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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА
МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У собівартості послуг підприємств
водопровідно�каналізаційного госпо�
дарства енергетична складова дохо�
дить до 60%. Темпи збільшення та�
рифів на водопостачання та водовідве�
дення у 2—3 рази менші, ніж темпи
росту тарифів на електроенергію. Вит�
рати на енергоресурси і особливо
електроенергію практично знищують
обігові кошти підприємств. У той же
час усі без винятку підприємства во�
допровідно�каналізаційного госпо�
дарства мають значні резерви у енер�
гозбереженні і, перш за все, у зни�
женні долі енергетичної складової у
собівартості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Перш за все, необхідно навести
порядок в обліку використання елек�
троенергії, газу і паливо�мастильних
матеріалів.

Кожному виробничому підрозділу
необхідно доводити ліміти на енерго�
ресурси, контролювати їх дотриман�
ня, впровадити матеріальне стимулю�
вання за економію.

Електропідстанції підприємств
необхідно обладнати більш високо�
точними електронними лічильниками,
лічильники газу повинні бути класу
точності не нижче 1,0.

Великий ефект дає поагрегатний
облік використання електроенергії по�
тужними насосними агрегатами. Необ�
хідно проводити регулярний аудит ро�
боти таких агрегатів, для цього необхі�
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У статті розглянуті заходи по економії енергоресурсів у водопро�
відно�каналізаційних господарствах України. На прикладі роботи
Центру енергозбереження в КП "Полтававодоканал" показана ефек�
тивність впровадження енергозберігаючих технологій в цій галузі ко�
мунального господарства.

дно закупити переносний витратомір.
Кожний насосний агрегат повинен
мати манометр на напірній лінії.

Основним напрямом робіт по
енергозбереженню на підприємствах
водопровідно�каналізаційного госпо�
дарства є підвищення ефективності
роботи насосних агрегатів, впровад�
ження нового високоефективного на�
сосного обладнання.

Насосні станції проектувались і по�
будовані із врахуванням перспективи
розвитку населених пунктів, постійно�
го зростання споживання води. Стало�
ся ж протилежне. Потужності насосних
станцій стали не відповідати фактично�
му навантаженню. Як правило, насоси в
таких випадках працюють при завище�
них напорах, а в деяких випадках з не�
повністю відкритими засувками або з
улаштуванням обвідних ліній і мають
низькі коефіцієнти корисної дії.

У процесі експлуатації робочі па�
раметри насосів погіршуються: пода�
ча, напір і коефіцієнт корисної дії зни�
жуються. Норма амортизаційних
відрахувань на насосні агрегати скла�
дає 12% на рік, тобто термін служби
насосних агрегатів не повинен переви�
щувати 7 років. У той же час на під�
приємствах водопровідно�каналізац�
ійного господарства можна побачити
насоси, яким уже більше 30 років.

Одним з основних заходів по енер�
гозбереженню є зменшення втрат води
за рахунок зменшення надлишкових
напорів у водопровідних мережах.

Оптимізація напорів у водо�
провідній мережі (зменшення надлиш�
кових напорів) дає значний економіч�

ний ефект за рахунок зменшення ви�
токів води у будинках через непрацю�
ючу водорозбірну арматуру. При зни�
женні надлишкового напору на вводі
у житловий будинок на 10 м змен�
шується загальна добова витрата у бу�
динку на 8% за інших рівних умов.

На водопровідних мережах необ�
хідно обладнати пункти контролю
тиску. За рахунок інформації про на�
пори диспетчерська служба має мож�
ливість підтримувати оптимальні на�
пори у водопровідній мережі.

Значне зменшення надлишкових
напорів у водопровідних мережах
може бути при зонуванні систем по�
дачі та розподілу води.

Вода в Україні відноситься до
об'єктів стратегічного значення. Не�
обхідність зменшувати споживання
води усіма категоріями споживачів, у
т. ч. населенням, не викликає сумніву.

Більшість мешканців проживають
у багатоквартирних будинках. Крім
того, більшість користувачів не мають
лічильників води. За станом внутріш�
ньобудинкових мереж і санітарних
приладів у радянські часи відповідали
ЖЕКи. На даний момент ці обов'язки
формально залишилися за ЖЕКами
або неофіційно передані квартиронай�
мачам чи власникам квартир. У біль�
шості випадків брак коштів чи відпов�
ідальності призводить до того, що ре�
монт та профілактика взагалі не вико�
нується. У зв'язку з цим фактичне пи�
томе водоспоживання мешканців бага�
токвартирних будинків в багатьох ви�
падках перевищує норми водоспожи�
вання, на основі яких виставляються
рахунки за спожиту воду.

Так, аналіз споживання води у жит�
ловому будинку м. Полтави за адресою
вул. Пролетарська, 4 протягом 9 місяців
показав, що питоме водоспоживання за
цей час склало 366 л/людину/добу. Бу�
динок має 59 квартир, в яких проживає
124 мешканців, норма водоспоживання
для будинку з газовими водонагрівача�
ми — 250 л/людину/добу.

