ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
УДК 621.1.018:697.1
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ТЕПЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МУНІЦИПАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ
А. Л. Перекрест
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: pksg13@gmail.com
Розглянуто особливості функціонування автоматизованих систем керування теплоспоживанням багатоповерхових будинків на рівні теплового пункту з використанням залежностей питомих, енергетичних і температурних показників від градусодіб, зовнішньої та внутрішньої температур повітря. Встановлено, що за показником
питомого теплоспоживання, приведеного до нормативних умов, для будівлі певного типу можна обґрунтувати
значення параметрів температурного графіка роботи її системи опалення, що забезпечують необхідні рівні енергоефективності, комфорту та зменшення теплоспоживання. Запропоновано спосіб реалізації енергоефективного керування процесом теплового забезпечення багатоповерхових будівель із централізованим теплопостачанням з використанням блоків, що реалізують процеси завдання необхідних показників енергоефективності, обліку споживання й використання теплової енергії, керування виконавчими механізмами інженерних систем. Приведено призначення та особливості застосування кожного з блоків способу реалізації енергоефективного керування теплоспоживанням.
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ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: pksg13@gmail.com
Рассмотрены особенности функционирования автоматизированных систем управления теплопотреблением
многоэтажных домов на уровне теплового пункта с использованием зависимостей удельных, энергетических
и температурных показателей от градусосуток, внешней и внутренней температур воздуха. Установлено, что
по показателю удельного теплопотребления, приведенному к нормативным условиям, для здания определенного типа можно обосновать значения параметров температурного графика работы ее системы отопления,
которые обеспечивают необходимые уровни энергоэффективности, комфорта и уменьшение теплопотребления.
Предложен способ реализации энергоэффективного управления процессом теплового обеспечения многоэтажных зданий с централизованным теплоснабжением с использованием блоков, которые реализуют процессы
задания необходимых показателей энергоэффективности, учета потребления и использования тепловой
энергии, управление исполнительными механизмами инженерных систем. Приведены назначение и
особенности применения каждого из блоков способа реализации энергоэффективного управления теплопотреблением.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні у
зв’язку з високою енергоємністю економіки України
широко обговорюється проблема енергозбереження
й енергоефективності в різних її галузях [1].
Значний відсоток енергоємності економіки становлять будівлі різного призначення та підпорядкування, на теплове забезпечення яких використовується
40 % первинних енергоресурсів. При цьому 60 %
спожитого природнього газу витрачається при виробництві та розподілі теплової енергії [2].
У [3] встановлено, що при сумісному, взаємопов’язаному розгляді та вирішенні питань «енергоспоживання», «енерговикористання» й «енергокерування» в об’єктах комунальної енергетики можна
досягти необхідних показників ефективності
використання енергетичних ресурсів для забезпечення комфортних умов усередині приміщень.
Проведені дослідження [4] дозволили виділити
параметри, що характеризують тепловий баланс
приміщень будівель, технічні рішення для досягнення вимог та норми, що регламентують діапазони

зміни перших та вимоги до будови й упровадження
других. Разом з тим заслуговує на увагу спосіб реалізації принципу «трьох Е» для забезпечення необхідної енергоефективності об’єктів комунальної
енергетики.
Метою роботи є обґрунтування методу енергоефективного керування процесом теплового забезпечення багатоповерхових будинків для отримання
встановлених нормативами класів енергоефективності з дотриманням комфортних санітарногігієнічних вимог у приміщеннях цивільних
будівель.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Для регулювання теплоспоживання на рівні теплового пункту будівлі (рис. 1) у вузлі змішування використовуються системи погодного регулювання
температур теплоносія, відповідного до зовнішньої
температури повітря за певними температурними
графіками [5]. Параметри температурних графіків
розраховуються відповідно до теплового балансу
будівлі [6]:

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2017 (38)
50

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 K F T  T  
F T  T  2T
  cG T  T  ,


 0,5K pr

де

K



pr

1



v _ norm

2

yl_ norm

v _ norm

F Tv _ norm  Tv _ norm 

1

–

втрати

qi  1163 Ei Z norm 

(1)

тепла

дів системи опалення, Вт; cG T1  T2  – теплопередача від води, що протікає через опалювальні прилади системи опалення, Вт; T1 ,T2 ,Tv ,Tyl – температури теплоносія, внутрішнього та зовнішнього повітря, оС; G,c – витрати та питома теплоємність теплоносія, м3/год і Вт·год/(м3·оС); «norm» – нормативні значення величин.

Будівля
Т1
Q1
Т2

Вузол
змішування

Tпод
Qпод
Тзвор.

