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АНОНС  

по впровадженню „Інвестиційної програми ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА  «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» 

на 2018 рік 

 

1. Інвестиційна програма розроблена відповідно до вимог Постанов НКРЕ 

України від 12.10.2005р. №896 „Про затвердження Порядку розрахунку 

тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС…”  та від 12.10.2005р. № 898 „Про затвердження процедури перегляду 

та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та 

теплової енергії”.  

2.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАЛУСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» (далі  ДП  «КАЛУСЬКА ТЕЦ-

НОВА») єдине джерело теплопостачання Калуського промвузла, що 

забезпечує тепловою енергією у вигляді пари 13 кгс/см
2
 промислових 

споживачів ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” та на 60 відсотків тепловою 

енергією на опалення і гаряче водопостачання житловий масив міста 

Калуша. 

3. ДП  «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» працює в складі „Острова Бурштинської 

ТЕС” та бере участь у регулюванні графіку перетоків електроенергії на 

експорт впродовж доби, у відповідності до урядової програми забезпечення 

поставок електроенергії на експорт за рішенням Технічного Комітету 

„UСТЕ”. 

4. Дана програма передбачає підвищення надійності та економічності роботи 

ТЕЦ і впровадження комплексу заходів щодо ремонтного обслуговування, 

модернізації та реконструкції встановленого обладнання. 

5. „Інвестиційна програма на 2018р.” передбачає продовження терміну 

експлуатації обладнання ТЕЦ, підвищення його ефективності через ремонт і 

заміну окремих вузлів турбін і котлоагрегатів, впровадження малозатратних 

заходів з незначним терміном окупності за рахунок основної діяльності.  

6. Вартість „Інвестиційної програми...” складає  4 623,16  тис. грн. без ПДВ.  
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 ВСТУП 

 

ДП  «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» є паротурбінною електричною станцією 

високого тиску встановленою потужністю 200 МВт, що здійснює комбіноване 

виробництво електричної та теплової енергії. Основним призначенням 

Калуської ТЕЦ є забезпечення теплопостачання промислових виробництв 

хіміко-металургійного комплексу, розташованих у промисловій зоні   м. Калуш 

на базі місцевих сировинних покладів, а також житлово-комунального сектору 

м. Калуш. Вся електрична енергія відпускається ДП „Енергоринок”. 

Згідно з проектними характеристиками обладнання, ДП  «КАЛУСЬКА 

ТЕЦ-НОВА» -  високоефективна електростанція, що може успішно 

конкурувати з іншими джерелами теплової і електричної енергії. Однак в 

останні роки основні показники ТЕЦ значно погіршилися у порівнянні з 

загальносистемними показниками ефективності теплових електростанцій того 

ж рівня через низькі теплові навантаження споживачів. У зв’язку з цим виникли 

питання щодо пошуку можливих шляхів підвищення її енергетичної 

ефективності.  

Одним з напрямків підвищення енергетичної ефективності є 

реконструкція  та розширення ТЕЦ з встановленням конденсаційної турбіни. 

На даний час  розроблено техніко-економічне обгрунтування реконструкції та 

розширення ДП  «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА», відремонтовано обладнання цеху 

паливоподачі і обладнання пилоприготування котлів ст.№1 і ст.№2.  

В програмі враховані  висновки технічних експертиз та розроблені 

необхідні заходи для усунення ”вузьких місць” з метою підвищення надійності 

та економічності роботи ДП  «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА». 

Інвестиційною програмою передбачено проведення: 

По електротехнічному обладнанню: 

 реконструкція КРП 6 кВ. Закупівля модулів вакуумних вимикачів ВР-2 з 

елементами адаптації для заміни існуючих масляних вимикачів типу 

ВМП- 10К-ХІІ. 

 проектно-кошторисні роботи з впровадження дугового захисту комірок 

секцій 6 кВ. 

 проектно-кошторисні роботи з заміни дугогасячих реакторів для секцій   

6 кВ генераторної напруги. 

По теплотехнічному обладнанню: 

 роботи з реконструкції пилосистем котла ст. №4 з заміною кульових 

барабанних млинів ШК-32 на кільцеві кульові (будівельно-монтажні 

роботи). 

Загальна вартість запланованих на 2018 рік заходів (робіт), основних 

засобів, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, передбачених 
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цією інвестиційною програмою за рахунок амортизаційних відрахувань складає 

4 623,16 тис. грн. 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛУСЬКОЇ ТЕЦ 
 

ДП  «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» (рис.1.1) розташована у промисловій 

зоні м. Калуш Івано-Франківської області. Основним функціональним 

призначенням Калуської ТЕЦ згідно проекту було забезпечення 

електричною і тепловою енергією виробництв Калуського хіміко-

металургійного комбінату та житлового комплексу м. Калуш.  

 

 
Рисунок 1.1 – ДП  «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА». Загальний вигляд.  

ДП  «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» введена в експлуатацію у 1967р. 

Встановлена електрична потужність ТЕЦ складає 200 МВт, теплова потужність 

- 590 Гкал/год. Встановлена потужність відпуску тепла з технологічною парою 

13 ата складає 482 Гкал/год (709 т/год), з гарячою водою – 218 Гкал/год. 

Основне проектне паливо – вугілля та природний газ, для підсвітки факелу при 

роботі на вугіллі – мазут М-100.  

У 2010-2013рр. відремонтовано обладнання цеху паливоподачі і 

обладнання пилоприготування котлів ст.№1 і ст.№2.  

На стадії проектування Калуська ТЕЦ була підпорядкована Міненерго 

СРСР, а пізніше – Міненерго України і працювала у складі енергетичного 

об’єднання „Львівенерго” до 1995 року.  

Згідно Указу Президента України від 4 квітня 1995 року №282/95 „Про 

структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України”  ТЕЦ була 
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підпорядкована Івано-Франківському обласному підприємству електричних 

мереж „Прикарпаттяобленерго” . 

З липня 1996 року, згідно розпорядження КМ України від 29.05.1996 р. 

№365 Калуську ТЕЦ було передано до складу ВАТ „Оріана” (колишній 

концерн „Хлорвініл”, а раніше - Калуський хіміко-металургійний комбінат). 

З липня 2002 року, згідно з розпорядженням КМ України від  

24.01.2002р. № 32-р Калуську ТЕЦ було передано цілісним майновим 

комплексом в управління Івано-Франківській обласній адміністрації.  

З жовтня 2007 року, згідно з розпорядженням КМ України від 

10.10.2007р. № 857-р Калуську ТЕЦ було передано цілісним майновим 

комплексом до сфери управління Мінпаливенерго України. 

Згідно наказу Мінпаливенерго України від 14 липня 2008 року №373 

року проведена реорганізація ДП „Калуська ТЕЦ” шляхом приєднання до 

Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності „Укрінтеренерго”. 

Реорганізація завершена 13 березня  2009 року. 

З 01.01.2017р. згідно наказу від 13.07.2016р. Міненерговугілля України 

на базі ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ створюється ДП  

«КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА»». 

До 1996 року вся теплова енергія від Калуської ТЕЦ відпускалася 

єдиному споживачеві - Калуському хіміко-металургійному комбінату, а 

електрична енергія – у мережі енергетичної системи. Після передачі ТЕЦ до 

складу ВАТ ”Оріана” (правонаступник Калуського хіміко-металургійного 

комбінату), вся електрична і теплова енергія відпускалася ВАТ „Оріана”. 

У 2001 році, після прийняття від ВАТ „Оріана” на свій баланс 

магістральних теплових мереж, відпуск тепла від ТЕЦ на житловий комплекс 

здійснювався за договорами з ДМП „Теплокомуненерго” м. Калуш (сьогодні – 

КП „Водотеплосервіс”). 

За останній рік теплова енергія з парою відпускалася ТОВ 

„КАРПАТНАФТОХІМ” (нафтохімічний комплекс, що відокремився від ПрАТ 

„ЛУКОР”) (35% від загального відпуску) та на опалення житлового комплексу 

м. Калуш – КП „Водотеплосервіс” (65% від загального відпуску) згідно 

договорів купівлі-продажу.  

З листопада 2007 року вся електроенергія ТЕЦ відпускається                        

ДП „Енергоринок”.  

Калуська  ТЕЦ, поряд з Бурштинською ТЕС, Дрогобицькою ТЕЦ та 

Теребля-Рікською ГЕС входить до складу „Острів Бурштинської ТЕС”, що 

працює паралельно з енергетичною системами UCTE/CENTREL країн ЄС.  
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1.2. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ УСТАТКУВАННЯ ТЕЦ 

1.2.1. Склад та проектні показники устаткування. 

На ТЕЦ встановлено таке основне устаткування: 

Чотири енергетичні пиловугільні котли ст. № 1-4 типу ТП-87 сумісного 

виробництва ТКЗ i ЧССР, введені в експлуатацію: ст. №1 i №2 в 1967 р., ст. 

№3 - в 1968 р., ст. №4-в 1970 р. На 01.09.2017р. котли напрацювали 

відповідно: ст. №1 – 231 616 годин, ст. №2 – 190 872 годин, ст.№3 - 201 564 

години i ст.№4 – 208 136 години. 

Два турбогенератори типу Р-50-130/13/1,2 ст.№3 i ст.№4 виробництва 

ЛМЗ та два турбогенератори ПТ-50-130/13 ст.№1 i ст.№2 виробництва ЧССР, 

введені в експлуатацію: ст.№1 i №2 в 1967р., ст.№3 - в 1968 p. i ст.№4 - в 

1969р. На 01.09.2017р. турбогенератори напрацювали відповідно: ст.№1 

– 256 627 годин, ст.№2 – 302 965 годин,  ст.№3 – 216 085 годин i ст.№4 – 142 

205 годин. 

 

Системи підготовки води та палива:  

- система приймання, підготовки i подачі в бункери котлів твердого палива, 

а також систему пилоприготування i подачі пилу твердого палива в 

пальники; 

- система приймання, підготовки i подачі мазуту до форсунок котла; 

- система газового господарства; 

- система водопідготовки; 

- система технічного водопостачання ТЕЦ. 

Технічна характеристика турбінного устаткування: 

 
Рисунок 2.1 - Загальний вигляд турбінного відділення. 
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Турбіна типу ПТ-50-130/13/1,2 (рис.2.2) – двоциліндрова з двома 

регульованими відборами пари (виробничим i теплофікаційним) i чотирма 

нерегульованими.  

