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АНОНС 

по впровадженню „Інвестиційної програми ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА  «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» 

на 2019 рік 

 

1. Інвестиційна програма розроблена відповідно до Порядку формування 

інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової 

енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках 

затвердженого Постановою НКРЕ України від 15.10.2005р. № 2585. 

 

2.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТ-

РАЛЬ-НОВА» (далі  ДП  «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА») - єдине джерело 

виробництва теплової енергії що постачається до Калуського промвузла, 

який 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 2019 р.” передбачає продовження терміну 

експлуатації обладнання ТЕЦ, підвищення його ефективності за рахунок 

основної діяльності.  

 

6. Вартість „Інвестиційної програми...” складає  47 620,00  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 обґрунтування 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». 

Інвестиційна програма ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» на 2019 рік 

передбачає: 

1. Заходи по реконструкції, модернізації та будівництву теплотехнічного 

обладнання: 

1.1. Проведення реконструкції системи очистки вихідних газів (встановлення 

електрофільтра на котел ст. №4 - етап І (IV-а черга будівництва: проектні 

роботи, поставка обладнання)). 

2. Заходи по технічному оновленню виробничих спецмеханізмів: 

2.1. Закупівля колісного екскаватора. 

Загальна вартість запланованих на 2019 рік заходів та робіт передбачених 

Інвестиційною програмою складає 47 620,00 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 01.09.2018р. котли напрацювали 

відповідно: ст. №1 – 235 980 годин, ст. №2 – 195 819 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 01.09.2018р. турбогенератори напрацювали відповідно: ст.№1 

– 264 368 годин, ст.№2 – 310 587 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 
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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 зв’язку 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 пилеприготувлювальні 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. 

 



22  

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 „При-

карпаттяобленерго”. 

 

 
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); 

- трубчатого повітряпідігрівача ІІ ст. в обсязі 100%; 
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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.  

Технічний стан дуттьових вентиляторів котлів ст. № 1÷4 задовільний. 
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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 ст.№ 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. Напрацювання складає 265тис.годин 

ТГ-1, ТГ-2  - 310тис.годин. Під час експлуатації відбулося зношення більшості  

деталей та вузлів, зниження надійності, а саме: корпусні деталі, 

вологовідділювачі мали тріщини на ТГ-1,2 потребують  заміни. 

В 2014р замінені клапанні коробки на ТГ-1 , в 2015 р виконана заміна 

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

вологовіділювачів на ТГ-2, в 2018 р. замінено вологовідділювачі на ТГ-1. 

На даних турбінах мали місце випадки пошкодження робочих лопаток 

циліндрів високого, низького тиску, періодично пошкоджуються бандажі на 

регулюючій ступені високого тиску; в районі проміжних ущільнень на  ТГ-1,2, 

на роторах високого тиску турбогенераторів №1 і №2 виявлені тріщини.  

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

відповідними роторами списаної турбіни такого самого типу Новосибірської 

ТЕЦ-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. 

Задовільний робочий стан турбоустановок підтримується своєчасним 

виконанням середніх і капітальних ремонтів. Міжремонтна компанія складає 4-

5 років. 

Під час середніх і капітальних ремонтів виконувались роботи по 

реконструкції і модернізації окремих вузлів, а також заміна деталей 

турбоустановок. 

 

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

ЛМЗ, виготовлені в 1968 році, введені 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. На даний час 

турбогенератори та їх допоміжне обладнання знаходиться на консервації з 

причин відсутності парового споживача. 
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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. 

2.2.2.3. Допоміжне турбінне і загально-станційне обладнання теплової 

схеми мають механічне зношення, морально застаріле, в більшості випадків 

зняте з виробництва і вимагає заміни для стабільної роботи станції.  

У 2012-2018рр. 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; 

- конденсатні насоси 1Б,2Б; 

- насоси підігрівачів низького тиску 1Б,2А; 

- робоча частина циркуляційних насосів; 

- насос сирої води №1; 

- насоси дренажних баків №1,2; 

Проводилися капітальні та поточні ремонти обертових механізмів.  

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  задовільний. 

Виконується заміна зношених і відпрацювавших ресурс поверхонь нагріву,  

гинів,  труб котлів, які не обігріваються. 

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

барабанах були виявлені групи тріщин на трубних отворах водоопускних 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 2016р. 

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.  
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- ТГ-1  - 7 шт; 

- ТГ-2  - 6 шт. 

Запірна і регулююча арматура ремонтується та замінюється  в кожний 

поточний і капітальний ремонти. При виявленні тріщин – вони вибираються і 

вибірки заплавляються, 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 котлів, турбін. 

Стан живильних трубопроводів  задовільний, всі відбраковані гини замінено, 

запірна арматура потребує ремонту та заміні. 

 

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. 
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В Н-катіонітових фільтрах І ступені проведені загрузки фільтруючого 

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

1995р. 

 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: №2 

– 2010р., №3 – 2017р., №4 – 2015р., №5 – в 2010р., № 1 і 6 – відсутній 

фільтруючий матеріал. 

 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%. 

Для потреб хімлабораторії в 2017р. придбано калориметр автоматичний 

ІКА С6000, спектрофотометр ULAB 102, газоаналізатор «КОЛІОН-1В-02», рН-

метр (іономір ЄВ-74), газоаналізатор «ДОЗОР-Н2», газоаналізатор «ДОЗОР-

СН4», калькулятор точки роси NOVOTEST КТР-1», в 2018р. придбано млин 

лабораторний SK-300, піч муфельну типу СНОЛ 8,2/1100. 

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. В 2018р. проводиться заміна 

баку зберігання лугу №1, планується придбання та встановлення насосу 

розвантаження лугу та насосу перемішування вапна. 

Водно-хімічний режим в в 2018р. витримується 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. 
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 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. 

 

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: 

- 35% 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. 
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 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 

забруднень), уведена в експлуатацію в 1992 році. На даний час установка 

морально і фізично застаріла і підлягає заміні. 
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 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.   

             В  2018р. проведено на котлі №1 повну заміну застарілої автоматики 

вприсків на базі РПіБ  на нову з використанням контролерів, давачів  

мікропроцесорної техніки «Мікрол». Замінено тахометри на турбогенера-торах 

ТГ-1,ТГ-2 на електронні типу ТЄ-6К-ТК. Замінені застарілі реєстра-тори на 

електронні відео регістратори  типу R-10 в кількості 3 шт.  

 

1.2.9. Електротехнічне обладнання. 

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

виробництва фірми „Шкода” Чехословаччина, експлуатуються з 1967 року. 
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Ремонт обмотки статора турбогенератора ст. № 1 виконано в 1994 році.  

У 2003 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 ступені 

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., 
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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.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-630/6 „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 01.09.2018 року замінено 70 вимикачів.  
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 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 2018 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 

заміну на сучасні реєстратори протікання технологічних процесів та аварійних 

ситуацій. 
  
1.2.10. Загальностанційне обладнання. 

Схема пожежогасіння. Виконано проект та монтаж пожежної сигналізації 

тракту паливоподачі. 

Оновлено первинні засоби пожежогасіння. 
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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 2013-2017рр. замінено три компресора повітря на компресорній станції 

ТЕЦ. 
 

1.2.11. Охорона навколишнього середовища. 

Для очистки димових газів від летких фракцій золи на котлах ТП-87 

ст.№1÷4 змонтовані мокрі золовловлювачі з краплевловлювачами діаметром 

3600 мм 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.  
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Викид димових газів виконується через димову трубу висотою 180 м і 

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

Систему очистки димових газів від оксидів 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 2014-2019рр.  

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

заявкам споживачів.  

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

зупинкою виробництв споживачів. З пуском виробництв                                       

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»  у 2017-2018 роках відпуск теплової енергії 

суттєво збільшився і у 2019 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).  
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Рисунок 3.2 – Відпуск теплової енергії Калуською ТЕЦ у 2014-2019рр. 

 

1.3.2. Середньорічні показники теплової економічності. 

 Основні техніко-економічні показники ТЕЦ за 2018 рік.                 Таблиця 3.1. 

Назва 
Одиниці 

виміру 

план  

2018 

очікуване* 

2018 

очікуване 

в % до 

плану 

виробіток електроенергії тис.кВт.год 493800 545990 110,6 

відпуск електроенергії тис.кВт.год 418500 460856 110,1 

витрата електроенергії на 

власні потреби 

% 15,25 15,59 102,3 

тис.кВт.год 75300 85134 113,1 

відпуск тепла Гкал. 454400 541824 119,2 

питома витрата палива на 

відпуск електроенергії 
г/кВт*год 526,89 524,6 99,6 

питома витрата палива на 

відпущене тепло  
кг/Гкал. 153,61 153,3 99,8 

Загальна витрата умовного 

палива 
т у.п. 290304 324827 111,9 
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* За 2018 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 2018 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 2018 рік. 

Основні роботи: 

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

ремонт з 04.06.17 по 25.07.17 року (основні роботи – заміна труб нижнього 

аеродинамічного виступу тилового екрану котла з заміною трійників (144шт.), 

заміна калачів КПП-4 (110 шт.), заміна бокових екранів в районі верхнього 

аеродинамічного виступу (60шт. довжиною 1,5м). Також виконані роботи 

передбачені регламентом капітального ремонту котла. 

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

з 06.08.18 по 02.09.18 року. Виконана заміна бокових екранів в районі 

верхнього аеродинамічного виступу (60шт. довжиною 1,5м). Також виконані 

роботи передбачені регламентом поточного ремонту котла. 

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

в запланованому обсязі в період з 19.03.18 по 14.04.18 року та з 01.05.18 по 

31.07.18 року. Виконані роботи передбачені регламентом поточного ремонту. 

Проведено роботи з технічного діагностування барабану котла з залученням 

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

в період з 23.04.18 по 19.05.18 року. Виконано  демонтаж пилосистем (110т.) в 

запланованому обсязі для проведення їх заміни.  

Турбогенератор ст. № 1 (останній капремонт 2017 рік) –виконано 

поточний ремонт в запланованому обсязі в період з  04.06.18 по 30.06.18 року. 

Замінено вологовідділювачі головних паропроводів. Проведено технічну 

діагностику паропроводу виробничого відбору. Виконано роботи передбачені 

регламентом поточного ремонту. 

Турбогенератор ст. № 2 (останній капремонт 2017 рік) – виконано 

капітальний ремонт з 30.07.18 по 30.08.18 року. Виконано контроль металу 

циліндрів, технічну діагностику пароперепускних труб. Проведене технічну 

діагностику системи регенерації : ПНТ-3, ПВТ-4, ПВТ-5. Проведено заміну 

валу головного маслонасоса та регулятора швидкості. Виконано роботи 

передбачені регламентом капітальних ремонтів турбогенераторів. 

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. Виконано заміну порталу.  

 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 2019р. 

 

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

мазутом, турбогенератор  ПТ-50-130-13/1,2 - 2 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: 
 

- 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; 
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- 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 
2 018 2 019 

виробіток 

електроенергії 
тис.кВт.год 545990 572900 104,9 

відпуск електроенергії тис.кВт.год 460856 484587 105,1 

витрата електроенергії 

на власні потреби 

% 15,59 15,42 98,9 

тис.кВт.год 85134 88313 103,7 

відпуск тепла Гкал. 541824 584400 107,9 

питома витрата палива 

на відпуск 

електроенергії 

г/кВт*год 524,6 523,81 99,8 

питома витрата палива 

на відпущене тепло  
кг/Гкал. 153,3 153,01 99,8 

Загальна витрата 

умовного палива 
т.у.п. 324827 343251 105,7 

* За 2018 приведено очікувані величини (факт за січень - серпень та очікувані 

за вересень - грудень). 

 

1.6. Ефективність від  впровадження інвестиційної програми 

 

Планується в 2019 році відпустити 572,9 млн.кВт*год електроенергії та 

584,4 тис. Гкал теплової енергії. 

  

- на виробітку електроенергії   – 523,81 г/кВт. Год;    

 

- на виробітку теплової енергії – 153,01 кг/Гкал; 

 

 при очікуваних питомих витратах за 2018р: 

 

- на виробітку електроенергії   – 524,6 г/кВт. Год;    

 

- на виробітку теплової енергії – 153,3 кг/Гкал. 
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2. Опис запланованих заходів (робіт) з підвищення надійності 

та економічності роботи ТЕЦ на 2019 рік. 

 
28 березня 2018 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням 

№188-р схвалив техніко-економічне обґрунтування «Реконструкція 

Калуської ТЕЦ на вул. Промислова,1 в м. Калуш Івано-Франківської 

обл.» розроблене Донецьким проектно-розвідувальним та науково-

дослідним інститутом «Теплоелектропроект» ПАТ Донбасенерго» та 

рекомендоване до схвалення державним підприємством 

«Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства з загальною 

кошторисною вартістю реконструкції 1 442 089,516 тис. грн., в тому 

числі: 

вартість будівельних робіт – 257 500,182 тис. грн.; 

вартість устаткування – 912 825,871 тис. грн.; 

вартість інших витрат – 271 763,463 тис. грн. 

ТЕО «Реконструкція Калуської ТЕЦ...» передбачає виконання 

п’яти черг будівництва, а саме: 

Перша черга – заміна протитискового турбогенератора Р-50-130 

на конденсаційний потужністю 125-140 МВт з загальною вартістю 1 058 

495,068 тис. грн. 

Друга черга – встановлення трансформатора зв’язку та 

будівництво повітряної ЛЕП 220 кВ довжиною 4,59 км з загальною 

вартістю 51 192,377 тис. грн. 

Третя черга – будівництво баштової градирні № 2 з загальною 

вартістю 185 725, 584 тис. грн. 

Четверта черга – реконструкція системи очистки вихідних газів 

(встановлення електрофільтра на котел ст. №4) з загальною вартістю 

140 590,214 тис. грн., в тому числі: 

вартість будівельних робіт – 40 591,646 тис. грн.; 

вартість устаткування – 70 393,687 тис. грн.; 

вартість інших витрат – 29 604,881 тис. грн. 

П’ята черга – будівництво пожежного депо та інші протипожежні 

заходи, що не увійшли в I – IV чергу з загальною вартістю 6 086,273 

тис. грн. 

В зв’язку з відновленням роботи виробництв ТОВ 

«Карпатнафтохім» виникла нагальна необхідність в переведенні котла 
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ст. №4 на спалювання вугілля (на даний час робота на твердому паливі 

забезпечена на котлах ст. №№ 1, 2, що суттєво ускладнює проведення 

капітальних та інших ремонтів котельного обладнання). Крім того 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках 

«Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» вимагається 

реалізація заходів, щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. 

Початок реалізації заходу зі встановлення електрофільтра – IV черга 

будівництва запланований на 2019 рік з очікуваною вартістю 47 620,00 

тис. грн. Комплекс заходів на 2019 рік передбачає: виконання 

проектних робіт стадії «Проект» і «Робоча документація», а також 

закупівлю основного обладнання електрофільтра.  

Інвестиційна програма ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» на 2019 рік 

передбачає: 

3. Заходи по реконструкції, модернізації та будівництву 

теплотехнічного обладнання: 

3.1. Проведення реконструкції системи очистки вихідних газів 

(встановлення електрофільтра на котел ст. №4 - етап І (IV-а черга 

будівництва: проектні роботи, поставка обладнання)). 

 

Загальна вартість запланованих на 2019 рік заходів та робіт 

передбачених Інвестиційною програмою складає 47 620,00 тис. грн. 
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3. Загальний опис запланованих заходів на прогнозний період 
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4. Пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення робіт за кожним розділом  

Інвестиційної програми 

 

4.1. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання 
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4.1.1. Реконструкція системи очистки вихідних газів (встановлення 

електрофільтра на котел ст. №4 - етап І (IV-а черга: проектні роботи, 

поставка обладнання)). 

Необхідність виконання заходу: 

Сучасний розвиток теплової енергетики на базі спалювання твердого палива 

супроводжується зростанням серйозних екологічних проблем, пов'язаних не тільки 

зі збільшенням маси спалюваного вугілля, але із одночасним посиленням вимог до 

екологічної безпеки - залишкова концентрація золи в димових газах не повинна 

перевищувати 50 мг/м3 при 6% кисню.  