(2)

2

через
огороджувальні
конструкції,
Вт;
K  ,F – загальні коефіцієнти теплопередачі та
площа огороджувальних конструкцій, Вт/ оС і м2;
0,5K pr Fpr T1  T2  2Tv _ norm  – теплопередача прила-

ТЕЦ

 ( Tv _ norm  Т yl_ norm ) ( F Z i ( Tv _ i  Т yl_ i )),

СО Будівлі

Рисунок 1 – Блок–схема підключення системи
опалення будівлі до системи центрального
теплопостачання
Слід зауважити, що в існуючих системах автоматизації теплових пунктів (ТП) на базі погодних
регуляторів у функції параметру відсутній сигнал
завдання на витрати теплоносія відповідно до
тепловтрат будівель. Як правило, для погодних
регуляторів ТП задаються значення температурних
графіків у вигляді їх нахилу й паралельного
зміщення. При цьому опосередковано можуть
задаватися впливи на керуючі сигнали регулятора
від теплонадходжень від людей, обладнання
та сонця. Адаптацію настроювань погодних
регуляторів для потреб будівель певного призначення можливо проводити з використанням автоматизованих систем керування (АСК) теплоспоживанням [7].
Досвід експлуатації автоматизованих систем керування теплоспоживанням навчальних будівель
дозволяє встановити особливості роботи систем
опалення при їх регулюванні. При цьому оцінку
роботи таких систем можливо проводити відповідно
до методики [8] з використанням показника q добового питомого теплоспоживання (кВт·год/м3), що
приведений до розрахункових умов:

де Ei – теплоспоживання за вибраний період, Гкал;
1163 – коефіцієнт перерахунку Гкал у кВт·год;
Z – тривалість опалювального періоду, діб;
«i» – поточні значення величин.
Аналіз результатів дослідної експлуатації АСК
теплоспоживанням трьох навчальних корпусів
(рис. 2) показує, що однаковим значенням показників добового питомого та абсолютного теплоспоживання відповідають різні значення показника градусодіб Dd , зовнішніх Т yl та внутрішніх Т v температур, при яких функціонували системи опалення
будівель. Прямі лінії з функціями на кожному графіку показують лінії трендів. За максимальними
значеннями коефіцієнта детермінації R 2 очевидно,
що найбільш точними є залежності абсолютного
теплоспоживання від показника градосудіб та зовнішньої температури: R 2  (0,73–0,89). Викиди на
графіках зумовлені запуском систем опалення в
корпусах на початку опалювального сезону без використання АСК.
У результаті співставного розгляду залежностей
добового абсолютного та питомого теплоспоживання (рис. 3) будівель навчальних корпусів від середніх температур зовнішнього та внутрішнього повітря встановлено значення параметрів температурних
графіків, що забезпечують необхідні показники
енергоефективності для будівель навчальних закладів вищої освіти (Emax = 31 кВт·год/м3). Так, наприклад, визначено, що для навчальних корпусів університету (рис. 3) при середньодобових температурах Т z   0,10 оС можна знижувати з використанням
АСК значення проектних температурних графіків на
(5–7) оС, при цьому питоме теплоспоживання будівель відповідало класам енергоефективності В–С
( qi  16, 32  кВт·год/м3), температура внутрішнього повітря за показами сенсорів, що встановлені в
коридорах, змінювалась у межах Т v  17, 21 оС.
При цьому температури на введеннях у корпуса
відповідали договірним умовам постачання та використання теплової енергії. Для більш низьких температур зовнішнього повітря Т z (–20, –1) оС,
унаслідок зменшених температур теплоносія
на введеннях у будівлі, спостерігалось зниження
о
внутрішньої температури
та
Т v  14, 17  С
погіршення класу енергоефективності до D–E
( qi   33, 54 кВт·год/м3). При цьому тривалість
періоду наднизьких температур Т yl  (–20, –12) оС
зі зниженими Т v  (14, 16) оС склала всього 10 діб.
Економія добового абсолютного теплоспоживання
для одного корпуса складає 0,2–0,8 Гкал.
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Рисунок 2 – Питомі (а) та енергетичні (б) добові показники роботи АСК трьох навчальних корпусів
(K1, K2, K5) залежно від градусодіб (Dd) і зовнішньої (Tyl) температури
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Рисунок 3 – Добові значення температур внутрішнього (Тv) та зовнішнього (Tz) повітря
й питомого теплоспоживання (q) навчального корпусу
Таким чином, на прикладі оперативного регулювання теплового споживання навчальних будівель
показано можливість зменшення споживання теплової енергії на їх обігрів при дотриманні нормативних параметрів енергоефективності й комфорту за
рахунок удосконалення температурних графіків
роботи АСК.
Аналіз принципів реалізації керуючих сигналів у
системах автоматичного регулювання (САР) технічними об’єктами [9], системи енергоменеджменту в
житлово-комунальному господарстві на базі принципу безперервного поліпшення якості у вигляді
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циклу PDCA [1], принципу Бойда як універсальної
моделі діяльності організацій в умовах конкурентної
боротьби [10] показав, що, незалежно від предметної області, для отримання необхідного результату
варто проводити певні циклічні дії. Тому для використання принципу «трьох Е» [3] при енергоресурсозбереженні в комунальній енергетиці можливо,
базуючись на принципі формування керуючих сигналів у САР технічними об’єктами з використанням
зворотного зв’язку, зобразити процес отримання
необхідної ефективності об’єктів ЖКГ у вигляді
взаємозв’язку визначених складових (рис. 4).
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Рисунок 4 – Схема застосування принципу «трьох Е» в комунальній енергетиці
Як завдання використовуються необхідні показники енергетичної ефективності, що визначаються
нормативними документами для певного об’єкту
ЖКГ. Так, для випадку систем теплозабезпечення
будівель відповідно до їх призначення й розташування в температурній зоні встановлюються максимальні значення питомих втрат енергії Emax
(кВт·год/м3) на опалення [11] та класи енергоефективності [12].
Вихідними регульованими координатами є показники теплового комфорту в приміщеннях будівель:
температура, вологість та швидкість руху внутріш-