Оскільки більшості населення ра�
хунки за послуги водопостачання ви�
ставляються на основі затверджених
норм водоспоживання (150 — 300 л/
людину/добу, залежно від рівня бла�
гоустрою будинків), це призводить до
збільшення різниці між обсягом видо�
бутої та реалізованої води. Разом з
тим мешканці, в тому числі представ�
ники місцевої влади, здебільшого вва�
жають, що водоспоживання населен�
ням є меншим або приблизно дорів�
нює нормативному, а втрати води
спричинені в основному витоками з
трубопроводів. Мешканці вважають,
що вони споживають води менше за
норму, а платять за послуги водопос�
тачання більше, ніж їх отримують. Це
не стимулює людей до економії води,
так само, як і до оплати наданих по�
слуг.

Дослідженнями, проведеними ав�
тором у м. Полтаві, встановлено, що
одним з найдієвіших заходів по змен�
шенню водоспоживання населенням у
багатоквартирних будинках є встанов�
лення лічильників води на вводах у
квартири. Середньозважене питоме
водоспоживання мешканців таких
квартир з централізованим гарячим
водопостачанням знаходиться в інтер�
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валі: [126,7; 140,1 ], середньозважене
питоме водоспоживання мешканців
квартир з місцевими водонагрівачами
знаходиться в інтервалі: [113,1; 125,0].

Реально  скоротити  питоме  водо�
споживання  населення  в  умовах     м.
Полтави і всієї України (більше ніж у 2
рази) можна за рахунок установки
лічильників води на вводах у квартири.
Усі інші заходи щодо економії та раці�
онального використання води [1 — 6]
— реконструкція і наладка систем хо�
лодного та гарячого водопостачання
житлових мікрорайонів (при необхід�
ності із заміною насосного обладнан�
ня); встановлення сучасної санітарно�
технічної арматури в квартирах; вста�
новлення частотного регульованого
приводу електродвигунів насосів хо�
лодного і гарячого водопостачання;
встановлення лічильників у кожному
житловому багатоквартирному будин�
ку; ліквідація витоків води у внутріш�
ньобудинкових мережах холодного і
гарячого водопостачання; інформацій�
но�просвітницька робота — вирішують
цю проблему тільки частково.

Прикладом ефективної роботи по
енергозбереженню є робота Центру
енергозбереження в КП "Полтававо�
доканал".

Центр енергозбереження був ство�
рений на початку 2001 року в складі 3�
х чоловік за участю авторів. Аналіз
енергетичного балансу підприємства
показав рівень технічно можливого
потенціалу енергозбереження, який
складав не менше 32,5% (діаграма 1).

Враховуючи відсутність у підприє�
мства обігових коштів, на першому
етапі проведені аналітичні досліджен�
ня, на основі яких була сформована
політика перших кроків. В основу цієї
політики були покладені малозатратні
заходи і технології, які дали і дають
максимальний ефект:

— обточка робочих коліс насосів
з метою зменшення надлишкових на�
порів;

— заміна електродвигунів насосів
на двигуни з меншим числом обертів;

— заміна існуючих насосів на на�
соси, які уже не використовувались на
підприємствах міста і області (ко�
тельні заводів "Хіммаш" і "Знамено",
ПУВКХ м. Кременчука);

— придбання нових вітчизняних
насосів попередніх років випуску  із
неліквідів;

— придбання нових насосів безпо�
середньо на вітчизняних заводах;

— жорсткий контроль за роботою
насосного обладнання, встановлення
щомісячних лімітів на витрачання
електроенергії окремими підрозділа�
ми підприємства;

— заходи, направлені на знижен�
ня надлишкових напорів у водо�
провідній мережі міста;

— заходи, направлені на знижен�
ня втрат води у житлових будинках,
втрат води у мережах і т.п.

Послідовне впровадження на
підприємстві енергозберігаючих заходів
привело до суттєвого зменшення спо�
живання електроенергії. Була виконана
заміна насосних агрегатів на п'яти на�
сосних станціях 2�го підйому. Замість
багатоступінчатих високонапірних на�
сосів ЦН 1000�180 (напір 180 м) і ЦН 400�
210 (напір 210 м) були встановлені насо�

си з напорами 90—125 м. Пробна експ�
луатація насосних агрегатів Д 1600 — 90,
Д 1250�125, Д 630�90  і ЦН 400�105 пока�
зала їх високу ефективність. Коефіціє�
нти корисної дії встановлених насосних
агрегатів зросли більш ніж на 10%.

Вагомого результату по економії
електроенергії досягнуто на головній
каналізаційній насосній станції і КНС
по вул. Соціалістичній. На головній
КНС переобладнано 5 насосних агре�
гатів: зрізані робочі колеса на всіх на�
сосах, на двох насосах виконана замі�
на  електродвигунів (800 і 630 кВт на 2
двигуни по 500 кВт). Витрати електро�
енергії на головній КНС до і після пе�
реобладнання наведені на діаграмі 2.