Циліндр високого тиску двокорпусний. Пара після циліндра високого 

тиску двома перепускними трубами направляється в колектор, а з нього двома 

трубопроводами до чотирьох регулювальних клапанів середнього тиску. 

Між частинами середнього тиску i низького тиску вмонтована двоярусна 

поворотна діафрагма. Пара з частини низького тиску через вихлопний патрубок 

направляється в конденсатор. Турбіна з'єднана з генератором типу Д150082/2 

фірми „Шкода” з водневим охолодженням. Основні проектні характеристики 

турбіни приведені в таблиці 2.1. 

Основні проектні характеристики турбіни типу ПТ-50-130/13/1,2.          Таблиця 2.1 

Показник Значення 

Електрична потужність, МВт 50, мах-60 

Температура пepeгpiтої пари перед турбіною, °С 565 

Тиск пepeгpiтої пари перед стопорними клапанами, кгс/см
2
 130 

Тиск пари у виробничому відборі, кгс/см
2
 13 

Допустимі межі зміни тиску у виробничому відборі, кгс/см
2
 10-16 

Номінальна витрата пари із виробничого відбору, т/год 115 

Максимальна витрата пари із виробничого відбору, т/год 230 

Номінальний тиск пари в теплофікаційному відборі, кгс/см
2 

1,2 

Допустимі межі зміни тиску у теплофікаційному відборі, кгс/см
2 

0,7-2,5 

Номінальна витрата пари із теплофікаційного відбору, т/год 86 

Максимальна витрата пари із теплофікаційного відбору, т/год 160 

Номінальна витрата пари на турбіну, т/год 284 

Тиск пари в конденсаторі, кгс/см
2 

0,035-,050 

Номінальна температура води на вході в конденсатор, °С 20 

Максимальна температура води на вході в конденсатор, °С 33 

 
Рисунок 2.2 – Турбогенератор типу ПТ-50-130/13/1,2 фірми „Шкода”  
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Регенераційна  установка - підігрів конденсату здійснюється послідовно в 

охолодниках основних ежекторів, охолодниках пари ущільнень турбіни, трьох 

підігрівниках низького тиску ПНТ-1, ПНТ-2, ПНТ-3, деаераторі та двох 

підігрівниках високого тиску ПВТ-1, ПВТ-2. Схема зливу конденсату каскадна. 

Конденсат пари із підігрівників високого тиску направляється в деаератор або в 

ПНТ-3. Конденсат гpiючої пари підігрівників низького тиску зливається 

каскадно з ПНТ-3 у ПНТ-2, a з ПНТ-2 зливним насосом в лінію основного 

конденсату після ПНТ-2. Конденсат пари з ПНТ-1 через гідрозатвор надходить 

в конденсатозбірник конденсаційної уставки турбіни. Конденсат пари із ПС 

зливається через гідрозатвор в бак низьких точок. Конденсат пари із 

охолодників основних ежекторів через гідрозатвор направляється в паровий 

пpocтip конденсатора. 

Вода з деаератора живильними електронасосами подається в підігрівники 

високого тиску. Живильні електронасоси типу ПЭ-500-180-2, продуктивністю 

500 т/год i напором 180 кгс/см (всього живильних електронасосів на ТЕЦ - 5 

шт.). 

Конденсаційна установка складається з конденсатора турбіни типу    К-

2000, двоходового з поверхнею нaгpiвy 2000 м
2
 , розрахунковою витратою 

охолоджувальної води 5500 м /год., гідравлічним опором 4,3 м, розрахункова 

температура охолоджувальної води 20°С, максимальна температура 

охолоджувальної води 33 °С. 

Парова турбіна типу Р-50-130/13 ЛМЗ (рис.2.3) - одноциліндрова, з 

двома нерегульованими відборами пари для підігріву живильної води в 

підігрівниках високого тиску, з'єднана з генератором типу ТВФ-60-2. 

 
Рисунок 2.3 – Парова турбіна типу Р-50-130/13 ЛМЗ Калуської ТЕЦ 
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Основні характеристики підігрівників високого тиску                            Таблиця 2.2  

Параметр Значення 

Підігрівник ПВТ-1 ПВТ-2  

Тип ПВ-350-230-21-3 ПВ-350-230-2КЗ 

Поверхня нaгpiвy, м
2 

320 320 

Тиск води, кгс/см
2 

250 250 

Тиск пари, кгс/см
2 

20 40 

Матеріал трубок Сталь Сталь 
 

Основні проектні характеристики турбіни типу Р-50-130/13 ЛМЗ         
Таблиця 2.3  

Показник Значення 

Номінальна електрична потужність , МВт 50 
Тиск пepeгpiтої пари перед турбіною, кгс/см

2 
130 

Температура пepeгpiтої пари перед турбіною, °С 565 
Тиск відпрацьованої пари (за турбіною), кгс/см

2 
15±3 

Витрата пари при номінальному навантаженні, т/год 370 
Максимальне електричне навантаження, МВт 60 
Максимальна витрата пари,  т/год 450 

Регенераційна установка - конденсат з добавкою знесоленої води із 

деаератора 1,2 ата помпою подається в підігрівник конденсату типу ПХВ-315, 

після якого він надходить в деаератор 6 ата. Після деаератора вода живильними 

електронасосами подається в три підігрівники високого тиску. Конденсат 

гріючої пари із підігрівників каскадно зливається в деаератор. Вода після 

деаератора 1,2 ата підігрівається парою від колектора 13 кгс/см
2
 . 

Подається вода з деаератора 1,2 ата насосом типу ЗВ-200-2, 

продуктивністю 500 т/год, напором 9,2 м вод. ст. i потужністю електропривода 

4200 кВт. 

3 деаератора 6 ата вода в підігрівники високого тиску подається 

живильним електронасосом типу ПЭ-500-180-2, продуктивністю 500 т/год, 

напором 180 м вод.ст. i потужністю привода 4000 кВт. 

Теплофікаційна установка кожної з турбін ПТ-50-130/13/1,2 

складається з двох основних бойлерів, які включені паралельно та пікового 

бойлера, який включений послідовно до основних бойлерів: 

 Тип Продуктивність по мережній воді  

Бойлерна ПТ-50-130 №1 

- основні бойлери 

- піковий бойлер  

 

БО 500 3М 

БП 500 

 

1216 т/год 

1800 т/год 

Бойлерна ПТ-50-130 №2 

- основні бойлери 

- піковий бойлер 

 

ПСВ 500-9-23 

ПСВ 500-14-23 

 

1150 т/год 

1200 т/год 

 



 

22 

 

Конденсат гріючої пари пікового бойлеру поступає у основні бойлери. 

Конденсат з основних бойлерів відкачується у схему основного конденсату 

перед ПНТ-3. Стан основних і пікових бойлерів задовільний. 

 

Технічна характеристика котельного устаткування 

Пиловугільний котел типу ТП-87 однобарабанний з природною 

циркуляцією води, призначений для роботи (паралельно з трьома іншими 

котлами) з турбінами ПТ-50-130/13/1,2 i Р-50-130/13. 

Паропроводи перегрітої пари за котлами, трубопроводи живильної води 

до i за ПВТ турбін, основного конденсату об'єднані загальними 

трубопроводами (схема трубопроводів з поперечними зв'язками). 

Основні проектні характеристики котла при спалюванні природного газу i 

номінальному навантаженні наведені в таблиці 2.4. 
 

Основні проектні характеристики котла ТП-87.  
Таблиця 2.4  

Показник Значення 

Паропродуктивність котла, т/год 420 

Температура перегрітої пари за котлом, °С 550 

Тиск neperpiтої пари за котлом, кгс/см
2
 140 

Тиск пари в барабані, кгс/см
2
 155 

Температура живильної води перед котлом, °С 230 

Температура димових газів за повітропідігрівником (відхідних 

газів), °С 

122 

Коефіцієнт надлишку повітря за пароперегрівником 1,20 

Коефіцієнт надлишку повітря за повітропідігрівником 1,34 

ККД брутто котла, % 91,1 

Котел П-подібної компоновки i складається з топкової камери, 

опускного i горизонтального газоходів. 

Паливна камера призматичної форми поділена перетиском на камеру 

згоряння (передтопок) i камеру охолодження (топку). 

Камера згоряння обладнана 12 пальниками, розташованими в один ярус 

по шість пальників на фронтовій i тильній сторонах. 

Biciм (внутрішніх) пальників комбіновані i розраховані на спалювання 

вугільного пилу, природного газу i мазуту. Природний газ подається по 

периферійному колектору, розміщеному з зовнішньої сторони обмурівки 

передтопка, через 22 газовипускні отвори трубок діаметром 32x6 мм. У 

крайніх бокових пальниках спалюється тільки вугільний пил. Пальники 

котлів ст. № 1, 2 i 3 прямотокові, котла ст.№4 - турбулентні. 
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Рисунок 2.4 – Пальники котла ТП-87. 

 

На виході з барабану котла пара ділиться на два нерегульовані потоки, 

що не перемішуються. По ходу пари потоки три рази перекидаються з однієї 

сторони горизонтального газоходу на інший. Перекидання пари відбувається 

після впорскувальних пароохолодників. 

 

Проектні площі поверхонь нагріву  

Таблиця 2.5  

Найменування поверхонь нагріву Площа поверхні, м 

Водяний економайзер 4040 

Ширмовий пароперегрівник 1030 

Конвективний пароперегрівник 4035 

Повітропідігрівник 28920 

Регулювання температури пари по тракту пароперегрівника i за котлом 

здійснюється трьома впорскувальними пароохолодниками власним 

конденсатом i, як резерв, живильною водою. Повітря підігрівається в 

трубчастому двоступеневому повітропідігрівнику. 

Попередній підігрів повітря (перед повітропідігрівником) виконується 

рециркуляцією гарячого повітря на всмоктувач дуттьових вентиляторів. 
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Повітряний тракт котла двопотоковий. На кожному потоці 

встановлений дуттьовий вентилятор типу ВДН-20 продуктивністю 214000 

м
3
/год, повним тиском 388 кгс/м

2
. Приводом дуттьового вентилятора слугує 

електродвигун типу ДАЗО-14-19-618 потужністю 400/170 кВт. 

Димові гази після повітропідігрівника ділиться на два потоки i 

проходять трубу Вентурі, скрубер i димовсмоктувач та подаються в димову 

трубу. 

Димовсмоктувач типу Д21,5х2 продуктивністю 334000 м
3
/год, тиском -

285 кгс/м
2
. 

Приводом слугує електродвигун типу ДАЗО-1810-10/12 потужністю 

600/360 кВт. 