На сьогоднішній день на енергетичних підприємствах України існуючі 

«мокрі» системи очищення газів ТЕС і ТЕЦ морально і фізично застаріли, 

характеризуються високим рівнем залишкової запиленості, що досягає до 1,2 г/м3. 

Настільки високий вміст золи в газах спільно з високим змістом вологи (внаслідок 

неефективної роботи краплевловлювачі, системи подачі і розпилу води) призводить 

до заростання газоходів, передчасного виходу з ладу тягодуттєвих машин і 

подальшого забруднення навколишнього середовища.  

Ремонтні роботи, спрямовані на усунення цих недоліків, викликають 

необхідність додаткового їх фінансування, і призводять до простоїв основного 

енерготехнологічного обладнання.  

При гідравлічному опорі золовловлювача 900 ÷ 1200 Па та питомій витраті 

води до 0,1 л/м3 (н.у.) забезпечується очищення від пилу до 1050 ÷ 1600 мг / м3 

(н.у.), що відповідає ступеню очищення газу до 93%.  

Підсосі повітря в мокрому золовловлювачі доходять до 14% і ще більш 

знижують ефективність роботи золовловлювача.  

Ефективність золовловлювання до 93% відповідає показникам роботи всіх 

мокрих золовловлювачів встановлених на ТЕС і ТЕЦ України. Підвищення 

ефективності золовловлювання до необхідних значень 99,8% можливо тільки при 

заміні мокрого золовловлювача на високоефективні електростатичні фільтри з 

гарантованою ефективністю 99,8% і більше.  

Для визначення найбільш прийнятної технології очищення димових газів від 

золи до уваги бралися наступні параметри:  

 пилові навантаження на обладнання;  

 обсяги димових газів;  

 гранично допустимі викиди;  

 видалення відходів та побічних продуктів;  

 умови на об'єкті, включаючи вільну площу.  

Крім того, з числа основних показників, які визначають постачальника систем 

газоочистки, бралося до уваги компонувальні рішення (беручи до уваги обмежені 

умови), обсяги, достатність поставки і умови поставки, а також вартість 

устаткування.  
Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та їх су- 

купності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей, що відводяться в 

атмосферне повітря від котлів, встановлюються з метою забезпечення дотримання 
нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря з урахуванням економічної 
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доцільності, рівня технологічних процесів, технічного стану обладнання, газо-
очисних установок. 

Для діючих і проектованих окремих типів обладнання і споруд залежно від 

часу розроблення та введення в дію, наявності наукових і технічних розробок, 
економічної доцільності встановлюються: 

• норматив гранично допустимого викиду забруднюючих речовин стаціо- 

нарними джерелами; 
• технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих або їх сумі- 

ші, які визначаються у місці їх виходу з устаткування. 

До технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин 
відносяться: 

• поточні технологічні нормативи - для діючих окремих типів 
обладнання, споруд на рівні підприємств з найкращою існуючою технологією 

виробництва аналогічних за потужністю технологічних процесів; 
• перспективні технологічні нормативи - для нових й таких, що проек- 

туються, будуються або модернізуються окремих типів обладнання, споруд з 
урахуванням досягнень на рівні передових вітчизняних і світових технологій та 

обладнання. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року №1780 

був затверджений «Порядок розроблення та затвердження нормативів гранично 
допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел». 

Пунктом 5 даної Постанови була визначена пріоритетність законодавства 
Європейського Союзу при розробці нормативів гранично допустимих викидів за- 

бруднюючих речовин для нових стаціонарних джерел викидів і таких, що проек- 
туються, будуються або модернізуються, окремих типів обладнання, споруд. Це є 

наслідком прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо 
поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, сані- 

тарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і євро- 
пейських стандартів» від 19 березня 1997 року №224, спрямованої на 

гармонізацію українського законодавства з європейським. 

Головним документом співпраці України ї ЄЄ в енергетичному секторі до 

2011 року був Меморандум між Україною та ЄЄ про взаєморозуміння щодо спів- 
робітництва в енергетичній сфері 2005 року, який створив загальну стратегію в 

напрямі прогресуючої інтеграції енергетичного ринку України до енергетичного 
ринку ЄС, особливо ринків електроенергії та газу. 

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про затвердження 
плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках «Договору про заснування 
Енергетичного Співтовариства». якому визначені установи - виконавці (основний 

виконавець- Міністерство енергетики та вугільної промисловості України) та 
термін виконання відповідних директив ЄС, зокрема Директиви 2001/80/ЄС -зі 

січня 2018 року. 
В Україні наказом Мінприроди від 27 червня 2006 року №309 було запро- 

ваджено нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із ста- 

ціонарних джерел, до яких відносяться й котлоагрегати теплових електростанцій 
України. Зокрема, для викидів діоксиду сірки та оксидів азоту норматив гранично 
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допустимих викидів становить 500мг/м
3
, а твердих частинок - 50мг/м

3
. Такі 

вимоги є надто жорсткими для існуючих котлоагрегатів ТЕС України, оскільки 

пилоочисні пристрої мають таки й же вік, як і котли, й проектувалися на 
дотримання екологічних вимог 30 - 55-річної давності. А установки очищення 

димових газів від оксидів сірки та азоту на ТЕС - взагалі відсутні. 

Тому для теплоенергетичної галузі України були розроблені технологічні 

нормативи допустимих викидів, які були затверджені наказом Мінприроди 
України від 22 жовтня 2008 року № 541 (далі - Наказ), де визначені граничні 

значення вмісту основних забруднюючих речовин (твердих частинок, діоксиду 
сірки, оксидів азоту та оксидів вуглецю) в димових газах для великих 

котлоагрегатів. У даному Наказі для нових і модернізованих котлоагрегатів 
застосовуються перспективні технологічні нормативи на рівні європейських 

вимог, а для існуючих котлоагрегатів встановлені поточні технологічні 
нормативи, які визначаються як середні з кращих існуючих для певного виду 

палива й певних технологій спалювання та газоочищення. Поточні технологічні 
нормативи є менш жорсткими на певний період часу в порівнянні з нормативами 

граничнодопустимих викидів, зате перспективні технологічні нормативи є 
набагато жорсткішими. 

В країнах Європейського Союзу регулювання викидів основних забруд- 
нюючих речовин від великих установок спалювання здійснюється згідно Дирек- 

тиви 2001/80/ЕС (далі - Директива) від 23 жовтня 2001р. 
Технологічні нормативи допустимих викидів в Наказі та граничні 

значення викидів в Директиві приведені до нормальних умов (температура 0°С й 
тиск 101,32 кПа) та стандартного вмісту кисню в сухих димових газах (6% - для 

твердого палива, 3% - для газоподібного й 15% - для газотурбінних установок). 
У Наказі введено поняття «існуюча» установка, тобто така, що введена в 

експлуатацію до 01 січня 2009 року, «модернізована» установка, тобто така, що 

пройшла модернізацію (витрати більш, ніж 50% вартості та додатковим ресурсом 
не менше 100 000 год.) на основі документації на модернізацію, затверджено після 

01 січня 2009 року, а також «нова» установка - тобто введена в експлуатацію на 
основі документації, затвердженої після 01 січня 2009 року. 

Прийнята в 2010 році Директива ЄС 2010/75/ЕС про промислові викиди 

значно ускладнила виконання екологічних заходів на теплових електростанціях 

країн ЄС. Усі установки спалювання, дозвіл на які були видані до 07 січня 2013 

року, або оператори яких подали повністю оформлену заяву на видачу дозволу до 

вказаної дати, за умови, що такі установки введені в експлуатацію не пізніше 07 

січня 2014 року, повинні дотримуватися граничних значень викидів, викладених в 

частині 1 Додатка V цієї Директиви, які є ще більш жорстокими, ніж в Директиві 

2001/80/ЕС навіть для нових установок. 

Поточні технологічні нормативи допустимих викидів для існуючих уста- 

новок в Наказі відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 28 

грудня 2001 року № 1780 визначалися як середні серед кращих. Вони враховують 

поточний стан котельного обладнання, пилоочисного устаткування, технологічні 

особливості процесу спалювання. 

Для спалювання твердого палива поточні технологічні нормативи допус- 
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тимих викидів частинок пилу наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Поточні технологічні нормативи викиду пилу для твердого палива 

 
Тип 

топки 
теплосилової 

установки 

 

Тип пиловловлювача 

 
Гранична 

концентрація суспендованих 
твердих частинок 
недиференційованих за 

складом, мг/м3 
3 рідким 
видалення
м шлаку 

 

Електрофільтр з довжиною 
електродів 12м і більше 

 

400 

Електрофільтр з довжиною 
менше 12м 

 

1000 

3 твердим 
видалення
м 
шлаку 

 

Електрофільтр 
 

1000 

 
Для усіх типів 

Мокрі золовловлювачі 
1300 

Батарейні циклони 2000 

Для порівняння в таблиці 2 приведено граничні значення викидів частинок 

пилу при спалюванні твердого, рідкого та газоподібного палива, які повинні засто- 

совуватися існуючими установками, виражені в мг/нм
3
 (приведені до вмісту 02: 6% 

для твердого палива, 3% для рідкого та газоподібного палива). Директиви 

2001/80/ЕС. 

Таблиця 2. Граничні значення викидів пилу для існуючих установок 

 

Тип 
палива 

 
Номінальна 

Теплова потужність 
(МВт) 

 
Граничні значення 

викидів(мг/нм3) 

Тверде 
>500 50 
<500 100 

Рідке Всі установки 50 

 
 

Газоподібне 

 
 

Всі установки 

5 - загальний випадок 
10 - для доменного газу 

50 - для газів, що утворюються при 
виробництві сталі й 
використовуються як паливо 

 У разі спалювання твердого палива європейські вимоги (таблиця 2) є набагато 

жорсткішими, ніж українські (таблиця 1). Існуючий парк пилоочисного уста- 

ткування на ТЕЦ не в змозі виконати вимоги Директиви. Поточні нормативи до- 
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пустимих викидів пилу для існуючих котлів, які визначено на рівні середніх з 

кращих існуючих, але вони діють до 31 грудня 2015 року. З 01 січня 2016 року 

поточні нормативи допустимих викидів пилу встановлюються на рівні вимог 

перспективних нормативів допустимих викидів пилу для модернізованих установок 

(таблиця 3). 

Таблиця 3. Перспективні технологічні нормативи допустимого викиду 
частинок пилу для модернізованих установок 

 
Тип палива і теплова потужність 

 
Гранична концентрація суспендованих 
твердих частинок недиференційованих 
за складом, мг/м3 

Тверде 
Номінальна теплова потужність 

Р≥500 
50 

Номінальна теплова потужність 
Р<500 

100 

Рідке 
3 вмістом золи не більше 0,06% 50 
3 вмістом золи більше 0,06% 100 

Газоподібне 

Загальний випадок 5 
Доменний газ 10 

Гази, що утворюються при виробництві 
сталі й використовуються як паливо 

 

50 

 
Таким чином, модернізовані теплосилові установки повинні відповідати 

вимогам Директиви. 
В таблиці 4 наведено граничні значення викидів твердих частинок, визна- 

чені Директивою 2010/75/ЕС про промислові викиди для установок спалювання, 

які були і будуть уведені в експлуатацію до 07 січня 2014 року. 
Таблиця 4. Граничні значення викидів пилу за Директивою 2010/75/ЕС для 

установок спалювання, які були і будуть введену в експлуатацію до 07.01,2014р. 
Тип палива Номінальна теплова 

потужність(МВт) 

Граничні значення викидів 

(мг/нм3) 

Вугілля, 50-100 30 

ЛІГНІТ 100-300 25 

та інше >300 20 

тверде паливо   

 50-100 зо 
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Поточні технологічні нормативи допустимих викидів діоксиду сірки визна- 

чалися на основі аналізу якості палива, що постачається на ТЕС України (табл.5). 

Як і у випадку викидів пилу, Наказ для існуючих установок передбачає урахуван- 
ня як виду палива, так і технологію спалювання. При цьому теплова потужність 

установки не враховується. 

Таблиця 5. Поточні нормативи допустимого викиду 

 

Тип палива 
 
Технологічні нормативи 

допустимих викидів діоксиду сірки, 
мг/нм3 

Тверде 

 
Антрацит та пісне 

вугілля 

 
спалювання в ЦКШ 

400 

факельне 
спалювання 

3400 

Пісне вугілля 4500 

Кам’яне вугілля 5100 

Буре вугілля 5100 

Рідке 3100 

Газоподібне 

загальний випадок 35 

сіркомісткий газ 800 

Порівняння нормативів, наведених у табл.5, з відповідними граничними 
значеннями викидів для існуючих установок свідчить про значне перевищення 

вітчизняних норм. 

 

Біомаса і торф 
100-300 20 

>300 20 

 

Рідке 

50-100 зо 

100-300 25 

>300 20 

 

 
Газоподібне 

 

 
Всі установки 

5 - загальний випадок 

10 - для доменного газу 

30 - для газів, що утворюються при 
виробництві сталі й 
використовуються як паливо 
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Поточні технологічні нормативи допустимих викидів діоксиду сірки дійсні 

до 31 грудня 2017 року. Після цього терміну вони мають відповідати вимогам 

перспективних технологічних нормативів для модернізованих установок(табл.6). 

Таблиця 6. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів 

діоксиду сірки для модернізованих установок. 

Тип палива 
Номінальна 

теплова по- тужність 
установки (Р), 

Технологічні нормативи 
допустимих викидів діоксиду сірки, 
мг/м3 

 
Тверде 

5 0 < Р < 1 0 0 2000 

 
100 < Р < 500 

2000-400 (лінійно зменшу- 
ється) 

Р > 500 400 

Тип палива 
Номінальна 

теплова по- тужність 
установки (Р), 

Технологічні нормативи 
допустимих викидів діоксиду сірки, 
мг/м3 

 
Рідке 

5 0 < Р < 1 0 0 1700 

100 < Р < 500 
1700-400 (лінійно зменшу- 
ється) 

Р > 500 400 
Газоподібне 
загальний 
випадок 

 
 

Р > 50 

35 

зріджений газ 5 
сіркомісткий 
газ 

800 

Таблиця 7. Граничні значення викидів діоксиду сірки за Директивою 

2010/75/ЕС для установок спалювання, введених в дію до 07.01.2014 

Тип палива Сукупна номінальна теплова 
потужність(МВт) 

Граничні значення викидів 
(мг/нм3) 

Вугілля, 50-100 400 

ЛІГНІТ 100-300 250 

та інше 

тверде 

паливо 

  

>300 200 

  

Біомаса >=50 200 

 50-100 300 

Торф 100-300 300 

 >300 200 
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Рідке 50-100 зо 

 100-300 25 

>300 20 

 

 
Газоподібне 

 

 
>=50 

35 - загальний випадок 

5 - зріджений газ 

400-низькокалорійний 
коксовий газ 

200-низькокалорійний 
доменний газ 

 
Фактичні викиди забруднюючих речовин на котлах №№1,2 складають: су- 

спендовані тверді частинки, недиференційовані по складу - 1148-1196 мг/нм
3
, а 

діоксиду сірки - 5000 - 5004 мг/нм
3
. 

Для приведення у відповідність до вимог нормативних документів, грани- 
чні значення викидів пилу та діоксиду сірки на котлах № 1,2,4 ТЕЦ необхідно ви- 

конати реконструкцію газоочисних установок котлів з установкою сучасного, 
ефективного обладнання для очищення відходів газів з досягненням граничних 

значень викидів по пилу до <30 мг/нм
3
, а діоксиду сірки до <200 мг/нм

3
. У 2019-20 

роках планується встановити електрофільтр на котлоагрегаті №4. 
На даній стадії проектування для впровадження системи газоочистки на 

котлоагрегаті ст.№ 4 Калуської ТЕЦ розглянуто обладнання ТОВ «Запорізький 
теплоенерго проект». 

Замість існуючої газоочисної установки на базі скруберів запропоновано 
встановити газоочисну установку на базі електростатичного фільтра. 