На КНС по вул. Соціалістичній ви�
конане переобладнання 2  насосних аг�
регатів: зрізані робочі колеса насосів і
укомплектовано двигунами меншої
потужності і з меншим числом обертів;
додатково встановлений 1 насосний
агрегат для роботи у нічні години. Вит�
рати електроенергії на КНС по вул.
Соціалістичній до і після переоблад�
нання наведені на діаграмі 3.

Плата за перетоки реактивної
електроенергії (після введення НКРЕ
нової методики розрахунку у серпні

2001 року) складала близько 38 тис.
грн. на місяць. Центром енергозбере�
ження були проведені розрахунки, які
показали, що потужність конденса�
торних установок, встановлених у РУ
6 кВ водозабірних майданчиків, знач�
но завищена, внаслідок чого відбу�
вається генерація реактивної енергії в
мережу (плата за генеровану реактив�
ну енергію у 3 рази вища, ніж за спо�
житу). Внаслідок зменшення потуж�
ності конденсаторних установок до
розрахункової та введенням спеціаль�
ного режиму їх ввімкнення, запропо�
нованим центром енергозбереження,
генерація реактивної енергії зменши�
лася. Плата за перетоки реактивної
енергії після проведеної реконст�
рукції складає близько 10 тис. грн.

В червні — вересні 2002 року був ви�
конаний великий обсяг робіт по віднов�
ленню  поагрегатного обліку викорис�
тання електроенергії  потужними насос�
ними агрегатами. Були виконані роботи
по перевірці, заміні і додатковому  вста�
новленні   лічильників електроенергії на
насосних агрегатах потужністю більше
160 кВт. Облік використання електрое�
нергії потужними насосними агрегата�
ми проводиться раз на місяць.

Діаграма 1. Потенційні можливості енергозбереження на об'єктах ОП
"Полтававодоканал" на 1.01.2001 року
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Закуплений і широко застосо�
вується для контролю за роботою на�
сосних агрегатів переносний ультра�
звуковий витратомір типу "Взлет ПР"
у комплекті з приладом для заміру
товщини стінок труб "Взлет УТ".

У 2002 році на водозабірних май�
данчиках облаштовано 7 вузлів обліку
подачі води насосними станціями 2
підйому з ультразвуковими витратом�
ірами "Взлет РС�У".

Відділ метрології забезпечує зняття
робочих характеристик потужних насос�

них агрегатів. Такі заміри проводяться не
рідше, ніж один раз на рік, а також після
проведення капітальних ремонтів насос�
них агрегатів. Дані замірів регулярно
представляються у диспетчерську і
Центр енергозбереження.

Виконані роботи по відокремлен�
ню нижньої зони водопровідної ме�
режі міста. Для цього на водозабірних
майданчиках №1 і №2 були встанов�
лені насоси для подачі води у нижню
зону, було виконано ряд переключень
на мережі, прокладений додатковий

водогін Д=500 мм і довжиною 1500 м.
Це дає можливість щорічно зменшити
споживання електроенергії більш ніж
на 1700 тис. кВт*год. за рік.

Виконаний великий обсяг робіт по
оптимізації вільних напорів у водо�
провідній мережі м. Полтави. Для цьо�
го додатково до 2 існуючих конт�
рольних точок напорів було встановле�
но обладнання для контролю напорів
ще у 4 точках. За рахунок інформації
про напори у диктуючих точках і мож�
ливостей встановлених насосів на на�
сосних станціях 2 підйому (з яких 2 ре�
гульовані)  диспетчерська служба має
можливість підтримувати оптимальні
напори у водопровідній мережі. За ос�
танні роки практично всі насосні
станції 3�го підйому обладнані регуль�
ованими приводами.

З кожним роком збільшується
кількість абонентів, які мають на своїх
вводах у квартири лічильники води, їх
кількість на даний час перевищує 35%.
Подача води у місто за останні роки
постійно зменшується без погіршення
якості послуг. Це дає можливість
зменшити в такому ж обсязі спожи�
вання електроенергії на подачу води.

ВИСНОВКИ
Не зважаючи на відсутність

вільних коштів, підприємство  здій�
снює заходи по енергозбереженню, це
дозволило скоротити витрати елект�
роенергії у 2007 році порівняно з 2000�
м на 46,15% (діаграма 4).

Більш вагомого результату мож�
на досягти лише радикальним шляхом
— заміною зношених насосних агре�
гатів, упровадженням регульованого
приводу насосів, щорічною заміною
10—15% інженерних мереж. А поки
не вдається одержати на реконструк�
цію і відновлення систем водопоста�
чання й водовідведення істотних
інновацій, необхідно спробувати ут�
римати це господарство міста від са�
мовільного розвитку подій.
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Діаграма 2. Помісячне споживання електроенергії на головній
каналізаційній насосній станції за 2000—2002 роки

Діаграма 3. Помісячне споживання електроенергії на  каналізаційній насосній
станції по вул. Соціалістичній за 2000—2002 роки

Діаграма 4. Річне споживання електроенергії КП "Полтававодоканал"
по м. Полтава за 2000—2007 роки