 

Паливозабезпечення. 

Основним паливом на ТЕЦ є вугілля марки ГР. 

Для забезпечення рідкого шлаковидалення використовується мазут 

марки М-100, або М-40. 

Резервне паливо – природний газ. 

Вугілля подається залізничними вагонами на ТЕЦ, вивантажується 

вагоноперекидачем та системою конвеєрів подається на вугільний склад.  

У звязку з надмірно високим тарифом на з/д перевезення ТОВ 

«КАРПАТНАФТОХІМ» освоєна схема подачі вугілля на залізничну станцію 

Калуш з подальшою доставкою автомобільним транспортом. 

 
Рисунок 2.5 – Тракт розвантаження вугілля. 
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За допомогою бульдозерів складується та за потребою по дається в 

прийомні бункери і далі конвеєрами в бункери сирого вугілля котлів (БСВ). З 

БСВ  вугілля поступає  на пилеприготовлювальні установки, де просушується 

та у вигляді аеросуміші подається на пиловугільні пальники котлів . 

Мазут надходить залізничними цистернами на естакаду зливу мазуту 

мазутонасосної. Мазут розігрівається та зливається в зливні лотки, а потім  

насосами подається в мазутні резервуари загальною місткістю 16 000 м
3
.  З 

розхідного резервуару мазут, підігрітий до 90 
0
С , поступає на мазутні насоси  

1-го та  2-го підйому та з тиском 20-28 кг/см
2
  подається через підігрівачі 

мазуту при температурі  111-120 
0
С  по мазутопроводах на форсунки пальників 

котлів. 

 

 
Рисунок 2.6 – Насосне відділення мазутонасосної. 

 

Не використана частина рідкого палива по трубопроводу рециркуляції 

мазуту повертається в розхідний резервуар .  

 

Газ тиском  6 кг/см
2
 надходить по газопроводу з ГРС і подається на ГРП 

ТЕЦ, де дроселюється до тиску 1,2 кг/см
2
, та подається на газові пальники 

котлів. 

У 2013р. змонтована обвідна лінія ГРП ТЕЦ з газорегуляторною 

установкою.  
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Система підготовлення води складається з трьох основних вузлів: 

- схеми знесолення води, продуктивністю 550 т/год; 

- схеми очищення конденсату з виробництва, продуктивністю 350 т/год; 

- схеми підготовлення води для підживлення тепломережі, продуктивністю      

90 т/год. 

 

 
Рисунок 2.7 – Фільтровий зал хімводоочистки. 

 

Схема знесолення води КТЕЦ передбачає двоступеневе іонування       (Н-

катіонування і аніонування І і ІІ ступені) води з попереднім вапнуванням та 

коагуляцією сірчанокислим залізом в освітлювачах, баки зберігання води, 

насоси . 

У схему очищення конденсату з виробництва входять:  

- баки забрудненого конденсату; 

- Na-катіонітові фільтри І і ІІ ступені; 

- насоси . 

Схема підготовки води для підживлення тепломережі охоплює: 

- Na-катіонітові фільтри; 

- бак очищеної води; 

- насоси для подачі води.  
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Система технічного водопостачання ТЕЦ замкнута i складається з 

градирні з поверхнею зрошування 1600 м
2
, проектною продуктивністю 11000 

м
3
/год. i висотою води в басейні 1,8 м, чотирьох циркуляційних насосів, 

встановлених у турбінному відділенні (по два на турбіну), та системи 

підживлення для поповнення втрат води у циклі ТЕЦ. Технічна та питна вода 

поступає на ТЕЦ від ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” по двох водогонах з 

Чечвинського водосховища. 
 

 
Рисунок 2.8 – Градирня. 

 

Теплові мережі ТЕЦ. 
Проектна схема видачі теплової потужності ТЕЦ з виробничою парою 

налічує три паропроводи Ду630, у які поступає пара відборів турбін ПТ-50-

130/13 та вихлопу турбін Р-50-130. Фактично використовуються 2 

паропроводи. До цих паропроводів приєднані ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” та 

ЗАТ „ Магній”. 

Видача теплової потужності ТЕЦ у вигляді гарячої води здійснюється 

по магістральних теплотрасах Ду720 міста Калуш  (КП „Водотеплосервіс”). 

Розмежування теплотрас: КП „ Водотеплосервіс” – на відстані 3066 м від 

Калуської ТЕЦ.  

Стан магістральних теплотрас Калуської ТЕЦ задовільний. 
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Видача електричної потужності ТЕЦ за ступенями напруги. 
 

1. Генераторна напруга 6 кВ - двома шинопроводами та 5 кабельними 

лініями безпосередньо у мережі ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”. 

2. Через трансформатор зв’язку Т1 6/110 кВ – у мережі ПАТ           

„Прикарпаттяобленерго”. 

3. Через трансформатор Т2 6/110 кВ – у ПЛ 110 кВ на ГПП -1 ТОВ 

„КАРПАТНАФТОХІМ”. 

4. Через трансформатор Т3 6/110 кВ – у ПЛ 110 кВ ПАТ 

„Прикарпаттяобленерго”. 

 

 
Рисунок 2.9 – Відкрите розподільче устаткування 110 кВ. 

 

1.2.2. Котельне обладнання.  

Пиловугільні котлоагрегати високого тиску типу ТП-87 (Е-420) 

паропродуктивністю 420 т/год. кожний введені в експлуатацію у 1967-1970 рр. 

і мають напрацювання 185-232 тис. годин. Кількість пусків котлів станом на 

01.09.2017р. знаходиться у межах від 549 до 724. Котли пройшли від 7 до 12 

капітальних ремонтів. Починаючи з 1973 року неодноразово проводилися 

заміни зношених поверхонь нагріву та інших вузлів, що відпрацювали ресурс.  

Технічний стан котлів ст. №1, 2, 4 в цілому задовільний за виключенням 

окремих вузлів, які потребують заміни, про що буде сказано нижче.  

Технічний стан котла ст. № 2.  

Виконані  капремонти з заміною : 

- водяного економайзера І ст. і ІІ ст. (100% від запланованого); 

- трубчатого повітряпідігрівача І ст. в обсязі 100%; 

- екранних труб топки в обсязі 20 тон (100% від запланованого); 
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- трубчатого повітряпідігрівача ІІ ст. в обсязі 100%; 

Екранні труби мають корозійно-ерозійний знос, особливо в районі 

пережиму. Під час капітальних ремонтів виконувалась заміна труб в районі 

аеродинамічного виступу, в районі амбразур пальників, труб „солених” відсіків 

і поду топки, в районі пережиму.  

Стелеві пароперегрівники (СПП) відпрацювали свій ресурс, має місце 

перегрів металу, вихід труб з ранжиру. В 1995 році виконана заміна стелевого 

пароперегрівника на котлі ст. № 2. В 2012 році виконана заміна стелевого 

пароперегрівника котла ст.№4. 

 Конвективні пароперегрівники (КПП) на всіх котлах у задовільному 

стані, так як виконувалась їх заміна:  

К-1 – ІІст, і ШПП в 2015р   ІІІ ІV ст. – 1991 році, стелевий п/п і І ст.п/п в 

2011р.; 

К-2 - ІІ, ІІІ ІV ст. – 1990 році; 

К-2 – І ст.  – 1995 році; 

К-3 - ІІ, ІІІ ІV ст. – 1988 році; 

К-4 - ІІ, ІІІ ІV ст. – 1987 році; 

К-4 - І ст. – 2012 році. 

Існуючі пароохолоджувачі котлів не забезпечують власним конденсатом 

необхідного діапазону регулювання температури перегрітої пари, мають ряд 

конструктивних недоліків, дефектів і потрібна їх заміна в наступні капітальні 

ремонти котлів. В 2015р замінені правий і лівий паро охолоджувачі ШПП котла 

№1.  

Водяні економайзери (ВЕ) мають ерозійно-корозійний знос. Технічний 

стан задовільний, так як виконувалась їх заміна: 

К-1: І ст. і ІІ ст – 2010 рік;  

К-2:-  І ст.  – 2015-16  рр.;  

К-3: І ст. – 1974 рік; ІІ ст. – 2003 рік; 

К-4: І ст. – 2002 рік; ІІ ст. – 1997 рік. 

ТПП на котлі ст. № 3 в незадовільному стані  необхідно виконати його 

заміну впродовж 2018р.  

На К-4 в серпні 2012р. замінено нижній ярус І ст. ТПП. 

Технічний стан топково-пальникових пристроїв задовільний. 

Топкова камера з пережимом і рідким шлаковидаленням обладнана 

прямоточними пальниками на котлах ст. № 1,2,3 і на котлі ст. № 4 – з 

завитками.  

Топково-пальникові пристрої не забезпечують ефективного спалювання 

різних видів палива з мінімально-можливим значенням NОх у димових газах.  

Технічний стан обмурівки котлів задовільний.  

Повітропроводи котлів знаходяться у задовільному стані за виключенням 

ділянок від дуттьових вентиляторів до 1-ї ступені повітропідігрівників.  

Газоходи котлів мають значний корозійний знос, особливо на ділянці до 

труб Вентурі. Необхідно передбачити заміну зношених ділянок газоходів на 

ділянці від котлів до димососів та від димососів до димової труби на котлах ст. 

№ 3,4.  
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Технічний стан дуттьових вентиляторів котлів ст. № 1÷4 задовільний. 

Димососи котлів ст. № 1, 2, 3, 4 в задовільному стані.  

На даний час закінчені ремонтні роботи пилосистем на К-1 і    К-2. На К-3 

і К-4 технічний стан пилосистем незадовільний, по причині фізичного зносу. 

В 2012 році впроваджена схема безступеневого керування 

електродвигунів пиложивильників котлів ст.№ 1.В 2014р на котлі № 2. 

 

1.2.3. Турбінне і теплофікаційне обладнання. 

Турбінні установки типу ПТ-50-130/13/1,2 ст. № 1 і ст. № 2 виробництва 

заводу „Шкода”, виготовлені в 1964 році, мають значний знос більшості вузлів і 

деталей, морально застарілі, мають понижену надійність: корпусні деталі 

мають тріщини, вологовідділювачі на ТГ-1 потребують  заміни. В 2014р 

замінені клапанні коробки на ТГ-1 та в жовтні 2015 р виконана заміна 

клапанних коробок на ТГ-2, також в 2016 році виконана заміна 

вологовіділювачів на ТГ-2. 