 

Короткий опис конструкції електрофільтра  
Основними елементами електрофільтра є:  

 корпус і золові бункери;  

 система коронуючих електродів;  

 система струшування коронуючих електродів;  

 система oсаджувальних електродів;  

 система струшування осаджувальних електродів;  

 пристрої газорозподілу.  
 

Технологічне обладнання електрофільтра  

1) Корпус  

Корпус електрофільтра виготовлюється як суцільна зварна конструкція. 

Таким чином забезпечується їх щільне прилягання. Корпус проектується з 

врахуванням надлишкового тиску, сейсмічності, вітрових, змінних пилових 

навантажень. Секції пластин і панелі зварюються, утворюючи газощільну 

конструкцію.  
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Дах корпусу електрофільтра служить опорою системи коронуючих і 

осаджувальних електродів. Навантаження передаються через стійкі корпусу на 

опорні конструкції. Інша частина внутрішнього механічного обладнання 

(приводи, перегородки та ін.) підтримуються привареними до корпусу 

кронштейнами. Корпус обладнаний інспекційними люками.  

Для компенсації температурних розширень корпус встановлюється на 

ковзних опорах, розташованих радіально від однієї нерухомої точки опорної 

конструкції.  

Зовнішні пристрої, такі як агрегати живлення, механізми приводів 

струшування, інспекційні люки, які не приварюються до корпусу, обладнані 

спеціальними заземлюючими пристроями.  

2) Пристрої газорозподілу  

Електрофільтр обладнаний пристроями, які забезпечують рівномірний 

газорозподіл по всій площі поперечного перетину. Такий газорозподіл не може 

бути досягнутий тільки формою і розташуванням газоходів, і для того, щоб не 

допустити формування зони з підвищеною швидкістю в електрофільтрі, 

газорозподільчі решітки розташовуються в два ряди на вході в дифузорі і в один 

ряд на виході з апарату перед конфузором.  

Перед пуском електрофільтра в експлуатацію виконується перевірка 

газорозподілу. При такій перевірці, при необхідності, виконується корекція 

газорозподілу за рахунок встановлення додаткових горизонтальних пластин, які 

відглушують необхідні зони газорозподільчих решіток.  

3) Осаджувальні електроди  

Для підтримання ефективності вловлювання на проектному рівні важливою є 

незмінність геометричних розмірів осаджувальних електродів в процесі 

експлуатації і забезпечення їх струшування по всій площі.  

Елементи осаджувальних електродів шириною 480 мм виготовлюються з 

сталевого листа товщиною 1,3 мм. Забезпечення жорсткості є головною метою 

особливої конструкції країв елементів.  

З’єднані послідовно осаджувальні елементи утворюють площину, формуючи 

поле електрофільтра. Ці окремі елементи надійно закріплюються на спільних 

верхніх і нижніх балках. Кріплення до верхньої балки – шарнірне, що забезпечує 

вільне звисання і полегшує очистку верхньої частини елемента.  

Нижня частина кожного елемента при встановленні електродів в полі 

жорстко затискається в балці струшування для гарантованої передачі ударного 

імпульсу від системи струшування.  

Крок встановлення осаджувальних електродів першого поля прийнятий 325 

мм, для наступних полів - 400 мм з розрахунку забезпечення максимальної 

ефективності очистки газів. 

Крім того, невиконання вищезгаданих вимог призведе до заборони подальшої 

експлуатації ТЕЦ на вугіллі. Альтернативним варіантом, буде переведення ТЕЦ 

на спалювання природного газу замість вугілля. Що в свою чергу призведе до 
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підвищення тарифів на теплову та електричну енергію, а також підвищить со- 

ціальну напругу серед споживачів. 

4) Система струшування осаджувальних електродів  

Конструкція механізмів струшування осаджувальних електродів є важливим 

елементом механічного обладнання електрофільтра. При цьому забезпечується 

повна очистка осаджувальних електродів в процесі струшування. Визначальним 

фактором ефективності струшування є величина прискорення на елементах 

осаджувальних електродів. При цьому система струшування сконструйована так, 

щоб забезпечити необхідне прискорення по всіх елементах.  

Кожен елемент жорстко закріплений до відповідної балки струшування.  

Таке з’єднання забезпечує максимальну передачу енергії удару, коли молоток 

вдаряє по відповідній балці струшування.  

Система використовує падаючі молотки, які змонтовані на горизонтальному 

валу віялоподібно, по одному молотку на балку струшування. Вал повільно 

обертається, кожен з молотків досягає верхнього положення і падає, вдаряючи 

відповідну балку струшування. Балка струшування передає удар одночасно всім 

осаджуючим елементам в своєму ряді, оскільки вони всі жорстко з’єднані з 

балкою струшування. Таким чином, струшуюче прискорення розподіляється по 

всьому ряді осаджувальних елементів.  

Головною проблемою при струшуванні є необхідність зниження вторинного 

пиловиносу. Це досягається за рахунок агломерації часток золи на поверхні 

осаджувальних електродів. Механізми струшування створюють необхідне 

прискорення, при якому осаджена зола відділяється від електродів і падає вниз 

великими агломератами. Ці агломерати, утворені при кожному окремому ударі, 

суттєво зменшують можливість вторинного виносу при струшуванні.  

Для мінімізації вторинного виносу при струшуванні частота ударів повинна 

бути мінімально можливою. Режим струшування механізмів може змінюватися в 

широкому діапазоні при налаштуванні системи керування кожного поля.  

Всі частини механізмів струшування доступні для огляду і розташовуються в 

проходах між полями.  

Ефективність вловлювання залежить від загальної площі осадження, яка 

струшується за один удар. Чим більша така площа, тим інтенсивніший вторинний 

виніс пилу з потоком газів.  

Система струшування забезпечує малу площу струшування за один удар. Це 

підвищує загальну ефективність вломлення і запобігає залповим викидам з 

електрофільтра.  

5) Система коронуючих електродів  

Важливим елементом електрофільтра є система коронуючих електродів. В 

електрофільтрі пропонованої конструкції кожна окрема система напівполя 

підвішується на чотирьох опорних ізоляторах.  

Коронуючі електроди підвішені всередині міжелектродного простору і 

достатньо віддалені від країв або виступаючих частин осаджувальних електродів. 
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Вся система коронуючих електродів повністю закріплена і утворює жорстку 

боксову структуру. Система коронуючих електродів збирається і налагоджується 

по місцю всередині корпусу, що дозволяє слідкувати і з високою точністю 

підтримувати міжелектродну відстань в процесі монтажу. При цьому відпадає 

необхідність в бокових стабілізуючих елементах або направляючих.  

Вибір коронуючих електродів спірального типу визначається високим 

питомим опором леткої золи, що є наслідком несприятливого впливу двох 

основних факторів: хімічного складу золи і низького вмісту водяних парів в 

димових газах. Високий питомий опір золи викликає необхідність передбачення 

відповідних конструктивних і технологічних заходів по запобіганню режиму 

«зворотної» корони. Основним конструктивним заходом запобігання цьому явищу 

є підбір пари «осаджувальний–коронуючий електрод», що забезпечує 

максимальне напруження полів електрофільтра при граничних струмах початку 

режиму «зворотної» корони. Дана умова виконується при застосуванні 

коронуючих електродів спірального типу. 

Коронуючі електроди спірального типу виготовлюються з сталевого 

нержавіючого дроту діаметром 2,7 мм. Кожен електрод в проектному положенні 

має довжину приблизно 5 м; в одній вертикальній секції збираються по 3 

електроди.  

Ізоляторні коробки  

Кожне електричне напівполе підтримується чотирма ізоляторами, 

розташованими в ізоляторних коробках. Ці коробки обладнані шарнірними 

кришками для забезпечення легкого доступу до ізоляторів для огляду і 

обслуговування.  

Для підтримання температури ізоляторів вище точки роси передбачена 

система електропідігріву, яка забезпечує підвищення температури повітря в 

ізоляторній коробці.  

Спеціальні труби-екрани встановлені нижче ізоляторів для зниження 

завихрень і зворотного перетоку газів і допомагають підтримувати чистоту 

опорних ізоляторів.  

6) Система струшування коронуючих електродів  

В процесі вловлення частина золи осідає на коронуючих електродах і по мірі 

наростання шару пилу це викликає запирання коронного розряду. Тому коронуючі 

електроди необхідно періодично струшувати. Струшування коронуючих 

електродів забезпечується падаючими молотками, змонтованими на 

горизонтальному валі. Ці молотки вдаряють по спеціальних ковадлах, 

змонтованих на верхній частині балок підвіски коронуючих електродів. Таким 

чином, вібрації, викликані падаючими молотками, передаються до розрядних 

електродів.  

Такий механізм струшування працює на кожному напівполі, підключеному 

до окремого агрегату живлення. Привід механізму забезпечується через вал-

ізолятор і розташований в верхній частині корпусу електрофільтра. Робота мотор-

редуктора керується контролером, який забезпечує оптимальний режим 
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струшування. При зміні умов експлуатації режим може бути змінений. 

Склад обладнання електрофільтра та елементів систем золовидалення 

наведений в таблиці 8. 

Таблиця 8 - Склад обладнання електрофільтра та елементів систем 

золовидалення 
Найменування Одиниця 

вимірювання 

Кількість 

Корпус електрофільтра  т 165,466  

Внутрішнє механічне обладнання електрофільтра  т 333,383  

Площадки обслуговування та сходи  

- огородження даху та площадок обслуговування електрофільтра;  

- площадки бункерів;  

- сходи каскадні  

т 

т 

т 

20,95  

2,525  

2,385  

Система гiдрозоловидалення  

- золозмивний апарат 750  

- золозмивний апарат 520  

- вузли трубопроводів змивної води  

- тiчки золи  

- фільтр освітлювальний вертикальний однокамерний;  

- шибер ручний Ду 350 мм;  

- компенсатор сталевий сальниковий, Ду 350 мм;  

- компенсатор сталевий сальниковий, Ду 300 мм  

шт (вага 1 шт) 

шт (вага 1 шт) 

т 

т 

т 

шт 

шт 

4 (233 кг)  

4 (143 кг)  

0,54  

0,2  

0,88  

10  

10  

Система пневмозоловидалення  

- вузли трубопроводу Ду 200 мм;  

- заслiнки типу Sylax Ду 200 мм, Ру 1,0 МПа 

(пневматичний/гідравлічний привід);  

- заслінки типу Sylax Ду 200 мм, Ру 1,0 МПа;  

т 

шт 

шт 

4,491  

10  

10  

- трубопровід живлення приводу заслінок;  

- вібратор ИВ-98Е;  

- площадки обслуговування аерації бункера  

- тiчка силосу проміжного;  

- фільтр рукавний типу ФРИР-72;  

- муфта кінцева Ду 200 мм марки Bergemann;  

- клапан запобіжний Ду 200 мм;  

Силос проміжний V=1450 м3 з опорами, площадками, дахом та 

фахверками  

Металоконструкції проміжного силосу леткої золи:  

- колони  

- балки  

- зв'язки по колонах  

- настил площадок  

- площадки з огорожею  

- сходи з огорожею  

- вітрові ригелі  

- прогони покрівельні  

- стіни виробничих будівель з багатошарових панелей заводської 

готовності (сандвіч панелі стiновi товщиною 80 мм)  

- покрівельне покриття з багатошарових панелей заводської 

готовності (сандвіч панелі покриття товщиною 100 мм)  

т 

шт (вага 1 шт) 

т 

т 

т 

комплект 

шт 

т 

т 

т 

т 

т 

т 

т 

т 

т 

м2 

м2 

1,125  

4 (0,0225)  

1,1884  

0,436  

3,5  

4  

10  

97,404  

40  

35  

1,5  

4  

3  

2  

8  

0,8  

220  

54  

Система золопроводiв від електрофільтра до проміжного силосу  

- золопровiд Ду 200 мм;  

- компенсатор сальниковий Ду 200 мм;  

- клапан типу ZUBI з пневмоприводом  

т 

шт 

шт 

13,933  

10  

10  
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Елементи автозагрузки з промсилосу  

- живильник шлюзовий типу Ш5-45-РНУ-01;  

- рукав аспiрацiйний типу АСР 200-5;  

- вузли трубопроводів повітродувки Ду 200 мм;  

- засувка та клапан дросельний Ду 100 мм, Ру 1.0 МПа  

- компенсатор сталевий сальниковий, Ду 200 мм;  

- компенсатор сталевий сальниковий, Ду 300 мм;  

- аеролоток автозагрузки Ду 300 мм;  

- площадка загрузки автотранспорту  

шт 

шт 

т 

шт 

шт 

шт 

т 

т 

2  

1  

0,387  

10  

10  

10  

3,84  

5  

Загальна система пневмозоловидалення  

- установка вентиляційна;  

- вентилятор радіальний  

- фільтр рукавний типу ФРИР-140;  

- засувка Ду 300 мм;  

- засувка Ду 300 мм (пневматичний/гідравлічний привід);  

- засувка Ду 250 мм;  

- засувка Ду 250 мм (пневматичний/гідравлічний привід);  

- агрегат насосний низького тиску;  

- вузли трубопроводів живлення насосів Ду 350 мм  

шт 

шт (вага 1 шт) 

т 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

т 

1  

2 (0,75 т)  

3,4  

10  

10  

10  

10  

8  

3,583  

Пневмозолопроводи до основного складу  

- вузли пневмозолопроводiв Ду 200 мм (2 нитки);  

- компенсатор сальниковий, Ду 200 мм  

т 

шт 

100,797  

10  

 

Електротехнічне обладнання  

Для забезпечення роботи електрофільтра передбачені високовольтні агрегати 

живлення.  

Високовольтні агрегати живлення призначені для живлення електрофільтра 

високою випрямленою напругою і розташовуються на даху фільтра всередині 

індивідуальних шатрових конструкцій, які забезпечують захист від опадів і 

прямого сонячного проміння при вільному повітрообміні, і обладнаних давачами 

протипожежної сигналізації.  

Кожен агрегат живлення встановлюється на піддон для аварійного зливу 

масла. Трубопроводи від піддонів об’єднуються в дві системи, зливні труби 

систем опускаються на нульовий рівень в бак аварійного зливу масла об'ємом 1,4 

м3.  

Основні технічні характеристики високовольтного агрегату 

у живлення елетрофільтра наведено в таблиці 7.  

Кожен агрегат живлення складається з високовольтного трансформатора і 

кремнієвого випрямляча, які розташовуються в спільному баці, наповненому 

маслом.  

Бак повністю герметичний і має ребра радіатора для охолодження, які також 

компенсують теплове розширення. Ізоляція і охолодження забезпечуються за 

рахунок довговічного (інгібіторного) мінерального або силіконового масла. 

Спеціальна обробка поверхні і тип фарби дозволяють встановлювати агрегати 

поза приміщеннями і в агресивному навколишньому середовищі.  

Клемна коробка низької напруги обладнана вимірювальним шунтом для 
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мікрострумових сигналів, запобіжником з іскровим перекриттям і затискним 

контактом для монтажу контрольних кабелів і кабелю живлення. 

Таблиця 9 - Основні технічні характеристики високовольтного агрегату 

живлення 
Параметр  Значення  

1 Первинна напруга, В  380 (дві фази)  

2 Вторинна напруга, кВ  95  

3 Вторинний струм, мА  1 600 (середньоквадратичний)  

4 Вихід високої напруги  горизонтально  

5 Охолоджуючий агент  довговічне мінеральне або силіконове масло  

6 Заземлювач  GSW 01  

7 Кількість агрегатів живлення на два 

електрофільтра, шт.  

8  

Трансформатор має всі необхідні блоки захисту і функції попередження, 

інформація від яких передається в шафу керування з контролером і забезпечує 

надійну і ефективну подачу електроживлення до електрофільтра. 

Проектні рішення по системі золовидалення  

Система золовидалення  

Система золовидалення з електрофільтра: для бункерів 1-го та 2-го полів ‒ 

комбінація систем гiдрозоловидалення і систем пневмозоловидалення, для 

бункерів 3-го та 4-го плів ‒ система гiдрозоловидалення.  

Для контролю за роботою систем золовидалення кожен бункер 

електрофільтра обладнується давачами рівня золи, давачем температури. Гирла 

бункерів обладнуються електронагрівачами для запобігання утворенню 

конденсату.  