нього повітря. Збурюючі впливи надаються внутрішніми та зовнішніми теплонадходженнями, режимом використання будівлі та температурою зовнішнього повітря [4].
Блок «енергоспоживання» забезпечує отримання
даних про величини споживання енергетичних
ресурсів для теплозабезпечення будівель за різні
періоди часу й реалізується з використанням вузлів
комерційної або технічного обліку теплової та
електричної енергії. При цьому, залежно від
типу будівлі, розрізняються форми початкових
даних.
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Блок «енерговикористання» забезпечує отримання
даних щодо ефективності перетворення різних видів
енергоресурів при енергозабезпеченні будівлі – координати стану об’єкта. При цьому встановлюється
структура та розподіл втрат енергоресурсів на певних
елементах об’єкту: будівельні конструкції, інженерні
системи, інфільтрація тощо [13]. Це дозволяє визначити найбільш енергоємні складові енерговтрат
об’єкту та рекомендувати до реалізації першочергові
заходи для зменшення відповідних енергоємних
складових.
Крім того, визначаються показники енергетичної
та економічної ефективності систем опалення будівель для різних умов їх функціонування, що залежать
від періодів опалювального сезону й режимів їх використання. На основі накопичених даних про роботу
АСК теплоспоживанням різних будівель формуються
рекомендації щодо значень температур теплоносія,
що надходить у її систему опалення для забезпечення
нормативних показників енергетичної ефективності,
комфорту та зменшення теплоспоживання. Визначені
на цьому етапі економічні показники роботи систем
теплозабезпечення дозволяють оцінювати складові
вартісних витрат при неналежній якості керування
режимами роботи об’єкту та перетворення енергоресурсів.
Блок «енергокерування» забезпечує оптимізацію
витрат на енергоресурси при енергозабезпеченні
об’єкту за рахунок удосконалених температурних
графіків з використанням алгоритмів керування виконавчими механізмами інженерних систем. При
цьому обладнання й система опалення будівель повинні відповідати класу енергоефективності не нижче
С [12, 14], що включає обов’язкове автоматичне терморегулювання приміщень, автоматичне регулювання відпуску тепла в тепловому пункті за погодними
умовами та насосну циркуляцію теплоносія [15, 16].
ВИСНОВКИ. Таким чином, запропоновано
підхід до побудови енергоефективної системи
автоматизованого керування процесом теплового
забезпечення
багатоповерхових
будівель
із
централізованим теплопостачанням. Для обґрунтування певних алгоритмів керування виконавчими
механізмами, що забезпечуватимуть оптимізацію
використання енергоресурсів при дотриманні комфортних умов у приміщеннях будівель, необхідно провести додаткові імітаційні й експериментальні дослідження режимів функціонування системи енергоефективного керування процесом теплового забезпечення цивільних будівель при різнорідних впливах.
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ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ENERGY EFFECTIVE CONTROL BY HEAT SUPPLY PROCESS MUNICIPAL BUILDINGS
A. Perekrest
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: pksg13@gmail.com
Purpose. The substantiation of the method of energy efficient management of the heat supply of multistory buildings to obtain the established norms of the classes of energy efficiency, with the observance of comfortable sanitary and
hygienic requirements in the premises of civil buildings. Methodology. The peculiarities of functioning of automated
systems of control of heat consumption of multistoried buildings at the level of a heat point with the use of dependencies of specific, energy and temperature indices from degrees, external and internal air temperatures are considered.
Results. It is established that according to the indicator of specific heat consumption, which is brought to the normative
conditions, for the building of a certain type, it is possible to substantiate the values of parameters of the temperature
schedule of its heating system, which provide the necessary levels of energy efficiency, comfort and reduction of heat
consumption. Originality. The method of realization of energy-efficient control of the process of heat supply of multistory buildings with centralized heat supply with the use of blocks, implementing the processes of the task of the required indicators of energy efficiency, accounting for consumption and use of thermal energy, regulation by executive
mechanisms of engineering systems, is proposed. Practical value. The proposed approach allows rational use of energy
resources for the thermal provision of civilian buildings. References 17, figures 4.
Key words: energy efficiency, thermal consumption, municipal building.
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