Ротори високого і низького тиску турбіни ст. №2 замінені в 1986 році 

відповідними роторами списаної турбіни такого самого типу Новосибірської 

ТЕЦ-2. На даних турбінах мають місце випадки пошкодження робочих лопаток 

циліндру низького тиску, епізодично пошкоджуються бандажі на регулюючій 

ступені високого тиску, в районі проміжних ущільнень на РВТ ТГ-1,2, на роторі 

високого тиску турбогенераторів №1 і №2 виявлені тріщини. Незадовільний 

стан систем регулювання ТГ-1,2. Запчастини до даного типу турбін 

виготовляються на Полтавському турбомеханічному заводі (ПТМЗ). На даний 

час виконаний ремонт резервних роторів турбіни на ПТМЗ з повною заміною 

робочих лопаток і ущільнень які  встановлені на турбіну ст.№2 в капітальний 

ремонт в 2013р. В серпні 2017р виконано ремонт роторів  ТГ-2 з повною 

заміною ущільнень і встановлено на ТГ-1. 

2.2.2.2. Турбінні установки типу Р-50-130/13 ст.№3 і ст.№4 виробництва 

ВО ЛМЗ, виготовлені в 1968 році, уведені в експлуатацію в 1968р. і в 1969р. 

відповідно, мають напрацювання станом на 01.09.2017р.  216 085 годин і           

142 205 годин. Така значна різниця в напрацюваннях цих турбін пояснюється 

тим, що при інших рівних умовах турбіна ст.№4 зупинялася частіше за 

бажанням експлуатаційного персоналу підвищити надійність живлення 

електричних пристроїв власних потреб від генераторів ст. № 1, 2, 3 тому що на 

турбогенераторі ст.№4, який працює по схемі „Генератор-трансформатор-

лінія”, не спроектований робочий трансформатор власних потреб. 

Задовільний робочий стан турбоустановок підтримується своєчасним 

виконанням середніх і капітальних ремонтів. Міжремонтна компанія складає 4-

5 років. 

З січня 1987 року котли переведені на роботу з пониженою до 540 
о
С 

(замість 560 
о
С) температурою свіжої пари, для забезпечення надійності роботи 

пароперегрівників. 

Під час середніх і капітальних ремонтів виконувались роботи по 

реконструкції і модернізації окремих вузлів, а також заміна деталей 

турбоустановок. 
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2.2.2.3. Допоміжне турбінне і загально-станційне обладнання теплової 

схеми має значний фізичний знос, морально застаріле, в більшості випадків 

зняте з виробництва і вимагає заміни для продовження терміну роботи ТЕЦ.  

У 2012-2014рр. виконана заміна насосів: 

- живильний електронасос ст.№3; 

- перекачуючі насоси ст.№1, 3; 

- насос бака низьких точок 1А; 

- конденсатні насоси бойлерних установок 1А,Б; 2А,Б; 

- конденсатний насос 2Б парової турбіни ст.№2. 

2.2.2.4. Згідно з актами магнітної дефектоскопії, на турбоустановці      ПТ-

50-130 ст.№1 прогресує процес утворення та розширення тріщин корпусів 

вологовідділювачів. В серпні 2018р плануеться іх заміна. 

 

1.2.4. Технічний стан металу котлів, турбін і трубопроводів. 

Контроль металу котлів, турбін і трубопроводів виконується у повному 

обсязі і в терміни, передбачені нормативними документами. 

Стан металу і зварних з’єднань елементів котлів в загальному 

задовільний. Виконується заміна зношених і відпрацювавших ресурс поверхонь 

нагріву,  гинів, швів труб котлів, які не обігріваються. 

Барабани котлів ст.№1÷4. За період експлуатації в металі на всіх 

барабанах були виявлені тріщини на трубних отворах водовідпускних труб і 

штуцерів. Глибина тріщини від 2-х до 10-ти мм. Також виявлені тріщини на 

кромках сплавлення зварних швів обичайок з обох сторін по всій довжині шва 

глибиною 3-8 мм. Тріщини вибираються механічним шляхом з наступним 

контролем. Барабани котлів ст.№1,2,4 придатні до подальшої експлуатації. 

Барабан котла ст.№3 потребує капітального ремонту. 

Головні паропроводи котлів і турбін виготовлені із труб типорозміру 

273х32 мм, 219х22 мм, 133х17 мм, матеріал - сталь 12Х1МФ. З початку 

експлуатації до січня 1987 року паропроводи експлуатувались при температурі 

565 
о
С, а тепер – 540 

о
С. При контролі металу гинів паропроводів в 2008-

2009р.р. виявили випадки прискореної повзучості. Заміна гинів головного 

паропроводу виконувалась на котлах ст.№2,4 в 2009р., на котлі №3 і 

турбогенераторі ст.№2 в 2010р., на турбогенераторі ст.№1 в 2014р. 

До 1992 року на ТЕЦ була виконана заміна гинів головних паропроводів 

котлів, гинів паропроводів турбін, паропроводів 1-ї і 2-ї секцій колектора 

гострої пари №1,2 у відповідності до наказу Міненерго СРСР №248а від 

24.08.87р. Термін експлуатації паропроводів турбін і котлів подовжений до 

250000 годин. 

В період 2010-2017рр. виконана заміна гинів головних паропроводів 

273х36: 133:17 

- котел ст.№4  - 8 шт;   котел №1- 5шт.  

- ТГ-1  - 7 шт; 

- ТГ-2  - 6 шт. 

Запірна і регулююча арматура ремонтується практично в кожний 

середній і капітальний ремонти. При виявленні тріщин – вони вибираються і 
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вибірки заварюються, а у випадках виявлення значних тріщин – арматура 

замінюється на нову або реставровану. Чисельні дефекти виявляються під час 

контролю металу головних запобіжних клапанів котлів. Для забезпечення 

надійної роботи обладнання необхідно передбачити заміну запірної і 

регулюючої арматури, головних запобіжних клапанів котлів, головних парових 

засувок паропроводів котл. 

Стан живильних трубопроводів в цілому задовільний, за виключенням окремих 

гинів і арматури, які замінюються після незадовільних результатів під час 

проведення контролю металу. 

 

1.2.5. Водопідготовча установка і воднохімічний режим. 

 Хімводоочистка введена в експлуатацію в 1967р., включає в себе 

двохступеневу очистку води для підживлення котлів знесоленою водою, Nа-

катіонування для підживлення тепломережі і конденсатоочистку для очищення 

зворотнього конденсату з виробництва. 

 

 
 Рисунок 2.10 – Насосне відділення хімводоочистки. 

 

В Н-катіонітових фільтрах І ступені проведені загрузки фільтруючого 

матеріалу: №1 – в 2012р., №2 – в2010р., №3 в 2017р., №4 – в 2013р., №5 – в 

1995р. 
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 Н-катіонітові фільтри ІІ ступені загружений катіонітом №1 в 2010р., №2 - 

в 2014р., №3 – в 2004р. 

 В Ан-фільтрах І ступені проведені загрузки фільтруючого матеріалу: №1 

– 2015р., №2 – 2010р., №5 – в 2010р., № 3,4 і 6 – відсутній фільтруючий 

матеріал (в 2017р. заплановано придбання і завантаження фільтруючого 

матеріалу в фільтр №3). 

 В Ан-фільтрах ІІ ступені проведені загрузки фільтруючого матеріалу: №1 

– в 2012р., №2 – в 2006р., №3 – в 2012р., №4 – в 2012р., №5 – в 2007р., №6 –  

відсутній фільтруючий матеріал. 

 Nа-фільтри конденсатоочистки І ступені загружені: №1 – відсутній 

фільтруючий матеріал, №2 –. в 2004р., №3 – 2004р.  

 Nа-фільтри конденсатоочистки ІІ ступені загружені: №1 – 2000р., №2 – 

2010р., №3 – в 2013р. 

 Фільтри NаЖТМ загружені: №1 – в 2008р., №2 – в 2013р. 

Термін служби фільтруючого матеріалу орієнтовно 5-6 років.  

Насосний парк водопідготовки вимагає заміни на 10%. 

В 2017р. придбано калориметр автоматичний ІКА С6000, спектрофотометр 

ULAB 102 для потреб хімлабораторії, до кінця року заплановано придбання 

газоаналізатора «КОЛІОН-1В-02» та індикатора вологості ГТВ-002. 

В 2017р. придбано і встановлено насос виробничого конденсату – 1шт.; 

ежектор подачі кислоти на регенерацію Н кат. фільтрів ІІ ст. – 1 шт.; проведено 

заміну покрівлі бака виробничого конденсату. 

Водно-хімічний режим в 2017р. витримувався в межах діючих 

нормативних документів. 

  

1.2.6. Технічне водопостачання. 

Система технічного водопостачання оборотна. Для охолодження 

циркуляційної води встановлена баштова градирня крапельного типу з 

евольвентними пластмасовими розбризкуючими соплами. 

 В червні 2012р. за проектом ВАТ “Львівтеплоелектропроект” завершено 

реконструкцію баштової градирні з заміною обшивки, зрошувачів і відновленні 

каркасу башти. 

 Схема подачі технічного водопостачання і питної води має ряд недоліків. 

Має місце значний корозійний знос трубопроводів і запірної арматури, 

особливо це стосується підземних комунікацій. Вимагається заміна 

трубопроводів і запірної арматури. 
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1.2.7. Паливно-транспортне обладнання. 

 
 Рисунок 2.11 – Вагоноперекидач. 

Паливоподача складається із одноколійного розвантажувального 

пристрою, однониткового конвеєра № 1, двониткової системи конвеєрів № 2, 3 

і 4 подачі вугілля в бункера сирого вугілля, додаткового однониткового 

конвеєру № 5 подачі вугілля на склад і однониткових конвеєрів №7, 8 для 

видачі вугілля зі складу, а також дробильного пристрою з двома дробарками в 

незадовільному стані. Продуктивність конвеєрів №1,5 дорівнює 900 т/год, а 

решти конвеєрів – 500 т/год. 
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Рисунок 2.12 – Конвеєр подавання вугілля № 3. 

 

Мазутне господарство включає дві зливні естакади, розраховані на 

розвантаження 14 цистерн одночасно, мазутну насосну і п’ять металевих баків 

для зберігання мазуту загальним об’ємом 16000 м
3
.  

 Паливоподача на ТЕЦ введена в експлуатацію в 1967 році.  