Система гiдрозоловидалення включає золозмивні апарати і систему каналів 

золовидалення, оптимізованих по витратах пульпи, зі скидом в станційну систему 

ГЗВ.  

Система пневмозоловидалення включає пневмонасос (по одному на бункер), 

трубопроводи подачі транспортуючого повітря та інструментального повітря, 

пневмозолопроводу транспорту до накопичувального силосу місткістю 1450 м3.  

Аварійний скид золи з силосу виконується через золозмивний апарат в 

систему каналів ГЗВ. Відвантаження сухої золи з силосу передбачається в 

автомобільний транспорт.  

Низьконапірна транспортна система  

Повітродувач  

У підбункерному приміщенні електрофільтра встановлені два однакових 

повітродувача «Kaezer» серії DDC-HBPI типу СВ131С, які забезпечують подачу 

повітря в транспортний трубопровід Ду200 системи ПЗВ. Продуктивність однієї 

повітродувки -12,3 м3/хв. при тиску 1,0 бар.  

Повітродувач складається з: компресорного блоку, підстави станини, 

електродвигуна загальнопромислового призначення, вихідного глушника, 

антивібраційних подушок, запобіжного клапана, зворотного клапана, повітряного 
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глушника/фільтра і системи автоматичного натягу ременів під вагою 

електродвигуна. Повітродувачі закриті шумопоглинальним кожухом з 

вентилятором, манометром і індикатором чистоти фільтра. Система електронного 

контролю SENTINEL дозволяє контролювати більше 11 робочих параметрів 

системи, а саме: напрямок обертання, частоту обертання, тиск на вході, тиск 

нагнітання, температура на вході, температура стисненого повітря, температура 

всередині шумопоглинального кожуха, температура масла в картерах, рівень 

масла в картерах.  

Низьконапірна пневмотранспортна система ПЗВ  

Низьконапірна пневмотранспортна система пневмозоловидалення (далі-ПЗВ) 

- система, призначена для пневматичного транспортування золи від 

електрофільтру (далі ЕФ) котлоагрегату №4 Калуської ТЕЦ в проміжний силос 

леткої золи. Система ПЗВ електрофільтру включає в себе пневмотранспортну 

лінію. Власне пневмотранспортна лінія включає в себе два бункера поля №1 і два 

бункера поля №2.  

Система ПЗВ включає в себе: два повітродувача Kaeser CB131C (один 

робочий, інший - резервний), трубопроводи низького тиску Ду200, 4 роторні 

живильника (дозатори) Rotolok, пневмозолопроводи Ду200 (в тому числі з 

базальтованими зносостійкими поворотними ділянками), ножові засувки з ручним 

і пневматичним приводом, поворотні засувки типу «Батерфляй» з ручним і 

електроприводом, датчики рівня (нижнього, верхнього і аварійного), вібратори, а 

також рукавний фільтр імпульсного дії ФРІР-72. Трубопроводи з'єднані на 

фланцевих з'єднаннях. Поворотні ділянки золопроводiв включають зносостійкі 

базальтовані відрізки, виконані з радіусом 5xDn. 
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Транспортування золи відбувається за допомогою повітря, що нагнітається в 

систему золопроводiв повітрям. Повітря нагнітають дві повітродувки (одна 

робоча, інша - резервна), розташовані в підбункерному приміщенні 

електрофільтра. Одна повітродувка створює надлишковий тиск в золопроводiв 

одного ЕФ і одна повітродувка резервна. На вихідному і байпасному трубопроводі 

після повітродувок змонтовані ручні шибери, що дозволяють вмикати / вимикати / 

перемикати подачу повітря від необхідної повітродувки на необхідну лінію 

низьконапірної системи. 

Транспортування золи відбувається в режимі розрідження, тиск в трубі 

низький до 0,65 бар (0,065 МПа), швидкість руху золи велика. 

Після пуску однієї з ліній низьконапірної системи ПЗУ відбувається 

накопичення золи в відповідних бункерах ЕФ. При досягненні золою в бункері 

датчика верхнього рівня, відбувається відкриття ножовий засувки з пневматичним 

приводом і через роторний живильник (Ротолок) зола потрапляє в систему 

пневмозолопроводiв Ду200, якими вона транспортується в проміжний силос. В 

кожній нитці одночасно може розвантажуватися тільки одна лінія, на якій рівень 

золи хоча б в одному бункері досяг необхідного для початку вивантаження 
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датчика. 

Проміжний силос леткої золи  

Проміжний силос (промсилос) - загальним обсягом 1450 м3, призначений для 

короткострокового зберігання золи, і її подальшим транспортуванням на силосний 

станційний склад, або відвантаження в автотранспорт.  

Проміжний силос леткої золи розташований біля електрофільтру на 

підпорних металоконструкціях. В підсилосному просторі розташовується 

наступне обладнання:  

- утеплений конус промсилосу з системою аерації конуса і площадками 

обслуговування;  

Система аерації ємності проміжного силосу призначена для запобігання 

злипання сухої золи в ємності проміжного силосу. Аерація ємності проміжного 

силосу здійснюється інструментальним повітрям через вузол редукування і 

спеціальні форсунки, встановлені в два ряди на конусі проміжного силосу. 

Діапазон тиску повітря від 0,5 до 7 Бар. При пусконалагоджувальних роботах було 

встановлено тиск 1 бар, повітря, що постійно подається в конус. Система аерації 

управляється тільки в ручному режимі, у міру необхідності або при зависанні золи 

в промсилосу;  

Пневмопровід і золопроводiв Ду200 з ручною заслінкою Ду200, призначений 

для транспортування золи в систему автозавантаження;  

Вивантаження в автотранспорт здійснюється за допомогою шлюзового 

живильника.  

До нижнього фланця промсилосу приєднані розподільчі золопроводи (тічки) 

з системою ручних і пневматичних ножових засувок Ду300, виробництва «Зуби», 

направляючі золу з промсилосу в систему завантаження автотранспорту.  

На даху промсилосу розташоване наступне обладнання:  

- рукавний фільтр ФРІР-140 в комплекті з радіальним вентилятором ВР-120-

28-5 (ВЦ 6-28 №5) призначений для скидання надлишкового запиленого повітря з 

силосу при завантаженні;  

- рукавний фільтр типу ФРІР-72 в комплекті з радіальним вентилятором і 

дросельним клапаном Ду200 призначений для скидання запиленого повітря при 

завантаженні в автотранспорт;  

- клапан запобіжний Ду200 призначений для скидання надлишкового тиску і 

запобігання розрядження в промсилосі.  

Результати реконструкції золовловлювачів  

Заміна існуючих мокрих золовловлювачів з трубою Вентурі типу МС-ВТІ-

3200 на електрофільтри з пристроями пожежної сигналізації дозволить:  

 знизити залишкову запиленість димових газів до нормативного рівня 30 мг / 

м3 при 6% кисню;  

 поліпшити екологічну обстановку району розташування ТЕЦ;  

 знизити платежі за викиди;  
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 зменшити присоси холодного повітря в золовловлювач;  

 знизити аеродинамічний опір золовловлювачів з підходящими та відвідними 

газоходами.  

Відбір золи по полях від електрофільтрів  

Розрахунок відборів золи по полях електрофільтрів виконаний для 

нормального режиму роботи, та при відключенні поля №1 при наступних 

вихідних даних:  

 витрата вугілля для котлів № 4 – 55.2 т/г;  

 доля леткої золи – 80%;  

 зольність вугілля – 23,7%;  

 нормативні втрати тепла від механічної неповноти згоряння, q4, % – 0,5. 

Таблиця 10. Відбір золи від електрофільтрів по полях 
*)

 
№№  

п/п  

Найменування  Котел №4  

1  Витрата леткої золи на 

вході, т/г  

9,303  

2  Відбір золи на поле 1, т/г  8,373 / 1,303  

3  Відбір золи на поле 2, т/г  0,837 / 7,907  

4  Відбір золи на поле 3, т/г  0,084 / 0,084  

5  Відбір золи на поле 4, т/г  0,009 / 0,009  

*)
 У чисельнику - нормальна робота, в знаменнику - при відключенні 1 поля. 

Відбір сухої золи в систему ПЗВ від бункерів перших двох полів 

електрофільтру складе – 9,303 т / год. 

Скидання золи в систему ГЗВ від бункерів останніх двох полів 

електрофільтру складе - 0,093 т / год. 

Електротехнічна частина. 

Комплектація електричної частини на один електрофільтр: 

 агрегати живлення, які живлять електрофільтр високою випрямленою 

напругою – 4 шт.; 

 шафи управління агрегатами – 4 шт.; 

 мотор-редуктори для приводів механізмів струшування електродів; 

 силові і контрольні кабелі, проводи; 

 електромонтажні вироби; 

 система електрообігріву опорних ізоляторів і бункерів, включаючи 

нагрівальний елемент. 

Основними споживачами власних потреб електроенергії електрофільтру є 

агрегати живлення, приводи системи струшування, обігрів. 

Для електропостачання струмоприймачів електрофільтру, мереж освітлення 

передбачається комплектна двотрансформаторна підстанція типу 2КТП-1000-6/0,4 

У3. 
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До складу 2КТП-1000/6 /0,4 У3 входить: 

 трансформатор сухий з природним повітряним охолодженням серії ТСЗН-

1000/10 У3 номінальною потужністю Sн=1000 кВ·А і номінальним 

напругою Uвн=6,0 кВ, Uнн=0,4 кВ - 2 шт.; 

 шафа вводу 6 кВ ШВВ - 2 шт.; 

 шафа вводу 0,4 кВ ШНВ - 2 шт.; 

 шафа секційний 0,4кВ ШНС - 1 шт.; 

 шафа ліній, що відходять 0,4 кВ ШНЛ. 

Комплектна трансформаторна підстанція встановлюється в будівлі 2КТП-

1000-6/0,4 кВ (номер 79 на генплані), розташованої в районі електрофільтрів за 

віссю Д головного корпусу. 

Агрегати живлення, що містять в якості охолоджуючого агенту мінеральне 

масло, встановлюються на даху електрофільтра всередині індивідуальних 

шатрових конструкцій, які забезпечують захист від опадів і прямого сонячного 

проміння. Для запобігання розтікання масла і розповсюдження пожежі при 

аварійному пошкодженні маслонаповнених агрегатів живлення під кожним з них 

передбачаються маслоприймачі у вигляді металевих піддонів, з обов'язковим 

відведенням масла по зливним трубопроводам в аварійний маслозбірник. 

Основні технічні характеристики високовольтного агрегату живлення 

електрофільтра наведено в таблиці 11. 

Кожен агрегат живлення складається з високовольтного трансформатора і 

кремнієвого випрямляча, які розташовуються в спільному баці, наповненому 

маслом. 

Бак повністю герметичний і має ребра радіатора для охолодження, які також 

компенсують теплове розширення. Ізоляція і охолодження забезпечуються за 

рахунок довговічного мінерального або силіконового масла. Спеціальна обробка 

поверхні і тип фарби дозволяють встановлювати агрегати поза приміщеннями і в 

агресивному навколишньому середовищі. 

Таблиця 11 – Основні технічні характеристики високовольтного агрегату 

живлення 
Найменування параметра Одиниця виміру Значення 

1 Первинна напруга  В 380 (дві фази)  

2 Вторинна напруга  кВ 95  

3 Вторинний струм  мА 1600 

(середньоквадратичний)  

4 Вихід високої напруги  - горизонтально  

5 Охолоджуючий агент  - довговічне мінеральне або  

силіконове масло  

6 Заземлювач  - GSW 01  

7 Кількість агрегатів живлення  шт. 8 

 

Клемна коробка низької напруги обладнана вимірювальним шунтом для 

мікрострумових сигналів, запобіжником з іскровим перекриттям і затискним 
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контактом для монтажу контрольних кабелів і кабелю живлення. 

Трансформатор має всі необхідні блоки захисту і функції попередження, 

інформація від яких передається в шафу керування з контролером і забезпечує 

надійну і ефективну подачу електроживлення до електрофільтра. 

Автоматизована система управління електрофільтром. 

Автоматизована система управління технологічними процесами 

електрофільтру служить для підвищення рівня автоматизації з використанням 

нових концепцій контролю стану устаткування і управління технологічними 

процесами, які базуються на сучасних мікропроцесорних систем контролю, 

управління і моніторингу. 

Автоматизована система електрофільтру виконує функції: 

 збір інформації про стан об'єкту управління; 

 видача команд на виконуючи механізми; 

 рішення завдань технологічних захистів і блокувань; 

 представлення оперативної інформації операторові про стан технологічного 

процесу і устаткування; 

 реєстрація технологічних даних, аварійних подій і дій оператора. 

Оснащення приладами контролю технологічних процесів електрофільтру 

здійснюватися згідно з вимогами ГКД 34.35.105-98 "Обсяг технологічних 

вимірювань, сигналізації та автоматичного регулювання на теплових 

електростанціях" і передбачає: 

 контроль і сигналізацію температури вихідних газів до і після 

електрофільтрів; 

 контроль розрідження до і після електрофільтрів; 

 контроль і сигналізацію температури стінок бункерів і високовольтних 

ізоляторів; 

 сигналізацію рівня золи в бункерах. 

Автоматизована система управління електрофільтром побудована на базі 

сучасних інформаційних технологій, які комплексно вирішують питання 

управління устаткуванням, мають можливість інтеграції в систему управління 

виробництвом. 

Автоматизована система управління електрофільтром складається з шаф 

управління, сполучених в мережу по інтерфейсу RS485, промислового 

комп'ютера, робочої станції оператора. 

Шафа управління управляє високовольтним агрегатом живлення поля 

(напівполя) електрофільтру, механізмами струшування осаджуючих і коронуючих 

електродів, виконує контроль температури і управління обігрівачами опорних 

ізоляторів і гирл бункерів, контролює аварійний рівень пилу в бункерах. 

Інформація від шаф управління збирається по інтерфейсу RS485 за допомогою 

протоколу MODBUS RTU на промисловий комп'ютер зі встановленим ОРС - 
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сервером. Далі зібрана інформація по мережі Ethernet передається на робочу 

станцію оператора на блоковому щиті управління. Робоча станція оператора 

дозволяє контролювати роботу електрофільтру, виконувати дистанційне 

керування високовольтними агрегатами живлення, механізмами струшування 

електродів і системою обігріву опорних ізоляторів і гирл бункерів, також веде 

журнал подій (аварійних, застережливих), що сталися, різних графіків. 

Автоматизована система управління електрофільтру дозволить: 

 оптимізувати режим роботи устаткування газоочищення; 

  автоматизувати управління роботою устаткування газоочищення; 

 дистанційно управляти процесом газоочищення; 

 підвищити надійність і економічність роботи основного устаткування 

системи газоочищення; 

 забезпечити персонал енергоблока достовірною інформацією про хід і 

параметри технологічного процесу; 

 підвищити надійність і безаварійність роботи устаткування. 

Система пневмозоловидалення 

Проектована система пневмозоловидалення включає: 

 проміжний силос з системою аерації; 

 систему завантаження в автотранспорт; 

 шафа управління ПЗВ; 

 апаратуру КВПіА (датчики температури, тиску, рівня); 

 кабельно-провідникову продукцію. 

Автоматизація системи пневмозоловидалення забезпечує контроль наступних 

технологічних параметрів: 

 рівень леткої золи в проміжному силосі; 

 рівень золи в бункері після рукавного фільтру ФРИР; 

 температура і тиск стислого повітря на аерацію; 

 а також передбачає передачу сигналів про роботу системи ПЗВ в ГрЩУ від 

шафи управління, розміщеного в підбункерному приміщенні електрофільтру. 

Система моніторингу вихідних газів 

Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу виконується на 

підставі документу СОУ-Н МПЭ 40.1.02.307.2005 (Стандарт організацій України-

Норматив Мінпаливенерго України. "Установки спалювання на ТЕС і в 

котельних. Організація контролю за викидами в атмосферу"), а також Правил 

створення і експлуатації автоматизованих систем екологічного контролю і 

моніторингу об'єктів підвищеної екологічної небезпеки, затверджених наказом 

Мінприроди №148 від 27.03.2009 р. 

