнегасників ОП-9Б; 

- контроль за роботою інсинераторів, виконується відповідно підготовленим 

персоналом Замовника або найнятою спеціалізованою експлуатуючою органі-

зацією. Ремонт обладнання, арматури, приладів контролю та регулювання ви-

конується спеціалізованими організаціями, що мають відповідні ліцензії і до-

зволи; 

-        як аварійне джерело освітлення передбачені електричні ліхтарі. Заборо-

нені до застосування ліхтарі на рідкому паливі. 

Відповідно до  Закону України "Про пожежну безпеку" власники інсине-

раторів чи уповноважені особи зобов'язані забезпечити її пожежну безпеку, 

якщо інше не передбачено відповідним договором. 

Комплектацію вищевказаних засобів власник інсинераторів виконує пе-

ред пуском їх в експлуатацію. 
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9 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

Проектні рішення передбачають виконання вимог діючих державних но-

рмативів, а також технічних вимог з енергозбереження. 

Перш за все проектом передбачені організаційні елементи ефективної ро-

боти інсинераторів а саме утилізація виробленого тепла і транспортування йо-

го в загальну тепломережу. Окрім цього проектом передбачено: 

- розміщення інсинераторів безпосередньо біля споживачів тепла, зводячи 

до мінімуму довжину тепломереж; 

- інсинератори працюють з мінімальною кількістю обслуговуючого постій-

ного персоналу, що суттєво знижує собівартість теплової енергії; 

- установки по утилізації побутових відходів буде на балансі власника, що 

виключить комерційні накрутки на вироблене для споживання тепло, а також 

плату за утилізацію відходів. 

В об`ємі даного проекту вирішено та передбачено: 

- згідно завдання на проектування встановлено 2 інсинераторів (устано-

вок по утилізації побутових відходів) «УУ02-50» з швидкістю утилізації 50 

кг/годину кожна, з двома газовими пальниками по 11 нм3/год на кожній, що 

в сумарній потужності складає 350 кВт і відповідає необхідній швидкості ути-

лізації відходів, тобто кількість і потужність утилізації інсинераторів вибрані 

без зайвого резерву. При виході з ладу одного інсинератора установка продо-

вжує працювати в звичайному режимі 12 годин на добу. 

- Теплову ізоляцію трубопроводів, арматури, обладнання та газоходів. 

- Автоматичне підтримання тиску в внутрішньому контурі циркуляції. 

Автоматикою пальників передбачено автоматичне регулювання горіння 

палива в інсинераторі в необхідних від заданого режима. 

Для технологічного контролю інсинератори обладнані всіма необхідними 

приладами у відповідності з вимогами нормативів. 

На газоході за фільтрами розміщується штуцер для підключення приладу 

для контролю складу димових газів. 

Проектні об`єми теплоізоляції гарячих поверхонь обладнання та трубопро-

водів забезпечують втрати тепла через них не більше нормативних – 1,5 ÷ 2 % 

від потужності. При цьому вони використовуються для опалення самого при-

міщення інсинераторів. 
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Таблиця 8.1 – Техніко-економічні показники роботи котельні 

№ 

п/п 

Найменування показни-

ків 

Одиниці вимі-

рювання 
Кількість Примітки 

1 2 3 4 5 

1 
Розрахункова продуктив-
ність утилізації побутових 
відходів 

кг\год 50  

2 
Встановлена продуктив-

ність утилізації побутових 
відходів 

кг\год 50  

3 
Встановлена розрахункова 
теплова потужність облад-

нання 

МВт  
(Гкал/год) 

0,350 
0,300 

 

4 
Річний виробіток тепла 

  
    тис. МВт/рік 
    тис. Гкал/рік 

2,528 
2,259 

 

5 
Річний відпуск тепла  спо-

живачам 
    тис. МВт /рік 
    тис. Гкал/рік 

2,549 
2,191 

97% 

6 
Річне число годин викори-
стання встановленої про-

дуктивності 
годин 8760  

7 Річна витрата палива тис. м3 385,44 
природний газ 
Qнр=8120 ккал/кг 

8 
те ж умовного палива 

К=0,862 
т.у.п 447,15 

Ум. палива 
Qнр=7000 ккал/кг 

9 
Річна утилізація побутових 

відходів 
тонн 438,0  

10 
Максимальна годинна ви-

трата води 
м3/год 0,0262  

11 Річна витрата води м3 9,563  

12 Чисельність персоналу чол. 9 
 

13 Будівельний об'єм  м3 124  

14 Загальна площа приміщень  м2 38,75  

15 
Питома витрата палива на 

1Гкал  

3 палива

1Гкал

м
 170,6 природний газ 

Qнр=8120 ккал/кг 

16 
Питома витрата умовного 

палива 

кг умов.пал.

1Гкал
 197,91 

Ум. палива 

Qнр=7000 ккал/кг 

17 
Сумарний річний виробі-

ток теплової енергії 

МВт годин

рiк



 
2528  

18 Об'єм димових газів  тис. м3/рік 5561,6 при tдг
вих=160°С 

 