Технічний стан наступний: 

- 40% пересипних вузлів конвеєрів прокородовані, зносились і вимагають 

ремонту; 

- станини та опори підземної частини конвеєрів мають частковий корозійний 

знос і вимагають ремонту; 

- потребують заміни  10% роликів стрічкових конвеєрів; 

- застаріла і недосконала схема гідроприбирання; 

- парк бульдозерів необхідно поповнити бульдозерами в кількості двох штук; 

- відсутній розморожуючий пристрій для вагонів; 

- дренчерні завіси, парові супутники мазутопроводів, запірна та  регулююча 

арматура на паропроводах, мазутопроводах і трубопроводах води мають 

частковий корозійний знос і вимагають заміни; 

- необхідно замінити 20% мазутних насосів; 

- металеві закладні в підземних спорудах мають частковий корозійний знос; 

- будівлі і споруди вимагають часткового ремонту (стіни, дахи, гідроізоляція 

підлог і  інше). 
 

1.2.8. Системи контролю і керування. 

 Проект КВПіА ТЕЦ виконаний Львівським відділенням ТЕПу в 1966 

році. Центральний тепловий щит керування (ЦТЩК) котлами і турбінами 

розміщений на відм. 9,6 м в ізольованому приміщенні, з окремою 
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(паралельною) компоновкою керування котлами і турбінами. На щиті 

розміщені пульти керування основним обладнанням, панелі оперативного і 

неоперативного контурів. В приміщенні ЦТЩК знаходяться панелі системи 

автоматичного регулювання, технологічних захистів, блокувань і сигналізації. 

 

 
 Рисунок 2.13 – Центральний тепловий щит управління котлами. 

 

Крім того, на кожний котел і турбіну передбачено місцевий щит 

керування, який знаходиться в технологічних цехах, що викликає підвищену 

пило - і вологопроникність приладів регулювання і вимірювання. 

 Збірки засувок розміщені в основному на відмітках 14 м і  9,6 м, але 

частина з них розміщена на відмітках 1,6м турбінного відділення і 0м 

котельного відділення, що викликає певні незручності в експлуатації. 

 Частина регулюючої і запірної арматури, включаючи корінні вентилі, не 

забезпечує необхідної щільності закриття і регулюючих характеристик. 

Фізично зношені імпульсні лінії в результаті майже 40-річної експлуатації. 

Кабельні зв’язки виконані відкритим способом, ізоляція фізично зношена і 

вимагає заміни.  

 Котли і турбіни оснащені системами автоматичного регулювання, 

контролю, захистів, блокувань і дистанційного керування в обсягах, які 

відповідають вимогам нормативних документів. Відсутні киснеміри на 

пилесистемах котлів №3-4. 

 Системи автоматичного керування виконані на апаратурі РПИБ з 

використанням МКР, ПМЕ, які морально і фізично застаріли. В схемах запірної 

арматури використовуються пускачі ПМЕ, автомати АП-50, застарілі коробки 

кінцевих вимикачів типу ВП, УКВ. 



 

37 

 

 Для регулюючої і запірної арматури, в основному використовуються 

індивідуальні блоки керування на базі БУ-21. 

 Технологічні захисти і блокування виконані на основі реле типу РП-23, 

РП-25, РП-252, реле часу РВ-100, РВ-200, ВС-10. 

 
 Рисунок 2.14 – Панелі захистів і блокувань обладнання. 

 

В якості первинних технічних засобів вимірювань і регулювання 

використовуються датчики типу ДМ, ДММ, МПЕ, ДТ та ін. Вторинні прилади 

вимірювань витрати, тиску і температури використовуються також прилади 

застарілого типу ДС1, ДСР, ДПР, МС, ПСР, ПС, МСР, М-64, Л-64 та ін. 

Відсутність до них запчастин, фізичний знос значно ускладнюють і роблять 

експлуатацію обладнання ТЕЦ досить проблематичною. 

 Для вимірювання температури середовища пароводяного тракту 

використовуються термометри ТСП-1 гр.21, термопари ТХА-0188, для 

вимірювання температури газоповітряного тракту використовуються термопари 

ТХА-086. Для вимірювання температури металу поверхонь нагріву котлів і 

металу турбін використовуються поверхневі термопари ТХАП і ТХКП. Всі 

покази температур виведені електронні регістратори типу 

Ш932.9а 29.016/С1-АЦП16 «Сенсорика». 

 Для вимірювання температури підшипників турбогенераторів, насосного 

обладнання використовуються термометри ТСМ-23 і термопари ТХК-0515. 
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 В якості приладів аналізу використовуються: 

- киснеміри : 

К-1 

АГ-0011 – 2шт. датчик з діапазоном 0-10% О2 (електронний) 

                   у вихідних газах; 

АГ-0011 – 2шт. датчик з діапазоном 0-21% О2 (електронний) 

                   у аеросумішах; 

Ш932.9А – вимірювальний реєструючий багатоканальний перетворювач. 

К-2  

АГ-0011– 2шт. датчик з діапазоном 0-10% О2 (електронний) 

                   у вихідних газах; 

АГ-0011 – 2шт. датчик з діапазоном 0-21% О2 (електронний) 

                   у аеросумішах; 

Ш932.9А – вимірювальний реєструючий багатоканальний перетворювач. 

К-3 

АГ-0011 – 2шт. датчик з діапазоном 0-10% О2 (електронний)  

підлягають ремонту; 

РП-160 – 2шт. реєструючі прилади. 

К-4 

МН-5106-2 – 1 шт. датчики з діапазоном 0-10% О2  (електронний); 

АГ-0011 – 1 шт. датчик з діапазоном 0-10% О2 (електронний); 

Ш932.9А – вимірювальний реєструючий багатоканальний перетворювач. 

 

- водоміри  ТП-1120; 

- сигналізатори загазованості СТХ-6; 

- солеміри живильної води СПВМ; 

- рН-метри живильної води і гострої пари, рН-201 і рН-220.  

Відбори по водно-хімічному контролю не зведені в одне місце (експрес-

лабораторія). 

          На котлах ст.№1.2  ТОВ «ЕМВ-ЕНЕРГО» змонтована та введена в 

експлуатацію автоматизована система керування живильниками пилу.  

          Вимірювання обертів турбін ТГ-1 і ТГ-2 проводиться електронними 

тахометрами типу ТЄ-300Н, які встановлені у 1996 році, дані прилади 

вичерпали свій ресурс та потребують заміни. 

Для контролю за осьовим зміщенням  та тепловим розширенням на ТГ-

1,ТГ-2 встановлені нові прилади ИП-117. 

          Для контролю органічних забруднень в конденсаті, що повертається з 

виробництва використовується УКОЗ-2 (установка контролю органічних 
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забруднень), уведена в експлуатацію в 1992 році. На даний час установка 

морально і фізично застаріла і підлягає заміні. 

 Система автоматичного регулювання тиску природного газу на ГРП ТЕЦ 

морально і фізично застаріла. Для заміни органів регулювання ГРП для 

безперебійного газопостачання котлів розроблено проект  та споруджено 

обвідну лінію ГРП. В 2015 р. до початку опалювального сезону буде завершено 

монтаж та введення в експлуатацію вимірного вузла обліку газу на обвідній 

лінії ГРП.   

           В 2014 р. для контролю за викидами в атмосферу СО,NО на котлі ст..№1 

встановлений  газоаналізатор ДОЗОР-С – 1 шт. В 2015 р . до початку 

опалювального періоду на котлі ст..№ 1 буде встановлений ще один ДОЗОР –С, 

і на котлі ст..№2 - 2 шт. газоаналізатора ДОЗОР-С. 

           Автоматика регуляторів перегрітої пари котлів № 1,2 не забезпечує 

надійну роботу технологічним процесом в автоматичному режимі. 

автомати регуляторів змонтована  в 1968-69 рр. на базі електронних блоків типу 

РПіБ з використанням радіоламп , виробництво яких припинено більше  ніж 20 

років тому. Регулюючі органи та виконавчі механізми (МЕО) за період 

експлуатації неодноразово підлягали ремонту по причині зношеності основних 

вузлів ( шибера, шестерні), що приводить до появи люфтів,які негативно 

вливають на роботу автоматики. 

    Необхідно провести реконструкцію автоматичних регуляторів перегрітої 

пари котлів ст. № 1.2 із заміною діючих регуляторів перегрітої пари на цифрові 

мікропроцесорні регулятори. Заміну існуючих виконавчих механізмів на нові з 

наявним струмовим уніфікованим виходом 4-20 мА про положення 

регулюючого клапана. Повна заміна регулюючих клапанів на лінія вприсків на 

нові.        

           В 2016р. на котлах типу ТП-87 №1,№2 введено в експлуатацію комплекс  

«Факел 4» , система захисту від погасання факелу і система захисту від 

потьмяніння факела.  

           В  2017р. на турбогенераторі ТГ -1 проведена заміна вторинних приладів 

типу ДПР, ДС в кількості 6 шт. на багато точковий прилад типу Р10 

та замінено 7 давачів тиску типу МЕД, ДМ на електронні типу «Сапфір» - 

7шт.   

 

1.2.9. Електротехнічне обладнання. 

Турбогенератори ст. №1 і №2 типу D150082/2, потужністю 60 МВт, 

виробництва фірми „Шкода” Чехословаччина, експлуатуються з 1967 року. 

Ремонт обмотки статора турбогенератора ст. № 1 виконано в 1992 році.  
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У 2002 році на турбогенераторі ст. №1 було виконано заміну 

електромашинного збудника виробництва фірми „Шкода” Чехословаччина на 

тиристорний. 

В 2015 році виконано капітальний  ремонт турбогенератора ТГ-2 з 

повною заміною обмотки статора генератора. 

Робочий електромашинний збудник на турбогенераторі ст. №2 

відпрацював свій ресурс і у 2010 році замінений на електромашинний збудник 

ВТ-450-3000. 

Турбогенератор ст. № 3 типу ТВФ-60-2 потужністю 60 МВт виробництва 

заводу „Електросила”, Ленінград, експлуатується з 1968 року. Стан статора 

генератора задовільний. Обмотка ротора турбогенератора ст. №3 має понижену 

ізоляцію – до 70 кОм, необхідно виконати капітальний ремонт обмотки.  

Турбогенератор №4 типу ТВФ-60-2 потужністю 60 МВт виробництва 

заводу „Електросила”, Ленінград, експлуатується з 1969 року. Стан генератора 

задовільний. 

Запчастини для генераторів  виробництва Чехословаччини відсутні, що 

викликає значні проблеми з виконанням ремонту цих агрегатів. 