 Автоматизована система контролю викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу передбачає: 
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 контроль об'ємів викидів (масової концентрації) і кількість викидів (масової 

долі) забруднюючих речовин; 

 порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з 

нормативними значеннями; 

 облік викидів; 

 звітність по контролю за викидами. 

 Параметрами безперервного контролю є: 

 вміст: O2, CO, NO, SO2, NO2 в димових газах; 

 вміст твердих часток в димових газах; 

 витрата димових газів. 

 Для внесення відповідних поправок для перерахунку параметрів викидів на 

сухі димові гази передбачена установка вологоміра. 

 У ТЕО запропонована стаціонарна автоматизована система безперервного 

моніторингу валових шкідливих викидів в атмосферу, що складається з: 

 стаціонарної мультикомпанентної автоматизованої системи газоаналізу на 

базі Ultramat 23 (SIEMENS). Вимірювані компоненти: O2, CO, NO, SO2, 

NO2; 

 стаціонарної автоматизованої оптоелектронної вимірювальної системи для 

безперервного контролю змісту часток золи в пилогазовому потоці на базі D 

- R290; 

 стаціонарної автоматизованої ультразвукової вимірювальної системи для 

безперервного контролю швидкості і об'ємної витрати пилогазового потоку 

на базі D - EL200. 

 Здійснення стаціонарного безперервного автоматичного моніторингу 

викидів в атмосферу забезпечує наступні переваги: 

 оплата викидів за фактичними, виміряними і незалежними 

(автоматизованим) свідченнями; 

 створення сприятливих умов для вирішення екологічних питань; 

 зменшення кількості інцидентів, що призводять до юридичної 

відповідальності; 

 економія сировини, матеріалів і енергії. 

 

ОСНОВНІ БУДІВЕЛЬНІ ТА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 

Установка газоочистки (електрофільтр) 

 У зв’язку з впровадженням ефективної системи очистки димових газів котла 

ст.№ 4 даним ТЕО передбачається замість існуючої газоочисної установки на базі 

скруберів встановлення газоочисної установки на базі електростатичних фільтрів. 

 До виконання установки електрофільтра існуючі скрубера котла ст.№ 4, 

газоходи, фундаменти під димососи необхідно демонтувати. 
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Установка електрофільтра ст.№ 4 - відкрита, складається з корпусу 

електрофільтра з опорними поясами і бункерами, колон та підбункерного 

приміщення. 

Корпус електрофільтра з площадками обслуговування, бункерами є 

технологічним устаткуванням комплектної поставки. 

Корпус електрофільтра через металевий опорний пояс встановлюється на 

сталевий постамент, жорсткість якого забезпечується установкою розпірок і 

вертикальних зв'язків по колонах. 

Крок колон постаменту відповідає кроку опор електрофільтру. 

Колони передбачені з зварних двотаврів, вертикальні зв'язки з спарених 

прокатних кутиків. Опорний пояс буде виконаний у вигляді системи зварних 

металевих балок з товстолистової сталі. Відмітка верху опорного поясу +8,420 м. 

Підбункерне приміщення прямокутного обрису в плані, утворене металевими 

колонами каркаса та стіновим огородженням з комплексних панелей типу 

«Сандвіч» по периметру. 

Роль даху виконує властиво корпус електрофільтра. 

Розміри підбункерного приміщення в осях 22,0х16,0м та висотою до низу 

металевого опорного поясу - 7,02м. 

Фундаменти під стійки постаменту – монолітні залізобетонні стовпчасті 

глибиною закладання 2,4м. Під фундаментами передбачена підготовка з щебню. 

Основою фундаментів електрофільтрів, згідно інженерно-геологічних 

вишукувань, будуть служити ґрунти ІГЕ-2 - суглинок жовто-бурий, буровато-

жовтий озалізенний, м׳якопластичний, розрахункові фізико-механічні 

характеристики: щільність Р=2,68т/м3; коефіцієнт пористості е=0,71; зчеплення С 

= 0,020 МПа; модуль деформації Е=12,0 МПа; кут внутрішнього тертя φ=18˚. 

Ґрунтові води зафіксовані на глибині 4,8м від поверхні землі з абсолютними 

відмітками 295,6. 

Для обслуговування електрофільтру з використанням існуючого крану Q=20 

т, у зв'язку з збільшенням висоти електрофільтру, передбачається модернізація 

існуючої підкранової естакади шляхом нарощування існуючих залізобетонних 

колон на висоту 1,8м. 

Нарощування передбачається з сталевих зварних конструкцій та 

встановленням додаткових вертикальних сталевих зв'язків. 

Додаткових навантажень на фундаменти та підсилення їх не передбачається. 

Будівля підбункерного приміщення – опалювальна, без постійного робочого 

місця, обслуговування здійснюється існуючим експлуатаційним персоналом 

станції. 

Газоходи газоочистки 

В даному ТЕО газоходи газоочистки включають в себе будівництво: 

 газоходів «брудного» газу від котельного відділення головного корпусу до 

електрофільтру; 
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 газоходів «чистого» газу від електрофільтра до димососів; 

 газоходів «чистого" газу "від димососів до боровів димової труби. 

Траса газоходів «брудного» газу від котельного відділення головного корпусу 

до електрофільтру являє собою металевий короб із товстолистової сталі, 

розмірами в перерізі 2,0м х 2,9 м з верхніми відводами до кожного дифузору 

електрофільтрів. 

Відводи передбачені у вигляді металевих коробів змінного перерізу з 

товстолистової сталі. 

Газоходи будуть спиратися на 4-х гілкову металеву опору з гілками з 

двотаврів і гратками з прокатних кутиків. 

Газоходи «чистого» газу від електрофільтру до димососів будуть виконані у 

вигляді металевого короба з товстолистової сталі, розмірами в перерізі 2,0х2,9 м. 

Газоходи «чистого» газу від димососів до боровів димової труби виконані у 

вигляді короба прямокутного перерізу 1,61х1,26 з виходом на переріз 2,2х2,0 м. 

Для обслуговування засувок і компенсаторів передбачені майданчики 

обслуговування по всій довжині газоходів. Для підйому на майданчики 

передбачені східці з огорожею. 

Передбачено спирання газоходів на проміжні 2-х гратчасті, та нерухомі 4-х 

гратчасті опори. 

Опори встановлюються на монолітні залізобетонні фундаменти глибиною 

закладання 2,4м. Під фундаментами передбачена підготовка з щебню. 

Основою фундаментів, згідно інженерно-геологічних вишукувань, будуть 

служити ґрунти ІГЕ-2 - суглинок жовто-бурий, буровато-жовтий озалізенний, 

м׳якопластичний, розрахункові фізико-механічні характеристики: щільність 

Р=2,68т/м3; коефіцієнт пористості е=0,71; зчеплення С = 0,020 МПа; модуль 

деформації Е=12,0 МПа; кут внутрішнього тертя φ=18˚. 

Ґрунтові води зафіксовані на глибині 4,8м від поверхні землі з абсолютними 

відмітками 295,6. 

Димососи 

Димососи передбачається розташовувати на відкритій площадці за 

електрофільтрами. 

Фундаменти під димососи - масивні монолітні залізобетонні, площадки 

обслуговування зі сходами - металеві. 

Фундаменти передбачається проектувати з врахуванням динамічних 

навантажень. 

Основою фундаментів димососів, згідно інженерно-геологічних вишукувань, 

будуть служити ґрунти ІГЕ-2 - суглинок жовто-бурий, буровато-жовтий 

озалізенний, м׳якопластичний, розрахункові фізико-механічні характеристики: 

щільність Р=2,68т/м3; коефіцієнт пористості е=0,71; зчеплення С = 0,020 МПа; 

модуль деформації Е=12,0 МПа; кут внутрішнього тертя φ=18˚. 

Ґрунтові води зафіксовані на глибині 4,8м від поверхні землі з абсолютними 
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відмітками 295,6. 

Проміжний силос леткої золи 

Проміжний силос леткої золи – технологічне обладнання комплектної 

поставки, який встановлюється на відкритому майданчику біля електрофільтру. 

В даному ТЕО передбачено виконання: 

 опорних конструкцій під проміжний силос леткої золи з зовнішнім діаметром 

10,0м; 

 V= 1450 м3 і висотою 32,0 м; 

 закритого надсилосного приміщення для установки обладнання; 

 відкритих майданчиків обслуговування зі сходами; 

 окремо розташованої зовнішньої шахтної сходи. 

Опорні конструкції проміжного силосу леткої золи представляють собою 

відкриту двох-поверхову етажерку з розмірами в плані 7,070х7,070 м. 

Основні несучі конструкції-металеві зварні двотаври складеного перерізу з 

товстолистової сталі та металеві балки опорного поясу з позначкою верху +15,960. 

На відм. + 6,800 м передбачено перекриття з рифленого настилу по металевих 

зварних балках. 

Перекриття має прорізи для можливості вивантаження леткої золи в 

автотранспорт. 

По периметру передбачено огорожу з круглої сталі. 

Геометрична незмінність силосного корпусу забезпечена завдяки наявності 

вертикальних зв'язків по колонах, а також завдяки жорсткій приварці рифленого 

настилу до балок перекриття на відм. + 6,800 м. 

Також передбачені відкриті майданчики обслуговування зі сходами на відм. 

+2,800, +3,100 та +12,000 м. 

На відм. + 32.000 передбачено будівництво надсилосного приміщення. 

Приміщення служить для установки і обслуговування технологічного 

устаткування. 

Розміри приміщення в плані 7,070х7,070м. Основні несучі конструкції-

металеві колони з прокатних двотаврів, та зварні балки покриття складеного 

перерізу. 

Позначка низу балок +39,000 м. Геометрична незмінність приміщення 

забезпечення завдяки наявності вертикальних зв'язків по колонах. 

Стіни та покрівля приміщення передбачені з комплексних панелей «Сандвіч» 

по вітрових ригелях та прогонах покриття. 

Вихід на відм. +32,000 м здійснюється з двомаршевих шахтних сходах. 

Зовнішні відкриті сходи з розмірами в плані 4,185 м на 2,200 м з виходами на 

перекриттях з відм.+6,800;+12,000; + 32.000 м. 

Несучі конструкції сходів - це металева просторова етажерка з колонами, 
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вертикальними зв'язками і розпірками по периметру. 

Усередині розташовані сходи-майданчики з огорожею. Всі елементи виконані 

з прокатних профілів. Евакуаційні сходи з металу прокатних профілів. 

Фундаменти під металеві колони силосу та шахтної сходи - монолітні 

залізобетонні стовпчасті, глибиною закладання 2,4м. Під фундаментами 

передбачена підготовка з щебню. 

Опори під пневмозолопроводи 

У даному ТЕО передбачена прокладка пневмозолопроводiв від 

електрофільтру до проміжного силосу леткої золи. 

Пневмозолопроводи спиратимуться на плоскі металеві 2-х гілкові опори з 

прокатних двотаврів з гратками з прокатних кутиків і траверсами з прокатних 

швелерів. Відмітка верху траверс + 6,000м. 

Також передбачена прокладка пневмозолопроводiв на вертикальній ділянці 

силосу 

з позначки +6,000 до позначки +30,000м. Кріплення передбачається до стінок 

силосу леткої золи. 

Фундаменти під металеві опори - монолітні залізобетонні стовпчасті, 

глибиною закладання 1,2м. 

Основою під фундаменти буде служити піщана подушка товщиною 1,0 м. 

Фундаменти розраховуються на ґрунти з розрахунковим тиском R=12 т/м2. 

 

Результат виконання заходу: За умови виконання даного заходу буде до- 

тримано вимог затвердженого плану реконструкції газоочищення ТЕЦ, а також 

поліпшено екологічну обстановку м. Калуш. Крім того за рахунок зменшення плати 

за викиди буде отримано економію в розмірі 250 тис. грн. /рік.  

За умови невстановлення фільтру на котлоагрегаті №4 і, як слідство, 

вимушеному переведенні його на спалювання природного газу, різниця в вартості 

ви траченого палива складатиме 270 млн. грн./рік («термін окупності» – 

117 156 512/270 000 000) =5,2 місяці).  

Термін впровадження: серпень– вересень 2020 року. 

 

Вартість виконання заходу, що планується на 2019 рік складає 65 942,28 

тис. гри (без ПДВ), в тому числі: 

1. Вартість проектних робіт – 955,16 тис. грн. 

2. Вартість обладнання електрофільтра, що планується отримати в 2019 році – 

64 987,12 тис. грн. 

Загальна кошторисна вартість заходу (у поточних цінах станом на 10 серпня 

2017 року) відповідно до ТЕО, схвалена КМУ складає – 117 156,512 тис. гри. 
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Додаток  2 до Договору  

№______ від _________ 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

до предмета закупівлі 

 

«Роботи з  реконструкції системи очистки вихідних газів  

(встановлення електрофільтра на котел ст. № 4)» 

ЗМІСТ 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ  

1.1. Загальна характеристика об’єкту реконструкції   

1.2. Короткий опис котельної установки  

1.3. Ситуаційні умови  

1.4. Природно-географічна, кліматична та геологічна характеристика проммайданчика.  

1.5. Опис існуючої системи газоочищення  

2. ОБСЯГ ЗАКУПОК ТОВАРІВ І РОБІТ  

2.1. Загальні положення  

2.2. Обсяги поставок, робіт та послуг Підрядника  

2.3. Обсяг поставки обладнання та матеріалів.  

2.3.1. Підготовка будівельного майданчика  
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2.4. Вимоги до проектування  
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3.2.4. Вимоги до надійності  

3.2.5. Вимоги до конструкції обладнання та устаткування.  

4. Вимоги до електричної системи електрофільтру  
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5. Вимоги до системи керування, захисту, контролю та сигналізації  

5.1. Вимоги до КВП та А.  

5.2. Загальні вимоги до АСК ТП електрофільтру.  
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13.1.  Вимоги до будівельних робіт   
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13.1.2. Протипожежні заходи  
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14.2. Основні вимоги  
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Назва будівництва «Роботи з  реконструкції системи очистки 

вихідних газів (встановлення електрофільтра на 

котел ст. № 4)» 

Будівельний майданчик ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» вул. Промислова, 

1,м. Калуш, Калуський р-н,   

Івано-Франківська обл.,  

77304, Україна 

Замовник будівництва ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» вул. Промислова, 

1,м. Калуш, Калуський р-н,   

Івано-Франківська обл.,  

77304, Україна 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ  

1.1. Загальна характеристика об’єкту реконструкції  

Основною метою  переоснащення системи газоочищення котлоагрегату №4 є покращення екологічного 

стану району шляхом зменшення шкідливих викидів в атмосферу за рахунок встановлення нового 

електрофільтру, який дає можливість знизити концентрацію пилу у вихідних газах до  30 мг/нм
3
.  

1.2. Короткий опис котельної установки  
В котельному відділенні Калуської ТЕЦ встановлено чотири парових котли типу ТП-87 (Е420/140Ж) 

сумісного виробництва Таганрогського котельного заводу «Красный котельщик» і ЧССР. Котел типу 

ТП-87 однобарабанний, з природною циркуляцією, П-подібної компоновки, пиловугільний, з рідким 

шлаковидаленням. Загальна продуктивність чотирьох котлів 1680 т/год.  

У відповідності з початковим проектом котельні агрегати були призначені для використання в якості 

палива Донецького пісного вугілля марки «Т» і природного газу Дашавського газового родовища.  

В 1969...1970 рр. у відповідності до наказу Міненерго СРСР від 17.10.1968 р. котли ТЕЦ були 

реконструйовані на спалювання вугілля Львівсько-Волинського басейну. При цьому пилосистеми 

переведені на одновентиляторну схему з використанням інертних газів для вентиляції, сушки і подачі 

пилу до пальників. ВГД були демонтовані.  

В даний час на Калуській ТЕЦ встановлено чотири паротурбінних агрегати загальною встановленою 

електричною потужністю 200 МВт.   

Основним видом палива є кам’яне вугілля марок Г, ДГ, Д. Для підтримання стабільності процесу 

горіння у якості підсвічування використовується мазут.  