 Трансформатори силові Т-1 і Т-2 типу ДТЦНГУ – 80000/110 виробництва 

Московського електрозаводу імені Куйбишева, експлуатуються з 1967 року. 

На трансформаторі Т-1 в 1997 році виконана заміна маслонаповнених 

вводів на вводи з твердою ізоляцією ГТТБ-110 після короткого замикання на 

стороні 110 кВ. В зв’язку із різким погіршення ізоляційних характеристик 

обмоток і трансформаторного масла в 2004 році на трансформаторі Т-1 

виконано капітальний ремонт із заміною трансформаторного масла. В 2006 році 

на Т-1 виконана заміна розрядників РВС-110 на обмежувачі перенапруг ОПН-

110. На трансформаторі Т-1, під час виконання капітального ремонту у 2011 р., 

який виконувався через появу та ріст концентрації розчинених газів в 

трансформаторному маслі понад норму за результатами ХАРГ, виявлений 

дефект замикання активної сталі магнітопроводу на нижні пресуючі балки. При 

цьому однозначно встановити місце замикання без розбирання магнітопроводу 

не можливо, через те, що структурна ізоляція магнітопровода втратила 

еластичність і при зміщенні елементів магнітопровода один відносно іншого 

може виникнути їх пошкодження та замикання активної сталі на елементи 

магнітопровода. Це може призвести до виникнення інших дефектів і як 

наслідок до більш інтенсивного газовиділення. Залишковий ресурс 

трансформатора, згідно з технічним звітом по капітальному ремонту 

трансформатора 1.НИЦ.Р02.1576.02, за результатами визначення ступіню 

полімеризації целюлозної ізоляції, оцінюється на 10-20% нижче від ресурсу 

твердої ізоляції, який складає 4 роки станом на серпень 2011 р. Трансформатор 

Т-1 відпрацював свій ресурс і для надійної роботи ТЕЦ його необхідно 

поміняти на новий. 

На трансформаторі Т-2 в 2005 році під час капітального ремонту 

виконано заміну маслонаповнених вводів на вводи з твердою ізоляцією ГКТД-

110. На трансформаторі Т-2, під час виконання капітального ремонту у 2010 р., 

який виконувався через появу та ріст концентрації розчинених газів в 
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трансформаторному маслі понад норму за результатами ХАРГ, виявлений 

дефект замикання активної сталі магнітопроводу на нижні пресуючі балки. При 

цьому однозначно встановити місце замикання без розбирання магнітопроводу 

не можливо, через те, що структурна ізоляція магнітопровода втратила 

еластичність і при зміщенні елементів магнітопровода один відносно іншого 

може виникнути їх пошкодження та замикання активної сталі на елементи 

магнітопровода. Це може призвести до виникнення інших дефектів і як 

наслідок до більш інтенсивного газовиділення. Залишковий ресурс 

трансформатора, згідно з технічним звітом по капітальному ремонту 

трансформатора 1.НИЦ.Р01.1576.02, за результатами визначення ступіню 

полімеризації целюлозної ізоляції, оцінюється на 10-20% нижче від ресурсу 

твердої ізоляції, який складає 4-5 років станом на серпень 2010 р. 

Трансформатор Т-2 відпрацював свій ресурс і для надійної роботи ТЕЦ його 

необхідно поміняти на новий. 

Трансформатор силовий Т-3 типу ТД-80000/110 виробництва 

Свердловського заводу „Уралелектротяжмаш” експлуатується з 1970 року, стан 

трансформатора задовільний. 

 Трансформатори робочого живлення власних потреб 6/0,4 кВ Т40, Т 41, 

Т42, Т50, Т60, Т61, Т62, Т63, Т64 типу ТС-750/6, Т43, Т44, Т45, Т46, Т47, Т48, 

Т49, Т51 типу ТС-560/6 виробництва Бакинського електромеханічного заводу, 

експлуатуються з 1967 року. Стан трансформаторів задовільний. 

Маслонаповнені трансформатори робочого живлення власних потреб 6/0,4 

кВ Т65, Т66 типу ТМ-400/6, Т67, Т68 типу ТМ-630/6, Т71, Т72 типу ТМ63/6 а 

також трансформатори господарських потреб 6/0,4 кВ ТМ-180/6, 

трансформатор ТМ-560/6 ДГК-1 в задовільному стані. Трансформатору ТМ 

560/6 ДГК-2 виконано ремонт у 2014 році. Трансформатору ТМ-560/6 „ТП 

їдальня” виконаний капітальний ремонт у 2013 році . 

Розділювальні трансформатори повітряних ліній ПЛ-6 кВ НОВ-1 і НОВ-2 

ТМ-1600/6/6 виробництва Московського електрозаводу ім. Куйбишева, 

експлуатуються з 1967 року. Розділювальному трансформатору НОВ-2 

виконаний капітальний ремонт у 2012 р. 

 Повітряний вимикач турбогенератора ст. № 3 типу ВВН-110-2000, який 

встановлений в ЗРУ-110 кВ ГПП-1 ЗАТ „Лукор”, експлуатується з 1969 року, 

фізично зношений і морально застарілий, випуск запчастин припинений. 

Вимагає заміни на інший нового типу.  

Масляні вимикачі 6 кВ типу МГ-10, МГ-20 встановлені в ГРУ-6 кВ, 

експлуатуються з 1967 року, морально застаріли, фізично зношені. Масляні 

вимикачі МВТ-1, СМВ-1, СМВ-2, СМВ-3 потребують заміни на вимикачі 

нового типу. 

Комірки КРУ-6 кВ серії К-ХІІ з масляними вимикачами ВМП-10К в 

кількості 108 шт., що експлуатуються з 1967 року та комірки КРУ-6кВ серії К-

ХІІ з вимикачами ВМПП-10 в кількості 5шт. морально застарілі, фізично 

зношені, запчастини відсутні, випуск припинений. Необхідна заміна на 

вакуумні вимикачі. Станом на 01.08.2017 року замінено 65 вимикачів. У 2018 

році планується поміняти 5 шт. 
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На вимогу правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж  

п.12.4.23. комплектні розподільчі установки 6-10 кВ повинні бути оснащені 

швидкодійним захистом від дугових коротких замикань усередині шаф КРУ. 

Комірки КРУ-6 кВ серії К-ХІІ не були обладнані цим захистом. У 2017 році 

заплановано розробити проект оснащення комірок КРУ -6 кВ серії К-ХІІ 

швидкодійним захистом від дугових коротких замикань усередині шаф. 

 Електродвигуни 6 кВ дуттьових вентиляторів типу ДА30-14-49-6/8, 

димососів типу ДА30-18-69-10/12 експлуатуються понад 40 років, фізично 

зношені, мають пошкодження заліза ротора і статора. Електродвигуни 

дуттьових вентиляторів ДВ-4А, ДВ-4Б та димососів ДС-1А, ДС-1Б, ДС-2А,  

потребують заміни. 

Електродвигуни мережних насосів, циркуляційних насосів 

експлуатуються з 1968р. мають погіршений опір ізоляції через її старіння. 

Електродвигуни  циркуляційних насосів ЦН-1А, ЦН-1Б,  ЦН-2А, ЦН-2Б 

потребують заміни. 

 Система регулювання обертів електродвигунів живильників пилу котлів 

ст. № 3,4 експлуатується з 1967 року, морально застаріла, фізично зношена, 

ненадійна в роботі, запчастини не випускаються. Необхідна заміна на 

тиристорну систему неперервного регулювання. 

Акумуляторна батарея типу СК-32 експлуатується з 1967. Останній 

капітальний ремонт батареї виконаний в грудні 2003 року. Стан акумуляторної 

батареї задовільний.  

Кабелі силові 6 кВ марки ААШВ різного перетину, експлуатуються з 

1967 року. Броня кабелів прокородована, масляна ізоляція пересохла, 

виникають пошкодження як в роботі так і під час профілактичних випробувань. 

Необхідна почергова заміна.  

Контрольні кабелі різних марок і загальною довжиною понад 30 тис. 

метрів, експлуатуються з 1967 року, ізоляція висохла, виникають обриви жил і 

короткі замикання. Необхідна почергова заміна. 

Повітряна лінія (ПЛ)  6 кВ НОВ-2 живлення насосної освітленої води 

знаходилась в експлуатації з 1967. У 2012 році ПЛ  6 кВ НОВ-2 виконаний 

капітальний ремонт з заміною дерев’яних опор на металеві та заміною 

проводів. 

Для компенсації ємнісного струму замикання на землю в мережі 

генераторної напруги 6 кВ з 1968 року експлуатуються саморобні дугогасні 

котушки на струм 70 А та реле автоматичного настроювання струму 

компенсації дугогасних котушок РАНК-2, які тепер не виготовляються і 

запчастини відсутні.  Обладнання фізично спрацьоване та морально застаріле,  

необхідно поміняти на сучасне. На 2017 рік передбачено виконання проекту на 

заміну дугогасних котушок та реле автоматичного настроювання струму 

компенсації РАНК-2. 

Для реєстрації протікання технологічних процесів на електротехнічному 

обладнанні використовуються реєструючі прилади Н348. Прилади фізично 

зношені, морально застарілі, ремонту не підлягають. Необхідно виконати 
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заміну на сучасні реєстратори протікання технологічних процесів та аварійних 

ситуацій. 
  
1.2.10. Загальностанційне обладнання. 

Схема пожежогасіння має ряд суттєвих недоліків і не відповідає вимогам 

протипожежної безпеки. Необхідна її модернізація. 

Система вентиляції і кондиціонування котлотурбінного цеху, в тому числі 

центрального теплового щита керування, недостатньо ефективна і вимагає 

модернізації. В 2005 році змонтований промисловий кондиціонер на 

центральному щиті керування котлами і турбінами (ЦТЩК) ТЕЦ. В 2015 році 

змонтований промисловий кондиціонер на головному щиті управління (ГЩУ) 

ТЕЦ. 

Півкозлові крани площадок обслуговування тягодуттьових механізмів, 

циклонів, сепараторів фізично зношені і вимагають ремонту. 

Ліфти морально застаріли, фізично зношені, вимагають заміни. 

Станочне обладнання механічної майстерні морально застаріло, фізично 

зношене. Вимагається поновлення станочного парку механічної майстерні. 

 
Рисунок 2.15 – Токарне відділення. 

 

В 2013р. замінено один компресор повітря на компресорній станції ТЕЦ. 
 

1.2.11. Охорона навколишнього середовища. 
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Для очистки димових газі від легких фракцій золи на котлах      ст.№1÷4 

змонтовані мокрі золовловлювачі з краплевловлювачами діаметром 3600мм і 

коагуляторами Вентурі круглого перерізу типу МВ-УТЭ. 

Для відсмоктування димових газів, кожен з котлів обладнаний двома 

димососами двохстороннього всмоктування типу Д21/2 продуктивністю 334 

тис.м
3
/год.  

Викид димових газів виконується через димову трубу висотою 180 м і 

діаметром 6 м., якій у 2010 році проведено внутрішній огляд.  

Система очистки димових газів від окислів сірки і азоту на ТЕЦ не 

передбачено. 

1.3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

1.3.1. Виробництво та відпуск електричної і теплової енергії. 

Динаміка річного виробництва електричної енергії Калуської ТЕЦ 

(рис.3.1) характеризується збільшенням виробництва продукції. Максимальний 

рівень виробництва електричної енергії – 1018,2 млн. кВт.год мав місце у 1986 

році, коли було досягнуто рекордне значення коефіцієнту використання 

встановленої  потужності (КВВП) - 58%.  Коефіцієнт використання 

встановленої електричної потужності ТЕЦ (КВВП) в останні роки складає 

25÷29%. 

 
Рисунок 3.1 – Виробіток та відпуск електричної енергії Калуською ТЕЦ у 2012-2017рр.  

Річний відпуск теплової енергії від Калуської ТЕЦ (рис.3.2) відповідає 

заявкам споживачів.  
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Зменшення відпуску теплової енергії на протязі 2014-2016р. обумовлено 

зупинкою виробництв споживачів. З пуском виробництв                                       

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»  у 2017 році відпуск теплової енергії суттєво 

збільшився і у 2018 році очікується на рівні 584,4 тис. Гкал. 

Відпуск тепла з теплофікаційною водою обумовлюється, головним 

чином, потребами опалення для населення та бюджетних організацій міста і 

здійснюється лише на протязі опалювального сезону (жовтень-березень).  

 
Рисунок 3.2 – Відпуск теплової енергії Калуською ТЕЦ у 2012-2017рр. 

 

1.3.2. Середньорічні показники теплової економічності. 

 Основні техніко-економічні показники ТЕЦ за 2017р.                 Таблиця 3.1. 

Назва 
Одиниці 

виміру 

план  

2017 

очікуване* 

2017. 

очікуване 

в % до 

плану 

виробіток електроенергії тис.кВт.год 396200 487824 123,1 

відпуск електроенергії тис.кВт.год 336100 415696 123,7 

витрата електроенергії на 

власні потреби 

% 15,2 14,8 97,5 

тис.кВт.год 60100 72128 120,0 

відпуск тепла Гкал. 102800 310220 301,8 



 

46 

 

питома витрата палива на 

відпуск електроенергії 
г/кВт*год 542,0 529,95 97,8 

питома витрата палива на 

відпущене тепло  
кг/Гкал. 154,0 154,59 100,4 

Загальна витрата умовного 

палива 
т у.п. 197998 268212 135,5 

* За 2017 приведено очікувані величини (факт за січень - серпень та очікувані 

за вересень - грудень). 

В порівнянні з планом збільшився очікуваний відпуск теплової енергії.  

Очікуваний відпуск  електричної енергії  збільшився на 123,7% . 

Зменшення питомих витрат умовного палива на відпущену електричну та 

теплову енергії в 2017 році обумовлено якісним виконанням ремонтів та 

організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

використання паливно-енергетичних ресурсів та збільшенням споживання 

теплової енергії виробництвами ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ».  

 

 
 

Рисунок 3.3 
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Рисунок 3.4 

 

 

1.4. Перелік робіт з ремонту основного обладнання Калуської ТЕЦ 

за 2017 рік. 

Основні роботи: 

Котел ст. № 1 (останній капремонт 2015 рік) – виконано поточний ремонт 

з 10.07.17 по 21.08.17 року (основні роботи – заміна кубів нижньої половини 

нижнього ярусу І ст. ТПП, заміна труб фронтового екрану поду топки від 

штуцерів вхідних колекторів до пальників). Виконано заміну броні  КБМ-1Б, 

1А. Також виконані роботи передбачені регламентом поточного ремонту котла. 

Котел ст. № 2 (останній капремонт 2016 рік) – виконано поточний ремонт 

з 06.06.17 по 07.07.17 року (основні роботи – виконано заміну водовідвідних 

(фестонних) труб заднього екрану в кількості 19 шт., поперечної балки та 

елементів кріплень фестонних труб). Виконано ремонт КБМ-2Б з заміною 

броні. Також виконані роботи передбачені регламентом поточного ремонту 

котла. 

Котел ст. № 3 (останній капремонт 2003 рік) – виконано поточний ремонт 

в запланованому обсязі в період з 10.04.17 по 28.04.17 року. 

Котел ст. № 4 (останній капремонт 2013 рік) – виконано поточний ремонт 

в запланованому обсязі в період з 10.05.17 по 31.05.17 року. Турбогенератор ст. 

№ 1 (останній капремонт 2014 рік) –виконано капітальний ремонт в 
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запланованому обсязі в період з  12.06.17 по 20.08.17 року. Проведено ремонт 

РВТ, РНТ, РГ, замінено трубну систему МО № 1. 

Турбогенератор ст. № 2 (останній капремонт 2015 рік) – виконано 

поточний ремонт з 08.09.17 по 15.09.17 року в запланованих обсягах. 

Турбогенератор ст. № 3 (останній капремонт 2006 рік) – поза резервом з 

технологічних причин через відсутність теплових навантажень. 

Турбогенератор ст. № 4 (останній капремонт 1995 рік) – поза резервом з 

технологічних причин через відсутність теплових навантажень. 

Трансформатор зв’язку Т-1 – виконано поточний ремонт в запланованому 

обсязі. 

 Трансформатор зв’язку Т-2 – виконано поточний ремонт в запланованому 

обсязі. 

Виконано роботи з ремонту схеми теплофікації, часткова заміна 

золошлакопроводів. 

 

1.5.  План основних техніко-економічних показників ТЕЦ на 2018р. 

 

В основу плану ТЕП закладено величину відпуску теплової енергії 

споживачам, який визначався згідно заявок споживачів та статистичних даних 

(тенденція зміни споживання, температури повітря та інших зовнішніх 

факторів. В порівнянні з 2017 роком план 2018 року передбачає збільшення 

відпуску теплової енергії. 

Відпуск електроенергії у весняно-літній період розрахований з умови 

забезпечення мінімально-оптимального завантаження енергетичних котлів при 

роботі на вугіллі.  

Відпуск електроенергії в осінньо-зимовий період розрахований виходячи 

з теплового споживання, економічної доцільності. Склад працюючого 

обладнання: 

- січень – червень та вересень-грудень: 

один котел  буде працювати на вугіллі з підсвіткою природним газом або 

мазутом, турбогенератор  ПТ-50-130-13/1,2 - 2 шт. 

- липень-серпень: 

- один котел  буде працювати на вугіллі з підсвіткою природним газом або 

мазутом, турбогенератор  ПТ-50-130-13/1,2 - 1 шт. 

Розрахунок нормативних витрат палива на відпущену теплову та 

електричну енергію виконано відповідно до галузевої методики – ГДК 

34.09.107-2004, ГДК 34.09.100-2003,  з врахуванням результатів випробовувань 

основного обладнання, виконаного фахівцями спеціалізованих організацій. 

Розрахунок нормативних питомих витрат виконано на підставі: 
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- енергетичних характеристик устаткування з розрахунком коефіцієнта 

корисної дії котла за зворотним балансом; 

- перевід на другу швидкість обертання приводів тяго-дуттьових 

механізмів працюючих котлів здійснюється при Qк
бp

 
>
180 Гкал/год.; 

- кількість працюючих живильних помп визначається загальною 

витратою живильної води. При витраті кратній 500 т/год в роботу 

вводиться додаткова помпа; 

- при розрахунку питомих витрат тепла брутто на турбіни i ККД брутто 

котла поправки до вихідних даних на ресурс та експлуатаційні умови  

вводились на напрацювання, що перевищує враховане при розробці 

енергетичних характеристик; 

- коефіцієнт віднесення витрат палива енергетичними котлами на 

виробництво електроенергії визначався на підставі відпущеного тепла від 

групи устаткування. При цьому прийнято, що на ТЕЦ конденсат 

повертається на рівні 50%. Добавки хімзнесоленої води для заміщення 

неповерненого конденсату від температури вихідної води 7 °С i 

конденсату від 70 °С до 104 °С (деаератор 1,2 кгс/см
2
) нагріваються 

парою теплофікаційних відборів турбін ПТ-50-130. Після деаератора 1,2 

кгс/см
2
 конденсат догрівається до температури 158,1 °С в загально 

станційних підігрівниках парою виробничого відбору; 

- при розрахунку ККД брутто котлів вносилась поправка на температуру 

живильної води за підігрівниками групи турбін, температуру зовнішнього 

повітря та затрати на пуски котлів; 

- для знаходження питомої витрати палива при заданих теплових i 

електричних навантаженнях використовується лінійна інтерполяція від 

теплових навантажень; 

- витрата палива на виробництво електроенергії для теплофікаційної 

установки подана у вигляді поправки до питомої витрати палива на 

відпуск тепла; 

- поправочні коефіцієнти до питомої витрати палива на відпуск теплової 

енергії на зміну тиску пари в конденсаторі, виробничому i 

теплофікаційному відборах турбіни ПТ-50-130/13 . 

 

Назва 
Одиниці 

виміру 

Очікуване* План План 2018 в 

% до 

очікуваного 

2017 
2 017 2 018 

виробіток 

електроенергії 
тис.кВт.год 487824 493800 101,2 
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відпуск електроенергії тис.кВт.год 415696 418500 100,7 

витрата електроенергії 

на власні потреби 

% 14,8 15,2 103,1 

тис.кВт.год 72128 75300 104,4 

відпуск тепла Гкал. 310220 584400 188,4 

питома витрата палива 

на відпуск 

електроенергіїА 

г/кВт*год 529,95 523,39 98,8 

питома витрата палива 

на відпущене тепло  
кг/Гкал. 154,59 153,96 99,6 

Загальна витрата 

умовного палива 
т.у.п. 268212 309040 115,2 

 

* За 2017 приведено очікувані величини (факт за січень - серпень та очікувані 

за вересень - грудень). 

 

 

1.6. Ефективність від  впровадження інвестиційної програми 

 

Планується в 2018 році відпустити 493,8 млн.кВт*год електроенергії та 

584,4 тис.Гкал теплової енергії. 