Для відводу димових газів від котлів збудовано залізобетонну димову трубу, висотою Н=180 м з 

внутрішнім діаметром гирла 6 м і діаметром основи 14,7 м, побудована по проекту № Н1773-01 ВНІПІ 

«Теплопроект». Ствол труби футерований кислотостійкою цеглою. Футеровка розділена на окремі 

конструктивні пояси, що опираються на бетонні консольні виступи.  

1.3. Ситуаційні умови  

Проммайданчик Калуської ТЕЦ розташований в центрі підприємств колишнього Калуського 

виробничого об'єднання «Хлорвініл» (на даний час частина підприємств об'єднання «Хлорвініл» 

знаходиться в складі ТОВ «Карпатнафтохім»).  

Район розташування ТЕЦ має розвинуту мережу автомобільних доріг з твердим покриттям. Залізничні 

перевезення промвузла, включаючи ТЕЦ, виконуються через залізничну станцію «Кропивник», яка має 

сполучення з залізничною станцією ПАТ «Укрзалізниця» «Рожнятів» Львівської залізниці. Протяжність 

під’їзної залізничної колії ТЕЦ становить 2,1 км.  

Майданчик ТЕЦ обмежений з півночі струмком Сапогів, з півдня – струмком Фронилів, а з заходу і 

сходу – квартальними проїздами ТОВ «Карпатнафтохім».  

Ситуаційний план розташування ТЕЦ наведений на Додатку А  

Розміщення будівель і споруд на проммайданчику Калуської ТЕЦ відповідають вимогам СНиП ІІ-89-

80* («Генеральные планы промышленных предприятий», Москва, 1982 г.) з дотриманням вимог 

санітарних, протипожежних і інших норм, що регламентують розриви між будинками, спорудами та 

інженерними комунікаціями. Генеральний план Калуської ТЕЦ наведений у Додатку Б.  

Компоновочні рішення визначилися взаємним розташуванням та габаритами головного корпусу, 

напрямком видачі електричної і теплової енергії, необхідним набором допоміжних будинків і споруд, 
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забезпечуючи при цьому нормативні протипожежні розриви і технологічні зв'язки між будинками і 

спорудами ТЕЦ. На проммайданчику електростанції розташовані наступні будівлі та споруди:  

1 Головний корпус.  

2 Відкриті розподільчі пристрої.  

3 Вугільний склад.  

4 Обладнання паливоподачі.  

5 Споруди та мережі технічного водопостачання.  

6 Мазутне господарство.  

7 Господарство природного газу.  

8 Споруди та мережі системи золо- шлаковидалення.  

9 Естакади технологічних трубопроводів;  

10 Інженерні мережі і системи.  

11 Споруди установок водопідготовки.  

12 Об′єднаний допоміжний корпус.  

13 Допоміжні споруди.  

14 Залізничні шляхи.  

15 Мережа автомобільних доріг.  

Забудова проммайданчика ТЕЦ виконана з «лівою» компоновкою головного корпусу, з 

орієнтацією постійного торця на схід і фасадної стіни машинного відділення на північ.  

Головний в'їзд на територію ТЕЦ передбачений зі сходу, від головної автомобільної дороги 

промвузла. РП 6 кВ, відкрита установка трансформаторів і баштова градирня розташовані на північ і 

північний схід від головного корпусу. На південь від головного корпусу розташовані водогрійна 

котельня і паливне господарство ТЕЦ з вуглерозвантажувальною залізничною станцією ТЕЦ. На 

південному заході проммайданчика, з розривом орієнтовно 500 м, розташоване мазутне господарство.  

Головний корпус ТЕЦ за допомогою перехідного мосту з'єднаний з об'єднаним допоміжним 

корпусом, розташованим на головному в'їзді на територію ТЕЦ. Для відводу димових газів парових 

котлів споруджена одноствольна залізобетонна труба висотою 180 м.  

Виводи теплових мереж і паропроводів до споживачів промвузла виконані в сторону постійного 

торця на північ.  

Для забезпечення технологічних і транспортних зв'язків, а також для під'їзду пожежних 

автомашин до всіх будинків і споруд проммайданчика ТЕЦ передбачені автомобільні дороги і 

майданчики з асфальтобетонним покриттям. Автомобільні дороги запроектовані шириною 4,50 метри з 

бордюрами.  

В таблиці 1 наведені основні показники території Калуської ТЕЦ. Таблиця 1 – 

Основні показники території Калуської ТЕЦ  

Назва показника  Значення  

1. Загальна площа в межах відводу, га  155,0  

2. Площа основного майданчика (без буд. двора), га  30,45  

3. Площа забудови основного майданчика, га  10,52  

Назва показника  Значення  

4. Коефіцієнт щільності забудови основного майданчика, %  34,5  
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5. Площа покриття внутрішньо-майданчикових автодоріг і 

площадок проммайданчика, м²  

  

18 895  

6. Протяжність внутрішньо-майданчикових залізничних колій, км  2,31  

7. Залізнична вуглерозвантажувальна станція, км  3,82  

  

1.4. Природно-географічна, кліматична та геологічна характеристика проммайданчика.  
Калуська ТЕЦ розташована в північно-західній частині Калуського району Івано-франківської 

області, в 4-х кілометрах від м. Калуш.  

Географічні координати площадки 49° 02' ПнШ; 29°29' СхД.  

Рельєф площадки рівний з невеликим ухилом в північно-східному напрямку.  

Абсолютні відмітки поверхні площадки змінюються від 300 до 303 м.  

По тектонічному районуванню проммайданчик Калуської ТЕЦ розташований в області 

Передкарпатського передового прогину.  

Абсолютна відмітка підлоги головного корпусу рівна +299,00  

Розрахункова середня температура найбільш холодної п’ятиденки складає мінус 20°С.  

Нормативне снігове навантаження приймається згідно ДБН В. 1.2-2:2006 і дорівнює 1440 Па 

горизонтальної поверхні.  

Нормативний швидкісний тиск вітру приймається згідно ДБН В. 1.2-2.2006 530 Па для висоти 10 

м над поверхнею землі.  

Глибина промерзання грунтів згідно з ДБН В.2.1-10:2009 – 80 см.  

Максимальний рівень ґрунтових вод знаходиться на відмітках від 301,20 до 293,40 м.  

Води прісні, гідрокарбонатно-кальцієві, слабо агресивні до бетону по водонепроникності W4.  

Сейсмічність майданчика будівництва згідно з ДБН В.1.1-12.2014 становить 7 балів за 

мікросейсмічною шкалою та відповідає 1%-ій імовірності перевищення розрахункової сейсмічної 

інтенсивності протягом 50-ти років і середнім періодом повторення таких інтенсивностей один раз на 5 

000 років.  

Згідно з висновками звіту про інженерно-геологічні вишукування, що проведені в 2011р. в 

геологічній будові майданчика приймають участь відкладення нижньонеогенового і четвертинного 

віку. Корінна система майданчика, утворення нижньонеогенового віку, представлена глинами, які 

перекриті ґрунтами четвертинного віку, складеного з гравійно- галькового ґрунту з пісочно-глинистим і 

пісочним заповненням.  

Категорія грунтів під фундаменти споруд за сейсмічними властивостями згідно ДБН В.1.1-

12.2014, табл. 5.1 становить ІІ.  

Топографічна зйомка майданчика Калуської ТЕЦ наведена у Додатку В.  

1.5. Опис існуючої системи газоочищення  

Для кожного котла встановлена система очистки відхідних газів від леткої золи в складі 

чотирьох скруберів типу МП-ВТИ діаметром 4100 мм. В період експлуатації виконана реконструкція 

системи очистки відхідних газів. При цьому скрубери типу МП- ВТИ замінені на двопоточні 

коагулятори з трубами Вентурі горизонтального виконання.  

2. ОБСЯГ ЗАКУПОК ТОВАРІВ І РОБІТ  

2.1. Загальні положення  

Дане технічне завдання стосується закупівлі повного пакету робіт для забезпечення будівництва 

нової газоочисної установки в межах майданчика котлоагрегату №4 Калуської ТЕЦ на базі сухого 

горизонтального електрофільтру з часом перебування золи в активній частині не менше ніж 19 с, який 

буде забезпечувати концентрацію золи в димових газах на виході, з приведенням до нормальних умов, 

при будь-яких навантаженнях котлоагрегата та при роботі котла на паливі гарантованої якості, не 

більше як 30 мг/нм
3
 при 6% О2 (сухий газ)..  

 

Комплекс робіт повинен включати:  

1. Розробку проектної і конструкторської документації системи газоочищення для 

котлоагрегату ст.№4, з урахуванням тиражування даного проектного рішення на котлоагрегати ст.№1, 

№2 та №3 з найменшою кількістю доопрацювань, а також проходження експертизи за всіма 

напрямками;  

2. Виготовлення та поставка обладнання, необхідного для виконання будівельно- 

монтажних робіт по будівництву та включенню в роботу електрофільтра, а також перенесення або 
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заміну димососів у відповідності до вимог даного технічного завдання та розробленої і затвердженої 

належним чином проектної документації;  

3. Демонтаж існуючого газоочисного обладнання, включаючи димососи та будівельні 

конструкції. При виконанні демонтажних робіт Виконавець повинен передбачити проектними 

рішеннями додатковий обсяг робіт з переносу існуючого обладнання та комунікацій енергоблоку.  

4. Для обслуговування тягодуттєвого обладнання та електрофільтру підряднику 

передбачити проїзд для під’їзду автомобільного крану.( в складі проектної документації передбачити 

реконструкцію півкозлового крану КП-20А для обслуговування ТДМ, в разі необхідності його 

демонтажу передбачити стаціонарні ВП механізми обслуговування ДВ та ДС) 

5. Підготовку будівельного майданчика під будівництво нового електрофільтру 

(планування території, влаштування під’їзних шляхів тощо);  

6. Влаштування фундаментів під постамент електрофільтру, опори газоходів, площадки 

обслуговування та димососи;  

7. Монтаж корпусу електрофільтру (включаючи ізоляцію, площадки обслуговування);  

8. Перенесення існуючих димососів або демонтаж існуючих та монтаж нових димососів 

(електродвигуни, механічні частини, електрообладнання, КВП і А, а також площадки обслуговування 

та ін.);  

9. Будівництво електроприміщення, включаючи приміщення системи моніторингу та АСК 

ТП електрофільтра;  

10. Монтаж електричної частини, включаючи КТП із трансформаторами 6/0,4 кВ;  

11. Монтаж газоходів від ряду Д котельної  до електрофільтру (включаючи дифузори), та від 

електрофільтру (включаючи конфузори) до димососів та димової труби;  

12. Монтаж опорно-підвісної системи газоходів;  

13. Монтаж систем гідро та пневмозоловидалення з можливістю відвантажування золи в 

автомобільний транспорт та на лінію будівельних матеріалів і сумішей, включаючи компресорну;  

14. Монтаж лінії будівельних матеріалів і сумішей  

15. Монтаж системи безперервного моніторингу забруднюючих викидів  

16. Монтаж засобів механізації (ВПМ) для монтажу електрофільтрів та тягодуттєвого 

обладнання;  

17. Комплексне випробування.  

Комплектація нового електрофільтру в обов'язковому порядку повинна включати наступні 

вузли:  

- система осаджувальних і коронуючих електродів;  

- високовольтні агрегати живлення із системами керування;  

- система струшування електродів з оптимізованим автоматичним контролем;  

- електричне устаткування (приводи механізмів струшування, кабелі, ізолятори і тому подібне);  

- систему автоматичного керування електрофільтру;  

- систему моніторингу викидів димових газів;  
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- контрольно-вимірювальну апаратуру;  

- систему гідравлічного та пневматичного золовидалення з бункерів (включаючи систему 

обрушення в бункерах пилу, датчики рівня пилу, та ін.)  

- Інше, визначене Підрядником з урахуванням функціональних вимог установки, її надійності, 

безпеки  та ін.  

 

Комплектація лінії будівельних матеріалів і сумішей повинна включати наступне: 

- Млин сухих сумішей  

-  Живильники  

-  Елеватори з майданчиками обслуговування 

- Бункери  

- Затвори шиберні 

- Конвеєр  

- Фільтри  

- Датчики  

- Пневматичне обладнання   

- Електрообладнання   

- Блок дозаторів з майданчиками 

- Робоче місце оператора  

- Обшивка  

- Склад цементу  

- Машина фасувальні    

- Вібросито    

- Живильник шлюзовий 

- Інше, визначене Підрядником з урахуванням функціональних вимог лінії, її надійності, безпеки  та ін. 

Підрядник повинен вивчити і прийняти характеристику місцевих умов майданчика будівництва. 

Підрядник повинен вивчить представлену документацію, креслення, а також, в разі необхідності, 

уточнити існуючу ситуацію на місці при відвідуванні станції до строку подачі пропозицій конкурсних 

торгів.  

Виконання робіт за Договором, що буде укладений за результатами торгів (надалі Договір), 

повинно повністю відповідати Законам, нормативній та стандартній базам України за критеріями 

надійності, по охороні праці, по пожежо - і вибухобезпеці, по охороні навколишнього середовища, по 

охороні здоров’я та ін. Вся юридична документація повинна бути приведена у відповідності із 

Законами, що діють в Україні.  

           Все обладнання, що поставляється для виконання будівництва системи газоочищення, повинно 

бути сертифіковане в Україні.  

2.2. Обсяги поставок, робіт та послуг Підрядника  

          Виконавець повинен поставити все необхідне устаткування, частини й елементи електрофільтру, 

димососів що реконструюється, та лінії будівельних матеріалів та сумішей на будівельний майданчик, 

зазначений у розділі 1, відповідно до умов поставки, що зазначені в документації конкурсних торгів.  

         Все обладнання, що поставляється: частини, елементи й вузли електрофільтру, лінії будівельних 

матеріалів та сумішей що імпортуються до України повинні бути сертифіковані в Україні, мати 

сертифікат якості у відповідності з законами і нормативними актами, що діють на території України.  

         Частини, елементи й вузли електрофільтру та лінії будівельних матеріалів та сумішей повинні 

пройти на підприємстві-виробнику необхідні випробування і контроль відповідно до галузевих 

стандартів та технічних умов.  

Все обладнання, що поставляється, повинно бути надійно законсервоване для запобігання 

виникненню корозії. Замовник залишає за собою право проведення вхідного контролю поставленого 

устаткування та матеріалів. Підрядник повинен визначити і поставити всі обов’язкові запасні частини.  

2.3. Обсяг поставки обладнання та матеріалів.  
В обсяг поставки обладнання та матеріалів для реконструкції газоочисної установки 

котлоагрегату №4 Калуської ТЕЦ, у відповідності до розроблених проектних рішень, входить наступне 

устаткування, частини, елементи і деталі:  

1) корпус електрофільтру:  

- опорний пояс з бункерами;   

- вертикальні несучі конструкції;   

- несучі балки внутрішнього обладнання;  
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- зовнішні стінові панелі;    

- стеля та дах;   

- конфузор та дифузор;   

- ізоляція корпусу електрофільтру;  

2) внутрішнє механічне устаткування:  

- система осаджувальних електродів, у тому числі елементи осаджувальних електродів, система 

струшування;  

- система коронуючих електродів, у тому числі система струшування;   

- газорозподільні решітки;   

- вузли кріплення;  

- інше устаткування на розсуд Підрядника;  

3)  електроустаткування, система керування та контролю:  

- високовольтні агрегати живлення;   

- система керування агрегатами живлення;  

- шафи місцевого керування механізмами електрофільтру з електроапаратурою, контрольно-

вимірювальними приладами, виконавчими механізмами та індикацією про необхідність проведення 

сервісного обслуговування обладнання;  

- АСК ТП електрофільтру;  опорні ізолятори;   

- устаткування КВП і А;  

- система моніторингу вихідних газів;  

- система автоматичного контролю, датчики та електронні блоки для забезпечення необхідної 

періодичності струшування;  

- електродвигуни та приводи;  

- електронагрівники опорних ізоляторів і бункерів;  

- кабельна продукція (з ізоляцією в негорючому виконанні), включаючи високовольтні муфти та 

прохідні ізолятори (включаючи необхідний обсяг кабелю до ГрЩУ, необхідний для стикування 

системи АСК ТП електрофільтру й АСК ТП енергоблоку);   

- інше устаткування на розсуд Виконавця;  

4) газоходи від приміщення енергоблоку до електрофільтрів (включаючи опори газоходів та 

ізоляцію);  

5) газоходи від електрофільтрів до димососів та димової труби (включаючи опори газоходів та 

ізоляцію);  

6) систему вивантаження золи з бункерів (включаючи систему обрушення в бункерах золи, 

систему гідравлічного видалення золи з бункерів, золозмивні апарати та систему пневматичного 

транспортування золи до лінії будівельних матеріалів та сумішей);  

7) систему пожежогасіння на електрофільтрі;  

8) систему масловідводів від агрегатів живлення, включаючи приймальні ємності;  

9) несучі конструкції для встановлення електрофільтру (постамент)  

10) сходові марші, площадки обслуговування, технологічні лази та дверцята для обслуговування 

обладнання електрофільтру;  

11) компресорну станцію;  

12) освітлення електрофільтру, площадок обслуговування, сходових маршів;  

13) ізоляційні матеріали;  

14) система безперервного моніторингу забруднюючих викидів  

15) запасні частини до електрофільтру та механічні запчастини до обладнання;  
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16) лінія будівельних матеріалів та сумішей 

17) обладнання для технічного обслуговування всіх систем;  

18) обладнання, яке має відношення до пускових операцій та зупинок.  

 

Детальна специфікація обладнання, що поставляється для реконструкції газоочисної установки 

котлоагрегату №4 Калуської ТЕЦ, повинна бути розроблена Підрядником в обсязі проектної 

документації та передана Замовнику на узгодження.  

Окрім того Підрядник повинен передбачити проектування, постачання, будівництво, монтаж та 

налагоджування живлення системи газоочищення, з кабельними трасами для її підключення та 

підключення устаткування газоочищення, згідно з діючим ПУЕ. Живлення виконати від існуючих 

секцій 6кВ, використовуючи резервні комірки. Схема живлення повинна забезпечувати можливість ТО 

відповідних секцій без зупинки електрофільтра. Прокладку кабелів виконати по існуючих кабельних 

трасах (довжина траси 150 м).  

2.3.1. Підготовка будівельного майданчика  

В обов’язки Підрядника входить:  

1) доставка та встановлення будівельних машин та механізмів;  

2) доставка монтажного устаткування і матеріалів для демонтажу (монтажу) 

обладнання:  

 спеціальне монтажне устаткування, необхідне на будівельному майданчику з урахуванням 

особливостей монтажу;  

 спеціальні інструменти та пристрої для технічного обслуговування, необхідні для збирання, 

налагодження і ремонту устаткування по місцю;  

 матеріали, необхідні для монтажу, збирання та введення в експлуатацію обладнання (кабелі для 

зварювальних апаратів, електроди, матеріали й реактиви для проведення термообробки, контролю 

якості монтажу та ін.);  

 механізми, пристосування, такелажні засоби, риштування і все, що необхідно для проведення 

монтажних робіт.  

Повний обсяг поставок, виконуваних робіт і послуг повинен бути визначений Підрядником і 

погоджений Замовником.   

2.3.2. Обсяг робіт та послуг Підрядника  

В обсяг робіт підрядника входить:  

- розробка проекту, робоча документація, розрахунки (аеродинамічні, гідравлічні, теплові та ін.), 

інша документація;  

- авторський нагляд (при необхідності);  

- перевірка вихідних даних проекту і збір відсутніх даних;  

- перевірка і тестування обладнання, вузлів та запчастин до відвантаження; 

-  транспортні послуги; митні процедури; зберігання; 

-  демонтаж існуючого обладнання; 

-  монтаж металоконструкцій та устаткування;  

- виконання механічних і електричних з'єднань на межах устаткування, що поставляється;  

- забезпечення монтажних робіт; 

-  шеф-монтажні роботи;  

- розробка проекту виконання робіт (ПВР);  

- налагоджувальні роботи;  

- індивідуальні випробування;  

- гарантійні випробування;  

- комплексні випробування;  

- навчання персоналу Замовника.  
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Виконавець виконує всі необхідні з'єднання між різними частинами та елементами ГОУ та 

існуючими елементами котлоагрегату, які повинні бути включені в обсяг робіт згідно проектних 

рішень.  

2.4. Вимоги до проектування  

Підрядник повинен виконати проект і робочу документацію для будівництва відповідно до вимог 

діючих в Україні Законів, стандартної й нормативної бази.  

Узгодження і затвердження проектної документації в органах державного управління й нагляду 

країни Замовника виконує Підрядник у випадку, якщо це вимагається законодавчою та нормативною 

базою України.  

Обсяг виконання, вимоги до розробки конструкторської документації в Україні регламентується 

ГОСТ 2.002+2.125 «ЕСКД Сборник единой системи конструкторской документации» та ГОСТ 

2.301+2.321 «ЕСКД Общие правила вьшолнения чертежей».  

Склад, порядок розробки, узгодження й затвердження проектної документації для будівництва в Україні 

регламентується наступними документами:  

 ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;   

 ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад та зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні й будівництві підприємств, будівель та споруд. Основні 

положення проектування»; 

 ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва»;  

 ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до 

проектної і робочої документації».  

Перед початком проектування і розробки конструкторської документації Підрядник повинен під 

свою відповідальність вивчити існуюче положення по устаткуванню, що підлягає реконструкції або 

заміні, провести інженерно-геодезичні вишукування несучої здатності конструкцій та ґрунтів. 

Устаткування, елементи і деталі електрофільтру повинні бути спроектовані таким чином, щоб 

забезпечити надійну експлуатацію, високу ефективність, ремонтопридатність, доступ для огляду і 

обслуговування, безпеку обслуговуючому персоналу.  

Матеріали проекту для будівництва необхідно розробляти в складі і обсязі, достатньому для 

обґрунтування прийнятих проектних рішень, визначення обсягів основних будівельно- монтажних 

робіт, потреби в устаткуванні, будівельних конструкціях, матеріальних, паливно- енергетичних, 

трудових і інших ресурсах, положень по організації будівництва, забезпечення вимог екологічної 

безпеки, санітарного й епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, пожежної безпеки, 

енергозбереження, міцності, надійності, а також обґрунтування кошторисної вартості будівництва та 

капітальних вкладень.  

2.5. Межі виконання робіт.  
Межа проектування, по всіх розділах проекту системи газоочищення,  Підрядника складатиме 

від котельного цеху ряду Д до димової труби.  Підрядник погодить із Замовником точки приєднання, 

приєднає за участю персоналу Замовника своє устаткування до елементів існуючого устаткування без 

яких-небудь перешкод для роботи існуючих елементів і частин котельного основного та допоміжного 

обладнання (Підрядник повинен забезпечити повний обсяг матеріалів і робіт, необхідний для 

відповідного стикування).  

У межі виконання робіт повинні бути включені всі поставки, роботи та послуги, необхідні для 

взаємного ув'язування вузлів нового електрофільтру з існуючими елементами основного та 

допоміжного котельного устаткування. Виконавець повинен поставити всі основні та додаткові 

запчастини, спеціальне монтажне устаткування, спеціальні пристрої для обслуговування та 

інструменти, монтажні матеріали, тимчасові пристрої, матеріали для монтажу і введення в 

експлуатацію.  

2.6. Вимоги до електричних мереж живлення.  
Мережа, що має обслуговувати систему газоочищення:  

- Система 6 кВ  

- Система 50 Гц, 380 В, з заземленою нейтраллю, 3-х провідна + нульовий дріт + захисний дріт: 

- Максимальна напруга системи                    420 В 110%  

- Нормальна напруга системи           400 В 105%  

- Номінальна напруга              380 В 100%  

- Зміна напруги            85…110% постійн.  

80…85% 15 сек.  
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- Дублювання живлення          не потрібно  

В існуючих низьковольтних мережах використана 4-х провідна система, в якій нейтральний та 

захисний дроти з’єднані тільки у головному розподільному пристрої.  

3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

Вимоги, викладені в даному розділі, відносяться до технологічних вимог щодо внутрішнього 

обладнання електрофільтру, в тому числі осаджувальних і коронуючих електродів, їхніх систем 

струшування, електричної частини та системи керування електрофільтру котлоагрегату №4, але не 

обмежуються ними.  

Підрядник повинен дотримуватись вимог всіх чинних Законів, стандартів, будівельних норм і 

правил України, керівних і відомчих документів Міненерговугілля України.  

3.1. Загальні вимоги  

Електрофільтр після монтажу повинен задовольняти наступні вимоги:  

1. Підвищення ефективності - доведення викидів золи в атмосферу не вище 30 мг/нм
3
 при 6% 

кисню (сухий газ) при паропродуктивності котлоагрегату до 420 т/год.  

2. Підвищення надійності і терміну служби - визначення міжремонтного періоду (необхідність 

проведення капітального ремонту устаткування електрофільтру не частіше, ніж 1 раз на 6 років).  

3.2. Основні вимоги  

3.2.1. Ефективність устаткування  

Пропоновані технічні рішення по реконструкції газоочисної установки, її внутрішньої механічної 

частини, електричної частини, системи керування й контролю повинні враховувати відпрацьовані 

сучасні технології газоочистки з високим технічним рівнем, експлуатаційна надійність якого доведена 

тривалою роботою з виконанням гарантій по якості та ефективності.  

Після реконструкції повинні бути забезпечені:  

 надійна та безпечна робота у всіх експлуатаційних і аварійних режимах з дотриманням всіх критеріїв 

надійності, передбачених інструкціями заводу - виробника та інструкціями з експлуатації;  

 економічний режим роботи, встановлений на підставі випробувань та інструкцій заводу-

виготовлювача; 

 надійність роботи систем гідро та пневмозоловидалення з можливістю відвантажування золи в 

автомобільний транспорт та на лінію будівельних матеріалів і сумішей. 

3.2.2. Технічне обслуговування  

Капітальні і експлуатаційні витрати нового електрофільтра, включаючи ремонтні, повинні бути 

оптимізовані і досить низькими за умови забезпечення кінцевих цілей, що повинно бути чітко 

визначено Підрядником при проектуванні, розробці конструкції і впровадженні її в існуючому 

електрофільтрі. Організація технічного обслуговування й ремонту, порядок підготовки і виводу в 

ремонт, технологія ремонтних робіт, а також приймання й оцінка стану відремонтованого устаткування 

повинні відповідати вимогам ГКД 34.20.661-2003 "Правила організації технічного обслуговування і 

ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Мінпаливенерго України".  

3.2.3. Безпека процесу  

Улаштування і експлуатація електрофільтру повинні відповідати вимогам нормативних актів по 

охороні праці. Повинні бути прийняті всі необхідні заходи для забезпечення надійної і безпечної 

роботи устаткування та по створенню безпечних і здорових умов праці персоналу під час пуску, 

експлуатації, планових і аварійних зупинках і ремонтах. Процес не повинен негативно впливати на 

навколишнє середовище.  

Новий електрофільтр повинен відповідати вимогам безпеки, передбаченими "Правилами 

улаштування електроустановок" (ПУЕ), ГОСТ 12.2, 003-91 "Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности", НПАОП 40.1-1.01-97 "Правила безпечної експлуатації електроустановок", 

НАОП 1.1.10-1.02-01 "Правила безпечної експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і 

теплових мереж", ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і теплових мереж. 

Правила", ГКД 34.27.506-94 "Електрофільтри, Інструкція з експлуатації" і інших нормативних 

документів і законодавчих актів України.  

3.2.4. Вимоги до надійності  

Необхідна висока експлуатаційна надійність всіх систем, що модернізуються та проектуються, а 

також стосовних до них елементів, частин і деталей електрофільтру.  

Ремонтний цикл повинен відповідати наступним показникам:  

 міжремонтний період експлуатації електрофільтру повинен становити не менш  
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8000 годин;  

 середній термін служби електрофільтру між капітальними ремонтами повинен становити не 

менш 50 000 годин (1 раз в 6 років). Підрядник повинен гарантувати, що перші 6 років експлуатації у 

виконанні капітального ремонту необхідності не буде.  

3.2.5. Вимоги до конструкції обладнання та устаткування.  

3.2.5.1. Загальні вимоги  

Установка електрофільтру на місці існуючої газоочисної установки з можливістю дублювати 

наведене рішення для інших котлоагрегатів враховуючі розміри комірок та розташування та розміри 

фундаменту існуючої димової труби.  

При будівництві електрофільтру Виконавець повинен прийняти в якості розрахункових 

параметрів дані у відповідністю з таблицею 2 з урахуванням даних, наведених у розділі 1.  

Таблиця 2 – Вихідні дані.  

Найменування Розмірність Значення 

Тип котла   ТП-87 

Паропродуктивність котла т пара/год 420 

Марка палива   Д, ДГ, Г 

Характеристики палива:     

 робоча теплота згоряння QH ккал/кг 4900 

 зольність Ap % 30,0 

 вологість Wp % 11,0 

 вміст вуглецю Ср % 47,98 

 вміст водню Нр % 3,52 

 вміст сірки Sp % 1,05 

 вміст азоту Nр % 5,16 

 вміст кисню Ор % 1,29 

 зміст летючих V % 36,1…38,4 

Розрахункова максимальна витрата палива т/ч 62,5 

Кількість вологих продуктів згоряння при α = 1,6 нм
3 
/год 551 000 

Температура газів на вході в електрофільтр °С 160 

Концентрація золи в продуктах згоряння, максимальна г/нм
3
 34 

Розрядження газу на вході в електрофільтр кПа -1 

Тип системи золовидалення: 

  

  

 основна пневматична 

 резервна гідравлічна 

Абсолютна відмітка підлоги головного корпусу над 

рівнем моря 
м 299 

Вихідна гранична масова концентрація суспендованих 

твердих частинок в сухих газах, приведена до 

нормальних умов (температура 0С, тиск 101,32 кПа) 

при вмісті кисню 6%, після електрофільтру, не більше 

мг/нм
3
 30 

 



88  

3.2.5.2. Вимоги до конструкції  

Виконавець на стадії проектування, поряд з гарантійними показниками, повинен надати повний 

обсяг технічної документації устаткування, що проектується, з описом конструктивних даних:  

 по конструкції корпусу електрофільтру (включаючи сходові марші, площадки обслуговування, 

технологічні лази і т. ін.);  

 по конструкції високовольтного устаткування з описом схем електричних з'єднань;  

 по конструкції газоходів від енергоблоку до електрофільтру, від електрофільтру до димососів та 

від димососів до димової труби;  

 по конструкції системи видалення золи з бункерів;  по 

конструкції компресорної станції;  

 по схемах автоматики керування електрофільтром та конструкції допоміжного 

устаткування;  

  зазначений гарантований термін служби коронуючих і осаджувальних електродів, механізмів 

їхнього струшування і усього комплексу електроустаткування і автоматики;  

  інші дані.  

Підрядник при виборі конструктивних елементів електрофільтру повинен визначити:  

 оптимальну величину швидкості газів, при якій величина ефективної швидкості дрейфу буде 

найбільшої, виходячи із властивостей пилу;  

 оптимальну висоту полів електрофільтру при розмірах корпусу, що вписується в комірку ГОУ 

між енергоблоком та димовою трубою;  

 оптимальний підбір геометричних параметрів електродної системи: відстані між коронуючими і 

осаджувальними електродами, відстані між коронуючими елементами в ряді, висоти коронуючих голок 

(зубів), відстані між голками по довжині коронуючого елемента та ін., що забезпечить максимальну 

рівномірність електростатичного поля при максимальних напругах в полях електрофільтру;  

 оптимізацію таких параметрів: періодичності та інтенсивності (величині ударного імпульсу) 

струшування електродів, живлення полів електрофільтру струмом високої напруги та розподілу газів в 

електрофільтрі.  

3.2.5.3. Система газорозподілу.  
В склад тендерної пропозиції Підрядник (Учасник) повинен включити обґрунтування вибору 

системи газорозподілу з включеним в склад проектної документації загального розрахунку тривимірного 

розподілу газових потоків та гідравлічних втрат дільниць газоходів на вході від стіни котельного 

відділення та на виході до димососу, а також в корпусі електрофільтру.  