 

  

 

- на виробітку електроенергії   – 523,39 г/кВт.год;    

 

- на виробітку теплової енергії – 153,96 кг/Гкал; 

 

 при очікуваних питомих витратах за 2017р: 

 

- на виробітку електроенергії   – 529,95 г/кВт.год;    

 

- на виробітку теплової енергії – 154,59 кг/Гкал. 
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2. Опис запланованих заходів (робіт) з підвищення надійності та 

економічності роботи ТЕЦ на 2018 рік. 

Інвестиційною програмою ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» передбачаються 

наступні заходи по підвищенню надійності та економічності роботи обладнання: 

2.1. Електротехнічне обладнання. 

2.1.1. Реконструкція КРП 6 кВ. Закупівля модулів вакуумних вимикачів ВР-2 з 

елементами адаптації для заміни існуючих масляних вимикачів типу ВМП- 

10К-ХІІ. 

2.1.2. Проектно-кошторисні роботи з заміни дугогасячих реакторів для секцій    

6 кВ генераторної напруги. 

2.2. Теплотехнічне обладнання. 

2.2.1  Роботи з реконструкції пилосистем котла ст. №4 з заміною кульових бара-

банних млинів ШК-32 на кільцеві кульові (будівельно-монтажні роботи). 

Загальна вартість запланованих на 2018 рік заходів (робіт), основних за-

собів, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, передбачених цією 

інвестиційною програмою за рахунок амортизаційних відрахувань складає  

4 623,16 тис. грн.  
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3. Загальний опис запланованих заходів на прогнозний 

період 
тис. грн без ПДВ 

 

 

 (рік, місяць)
обсяг 

фінансування

1 2 3 4 5 6

1 Електротехнічне обладнання 927,34

1.1
Реконструкція КРП 6 кВ. Закупівля модулів вакуумних вимикачів ВР-

2 1967 793,62

1.2
Проектно-кошторисні роботи з заміни дугогасячих реакторів для 

секцій 6 кВ генераторної напруги. 1967 133,72

2 Теплотехнічне обладнання 2846,13

2.1 Роботи з реконструкції пилосистем котла ст.№4 (БМР) 1967 2846,13

3 Загальностанційне обладнання 0,00

3.1

4 Будівлі і споруди 0,00

4.1 0,00

5 Інше 849,69

5.1 Високовольтна установка для випробовування ізоляції збірних шин та 175,42

5.2 Індукційний нагрівач SKF TIH 100M/230V 65,00

5.3 Торкрет установка АС-1 Варио 177,12

5.4 Хрестовий ударний млин 282,05

5.5 Комп’ютерний сервер 131,05

5.6 Cервер доступу  (в т.ч. АСКОЕ) 19,06

4623,16

Останній капітальний ремонт

(реконструкція, модернізація)

Усього

№ Перелік обєктів
Рік введення в 

експлуатацію

план на

 2018 рік 
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4. Пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення робіт за кожним розділом інвестиційної 

програми. 

 

4.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Реконструкція КРП 6 кВ. Закупівля модулів вакуумних 

вимикачів ВР-2 793,62 0,00 0,00 793,62 0,00 396,81 396,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Проектно-кошторисні роботи з заміни дугогасячих 

реакторів для секцій 6 кВ генераторної напруги. 133,72 0,00 0,00 133,72 0,00 0,00 133,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

927,34 0,00 0,00 927,34 0,00 396,81 530,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Найменування заходів інвестиційної  програми
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4.1.1. Реконструкція КРП 6 кВ. Закупівля модулів вакуумних вимикачів ВР-2 з 

елементами адаптації для заміни існуючих масляних вимикачів типу ВМП-10К- 

ХІІ. 

Комірки КРУ-6 кВ серії К-ХІІ з масляними вимикачами ВМП-10К в кіль-

кості 108 шт., що експлуатуються з 1967 року та комірки КРУ-6кВ серії К- ХІІ з 

вимикачами ВМПП-10 в кількості 5 шт. морально застарілі, фізично зношені, 

запчастини для них відсутні, випуск припинений. Необхідна заміна на сучасні 

вакуумні вимикачі. Станом на 01.09.2017 року замінено 65 вимикачів, зали-

шиться замінити 48 вимикачів. Через відсутність фінансування виконання дано-

го заходу у 2017 році не виконувалося. У 2018 році планується замінити 8 шт., в 

тому числі на виконання програми переведення котла ст. № 4 на спалювання 

твердого палива. Подальша експлуатація застарілих вимикачів ВМП-10К за-

грожує несанкціонованими відключеннями основного обладнання, і як наслі-

док, виникненням аварійних ситуацій. Виконання даного заходу суттєво підви-

щить надійність роботи основного обладнання ТЕЦ. 
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4.1.2. Проектно-кошторисні роботи з заміни дугогасячих реакторів для секцій 

6 кВ генераторної напруги. 

Для компенсації ємнісного струму замикання на землю в мережі генера-

торної напруги 6 кВ з 1968 року експлуатуються саморобні дугогасні котушки 

на струм 70 А та реле автоматичного настроювання струму компенсації дугогас-

них котушок РАНК-2, які тепер не виготовляються і запчастини для них відсут-

ні. Обладнання фізично спрацьоване та морально застаріле, необхідно розроби-

ти проект заміни даного обладнання на сучасне. 

Виконання заходу підвищить надійність роботи ТЕЦ, 
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I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Роботи з реконструкції пилосистем котла ст.№4 (БМР)
2846,13 0,00 0,00 1990,12 0,00 0,00 1990,12 0,00 0,00 0,00 856,02 0,00 0,00 856,02 0,00

2846,13 0,00 0,00 1990,12 0,00 0,00 1990,12 0,00 0,00 0,00 856,02 0,00 0,00 856,02 0,00
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Річний 

план 

Усього

д
о
д
ат

к
о
в
і 

д
ж

ер
ел

а 

ф
ін

ан
су

в
ан

н
я 

4.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ
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4.2.1. Роботи з реконструкції пилосистем  котла ст. №4. 

На даний час на  Калуській ТЕЦ на твердому паливі працюють котли     

ст. №№ 1, 2. Пилосистеми котлів ст. №№ 3, 4 знаходяться в непрацездатному 

стані та неексплуатуються з 1999 року.  

Виконання заходу дозволить перевести котел ст. № 4 на тверде паливо,  

а також понизити втрати на власні потреби за рахунок зниження енергоспожи-

вання пилосистем, а також отримати економічний ефект при роботі на твердому 

паливі до 800 тис. грн. в добу. 

Роботи будуть виконуватися у відповідності до проекту та робочої доку-

ментації, які розробляє СО ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» ДПР НДІ «ТЕПЛО– 

ЕЛЕКТРОПРОЕКТ» у відповідності до договору № 100 від 27.02.2017. 

Роботи будуть виконуватися у відповідності до кошторисів 02-01-01/РД, 

02-01-08/РД, 02-01-09/РД (часткове виконання робіт), 02-01-11/РД та 02-01-

12/РД (виконання ізоляційних та обмурівельних робіт власними силами). Част-

кове фінансування робіт поза межами, передбаченими Інвестиційною програ-

мою ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ=НОВА» на 2018 рік, планується виконати за раху-

нок власних коштів.  
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4.3. Обґрунтування закупівлі основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів розділ 

«Інше» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Високовольтна установка для випробовування ізоляції 

збірних шин та ОПН
175,42 0,00 0,00 122,66 0,00 122,66 0,00 0,00 0,00 0,00 52,76 0,00 52,76 0,00 0,00

2 Індукційний нагрівач SKF TIH 100M/230V 65,00 0,00 0,00 45,45 45,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,55 19,55 0,00 0,00 0,00

3 Торкрет установка АС-1 Варио 177,12 0,00 0,00 123,85 0,00 123,85 0,00 0,00 0,00 0,00 53,27 0,00 53,27 0,00 0,00

4 Хрестовий ударний млин 282,05 0,00 0,00 197,22 197,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,83 84,83 0,00 0,00 0,00

5 Комп’ютерний сервер 131,05 0,00 0,00 91,63 0,00 0,00 91,63 0,00 0,00 0,00 39,41 0,00 0,00 39,41 0,00

6 Cервер доступу  (в т.ч. АСКОЕ) 19,06 0,00 0,00 13,33 0,00 0,00 0,00 13,33 0,00 0,00 5,73 0,00 0,00 0,00 5,73

849,69 0,00 0,00 594,13 242,67 246,50 91,63 13,33 0,00 0,00 255,56 104,38 106,03 39,41 5,73
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4.3.1. Придбання високовольтної установки для випробовування ізоляції збірних 

шин  та ОПН. 

 Придбання високовольтної установки HVTS-HP-70/100-17,5 з метрологічною 

повіркою для забезпечення виконання регламентних робіт у повному обсязі згідно 

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 , а саме контролю ізоляції збірних шин ГРУ 6 кВ, ОПН 110 

кВ та інш. 
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4.3.2.   Придбання  індукційного  нагрівача SKF TIH 100M/230V. 

 

 Придбання індукційного  нагрівача SKF TIH 100M/230V для демонтажу, 

монтажу півмуфт допоміжного обладнання, робочих коліс помп та інших елемен-

тів з метою прискорення ремонтного обслуговування та поліпшення умов праці.       
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4.3.3. Придбання торкрет  установки АС-1 Варио. 
 

 Придбання торкрет  установки АС-1 Варио для скоречення часу та підви-

щення якості виконання робіт з улаштування запалювального поясу котлів, крім 

того передбачається використання установки при виконанні складних ремонтів 

несучих колон та інших елементів виробничих корпусів.         
 



81  

 
 

 

 

 



82  

4.3.4. Придбання хрестового ударного млина. 

 Придбання хрестового ударного млина FRITSCH FULVERISETTE 16 для 

забезпечення надійної роботи паливної лабораторії при виконанні аналізу проб 

вугілля і тим самим уникнення перепростою вагонів.      
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4.3.5. Придбання комп’ютерного серверу. 

 Придбання комп’ютерного серверу DELL FC430 2xE5-2620v3 96GB 2x16GB 

SD Card iDRAC Ent 5Y 4h для забезпечення надійності роботи компютерної мережі 
ТЕЦ.                            
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4.3.6. Придбання серверу доступу.      

 Придбання серверу доступу MOXANPort 5650-8-DT-J для забезпечення ро-

боти в системі АСКОЕ.  
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