Система газорозподільних решіток повинна забезпечити нерівномірність поля швидкостей газу в 

активній частині не більше 5%. Система газорозподільних решіток повинна бути такою, що настроюється. 

 

3.2.5.4.  Електроди та механізми струшування.  

Коронуючі електроди.  

Виконавець повинен передбачити спіральний тип коронуючих електродів з врахуванням  

наступних вимог: 

- створення рівномірного електричного поля з високою напруженістю; 

- забезпечення необхідних параметрів вольтамперної характеристики: напруга запалювання, 

величина струму й ін.; 

- механічної міцності, надійності, довговічності й малій металоємності; 

- забезпечення необхідної чистоти поверхні електродів; 

- конструкція елементів коронуючих електродів повинна забезпечувати максимальну робочу 

напругу полів при роботі в режимі «зворотної корони».  

- елементи коронуючих електродів повинні виконуватися з кислотостійкої сталі. У тендерній 

пропозиції Підрядник (Учасник) повинен привести повний обсяг конструктивних даних: 

1) по конструкції коронуючих електродів, матеріалу, з якого вони будуть виготовлені, придатності 

їх до струшування, температурної та корозійної стійкості, механічній жорсткості, способу закріплення в 

рамі та з врахуванням електричних, геометричних, механічних і технологічних параметрів 

2) систем їхнього струшування: тип, розмір, діапазони частоти й інтенсивності регулювання, 

кількість, розміщення, у тому числі ізоляційних валів, редукторів, двигунів, рам підвісу, балок 

струшування й інших елементів. 
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Конструкція коронуючих електродів повинна виключати перепалювання дуговим розрядом. 

З'єднання з рамою, що підтримує коронуючі електроди, повинні бути виконані таким чином, щоб 

запобігати можливість іскрової корозії і втомного руйнування. Спеціальні передбачені системи 

кріплення повинні забезпечити проектну відстань між електродами в залежності від температури й 

швидкості потоку димових газів, що очищуються. 

Осаджувальні електроди.  

Виконавець повинен оптимізувати довжину електродів для досягнення відповідної ефективності 

струшування і запобігання виникнення наростів золи на пластини. Осаджувальні електроди повинні 

бути виконані із твердих пластин, що утворять укриті зони, де пил міцно прилипає й потім видаляється 

в нижню частину пиловловлювача, без ризику його виносу з димовими газами (вторинне віднесення 

пилу).  

Підрядник (Учасник) повинен обґрунтувати вибір матеріалу для осаджувальних електродів, його 

товщину й форму. На осаджувальних електродах не повинно бути ніяких нерівностей, які могли б 

порушити електричне поле й ніяких гострих кутів, які могли б обмежити високу напругу. Підрядник 

(Учасник)повинен обґрунтувати системи кріплення електродів, які забезпечать жорсткість і правильну 

відстань по всій їхній довжині. 

Питома площина осадження (загальна площина осадження, поділена на секундну фізичну 

витрату газу) повинна становити не менше, ніж 90 м
2
/(м

3
/с).     

Основними вимогами механічного характеру, яким повинні відповідати осаджувальні 

електроди, є жорсткість, відсутність короблення, крутіння і коливання при зміні температури й 

швидкості газового потоку, абразивна стійкість і дуже низький аеродинамічний опір, а також бути 

оптимізовані по кроку коронуючих елементів.  

Конструкція елементів осаджувальних електродів повинна забезпечувати стабільність їх форми в 

процесі монтажу і експлуатації. Осаджувальні електроди повинні мати вільне кріплення до балки підвісу і 

жорстке, без застосування зварювання, кріплення до балки струшування; болтові і зварні з'єднання між 

окремими елементами осаджувальних електродів по висоті не допускаються; 

Ширина елементів осаджувальних електродів повинна бути не менше,  ніж 450 мм при висоті 

електрофільтру 9 м і більше і товщині листу не менше 1,3мм. 

Перекос у площині електроду не допустимий. Підрядник повинен гарантувати незмінність 

геометричних розмірів у процесі експлуатації.  

Механізми струшування.  

Не допускається застосування механізмів струшування з викидом стисненого повітря у внутрішній 

обсяг електрофільтру. 

Система струшування електродів електрофільтру повинна бути молоткового типу з нижнім 

розташуванням молотків та окремими валами для кожного напівполя електрофільтру. 

Підрядник при проектуванні повинен передбачити й обґрунтувати тип систем струшування 

електродів, розташування, кількість, а також ефективність систем струшування у відношенні підтримки 

їхньої чистоти. Для підтримки ефективного очищення газів в електрофільтрі Підрядник повинен 

забезпечити оптимальний режим струшування коронуючих електродів (мінімально - можливий шар 

пилу на осаджувальних елементах) при якому:   

- забезпечується підтримка необхідної емісійної здатності осаджувальних елементів;   

- струм корони забезпечує найбільш ефективне вловлювання пилу в електрофільтрі;  

- інтенсивність і частота струшування забезпечують максимально можливий строк служби вузлів 

струшування;   

- розцентровка електродної системи є мінімальною.  

Підрядник повинен визначити і обґрунтувати пропонований метод та режим роботи механізмів 

струшування осаджувальних електродів в залежності від технологічних параметрів роботи установки, 

властивостей пилу і забезпечення мінімального уносу при встряхуванні електродів.  

Підрядник повинен виконати заходи щодо зведення до мінімуму вторинного виносу та 

проскакування пилу з потоком газу за межі поля електрофільтру при струшуванні осаджувальних 

електродів. Система струшування коронуючих і осаджувальних електродів (у випадку застосування 

молоткових механізмів струшування) у зібраному вигляді повинна відповідати наступним вимогам:  

- відхилення від співвісності щодо загальної осі валів повинно бути не більше ± 1мм на всю 

довжину вала;  

- вали повинні прокручуватися вільно, без заїдання;  

- осі молотків повинні збігатися з осями штоків, допуск співвісності - ± 3мм;  
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- молотки повинні наносити удари по центрах ковадл при робочій температурі.  

Спеціальні передбачені системи кріплення повинні забезпечити проектну відстань між 

електродами незалежно від температури і швидкості потоку димових газів, що очищуються.  

Підрядник повинен обґрунтувати системи кріплення осаджувальних електродів, які забезпечать 

жорсткість і правильну  відстань по всій їхній довжині. Всі внутрішні механічні частини електрофільтру 

повинні бути легко доступні для огляду, ремонту, заміни, а механізми струшування розташовуватися у 

вільній зоні поза полем електрофільтру.  

Комплектація корпусу електрофільтру повинна включати внутрішні площадки й сходи для доступу 

до механізмів струшування коронуючих і осаджувальних електродів, зовнішні площадки обслуговування 

й сходові прольоти, технологічні лази й дверцята та ін. 

Приводи системи струшування коронуючих та осаджувальних електродів повинні бути 

розташовані зовні корпусу електрофільтру та повинні бути забезпечені площадками обслуговування. 

3.2.5.5.  Ізолятори  

Кожна електродна система повинна підвішуватися до ригеля корпусу за допомогою опорних 

ізоляторів, розташованих в ізоляторних коробках. Ці коробки повинні бути обладнані спеціальними 

доступами (кришками) для обслуговування, обстеження, заміни ізоляторів без проникнення всередину 

електрофільтру. Опорні ізолятори і система коронуючих електродів повинні мати гнучке з'єднання для 

запобігання бічних зусиль на ізолятори. Всі опорні ізолятори повинні встановлюватися на спеціальних 

фланцях з спеціальними прокладками для компенсації температурного розширення матеріалів 

ізоляторів і сталі.  

Підрядник повинен передбачити заходи, що виключають появлення поверхневих розрядів і 

вихід ізоляторів з ладу. Для підтримки температури ізоляторів вище точки роси повинна бути 

передбачена система їхнього підігріву, що забезпечує надходження теплого повітря в кожну ізоляторну 

коробку. Підрядник повинен передбачити пристрої, що дозволяють здійснювати місцеве і дистанційне 

керування системою підігріву, сигналізувати про її включення і при зниженні температури нижче 

припустимої, автоматично регулювати режим роботи даної системи.  

Ізоляторні коробки і корпуси зовнішнього струмовводу повинні бути оснащені механічними 

вузлами заземлення.  

3.2.5.6.  Газоходи  

Підрядник повинен виконати газоходи від енергоблоку до дифузорів, від конфузорів до 

димососів та від димососів до димової труби, таким чином, щоб була забезпечена економічність і 

надійність роботи електрофільтру. З'єднання газоходів повинні бути зварними.  

Підрядник повинен передбачити встановлення компенсаторів теплового розширення. При 

розробці газоходів варто передбачити щільну і жорстку конструкцію, що витримує аеродинамічні 

вібрації від газу, що протікає, вітрові і снігові навантаження;  

Підрядник повинен передбачити протикорозійний захист внутрішньої поверхні  газоходів та 

погодити її з Замовником. При виборі матеріалу для газоходів Підрядник повинен враховувати 

температуру експлуатації виробу. Підрядник повинен запропонувати матеріал для деталей газоходів. 

Можливе застосування матеріалів закордонного виробництва, по складу і якості не гірше ДСТУ 2251-

93, ГОСТ 8510-86. Не припустиме застосування киплячих сталей у проектуванні і виготовленні 

металоконструкцій газоходів. Всі елементи газоходів повинні бути пофарбовані теплотривкою фарбою 

світлих тонів.  

Підрядник повинен передбачити ізоляцію газоходів мінераловатними матеріалами із захисним 

покриттям, залежно від температури транспортуємого середовища. Повинні бути передбачені штирі, 

гачки, скоби для кріплення теплової ізоляції, а також бобишки і штуцери для встановлення контрольно-

вимірювальних приладів, необхідних для проведення приймальних випробувань і моніторингу при 

експлуатації. Підрядник повинен передбачити площадки обслуговування газоходів у випадку їх 

необхідності.  

3.2.5.7.  Димососи  

Котлоагрегат №4 Калуської ТЕЦ обладнаний двома димососами Д-21-1/2, які пропрацювали 

тривалий час і мають значний матеріальний та моральний знос.   

Під час проектування системи газоочищення Підряднику необхідно виконати розрахунок 

гідравлічного опору електрофільтру та газоходів. В разі недостатності напору димососа або його 

продуктивності характеристикам енергоблоку, підряднику необхідно підібрати та поставити димососи з 

більшим напором.  
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В разі зменшення або незмінній величині гідравлічного опору Підряднику необхідно виконати 

обстеження існуючих димососів та виконати капітальний ремонт з заміною необхідних  елементів (в 

тому числі повна заміна димососів з електродвигунами) 

3.2.5.8. Система золовидалення та транспортування  

Підряднику необхідно розробити проектну документацію на систему золовидалення, яка є 

однакова для всіх бункерів і являє собою комбінацію системи гiдрозоловидалення і пневмотранспорту.  

Для контролю за роботою систем золовидалення кожен бункер електрофільтру обладнується 

датчиками рівня золи, датчиком температури. Устя бункерів обладнуються також електронагрівачами 

для виключення утворення конденсату. 

Перемикання потоку золи між системами здійснюється за допомогою перемикаючого клапана з 

пневмоприводом, розташованого безпосередньо під фланцем бункера. 

Система гiдрозоловидалення включає золозмивні апарати і систему каналів золовидалення, 

оптимізовані за видатками пульпи, зі скиданням у станційну систему. 

Система пневмозоловидалення виконується за схемою системи низького тиску, що включає 

тічки золи з компенсаторами, роторні живильники, приймальні пристрої золи на кожному бункері, 

систему золотрубопроводів від електрофільтру до силосу золи, трубопроводів подачі транспортує 

повітря і приладового повітря, накопичувального силосу ємністю 240 м3. Накопичувальний силос 

обладнується системою подачі золи на лінію будівельних матеріалів та сумішей, системою 

завантаження золи в автотранспорт і системою аварійного скидання через золозмивний апарат в 

систему золозмивних каналів. 

Для забезпечення повітрям системи пневматичного золовидалення Підряднику необхідно 

передбачити компресорну станцію згідно з НПАОП 0.00-1.13-71 в приміщенні насосної водогрійної 

котельні ( її живлення передбачити у водогрійній котельні від діючих секцій 0,4кВ у відповідності до 

окремого проектного рішення ), передбачити установку та місце оператора по дистанційному 

керуванню розвантаження золи із бункерів та під'їзні шляхи до них.  

Підрядник повинен розмістити системи золовидалення в опалюваному приміщення з 

мінімальною температурою +5ºС.  

3.2.5.9. Стійкість устаткування до умов навколишнього середовища.  
Кліматичне виконання устаткування виконати за ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие 

технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатирования, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 

внешней среды».  

Виконавець також повинен взяти до уваги вимоги ГОСТ 15543.1-89 «Изделия 

электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические 

требования в части воздействия климатических факторов внешней среды».  

Устаткування системи осаджувальних і коронуючих електродів, їхньої системи струшування 

повинно бути спроектоване, виготовлене і встановлено таким чином, щоб виключити можливі 

негативні впливи місцевих кліматичних умов навколишнього середовища та повинно бути в 

працездатному стані протягом усього періоду його експлуатації. Зовнішнє і внутрішнє устаткування 

електрофільтру повинно бути захищене від окислювання, бути здатним протистояти фізичним і 

хімічним явищам, які можуть скоротити його проектний строк експлуатації.  

Все устаткування повинне бути захищене кольоровими покриттями, що підходять для місцевого 

клімату.   

3.2.5.10. Захист устаткування від корозії  

Все устаткування повинно бути надійно захищено лакофарбовим покриттям згідно  

СНиП 3.04. 03-85 "Захист будівельних конструкцій від корозії", СНиП 2.03.11-85 

"Протикорозійний захист споруджень". Якість лакофарбового покриття повинна відповідати класу VII 

за ГОСТ 9.032-74 "Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги й позначення".  

Для внутрішніх поверхонь устаткування повинен передбачатися тимчасовий протикорозійний 

захист на період транспортування і зберігання до початку монтажу за допомогою лакофарбових 

матеріалів або засобів консервації.  

Всі етапи технологічного процесу антикорозійного захисту повинні бути детально розроблені і 

описані з чіткою вказівкою методів очищення поверхні, застосованих матеріалів, способу їхнього 

нанесення, кількості шарів та їхньої товщини, способу і часу сушіння, а також методів контролю.  

Фарби повинні бути стійкими до впливу навколишнього середовища і не повинні впливати на 

навколишнє середовище і обслуговуючий персонал.  

3.2.5.11. Вимоги по забезпеченню ремонтопридатності.  
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Конструкція устаткування електрофільтру повинна забезпечувати можливість ремонту його 

складових частин і відповідати вимогам технічної документації стосовно ремонтопридатності. ГКД 

34.27.506-94 "Електрофільтри. Інструкція з експлуатації" і ГКД 34.27.602-97 "Електрофільтри. Норми 

витрат запасних частин на ремонт і технічне обслуговування".  

Засоби оснащення технічного обслуговування і ремонту, експлуатаційні та ремонтні документи 

необхідно розробляти в складі робочої конструкторської документації. До устаткування 

модернізованого електрофільтру повинні бути прикладені експлуатаційні та ремонтні документи за 

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 «ЕСКД. Зксплуатационные документы» і ГОСТ 2.602 - 95 "ЕСКД. Ремонтные 

документы", в тому числі технічні умови на ремонт, норми витрати запасних частин і матеріалів для 

ремонту.  

  

4. ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРУ  

4.1. Основні вимоги  

Система живлення електрофільтру струмом високої напруги включає:  

- високовольтні агрегати живлення;  

- лінію живлення високовольтних агрегатів живлення;  

- опорні ізолятори;  

- електродвигуни і привода систем струшування електродів;  

- електронагрівники опорних ізоляторів і бункерів;  

- кабельну продукцію з ізоляцією в негорючому виконанні (у тому числі для освітлення 

електрофільтру), включаючи муфти і прохідні ізолятори;  

- інше устаткування на розсуд Підрядника;  

Підрядник повинен вибрати потужність (типорозмір) агрегату живлення, рівень напруги 

живлення і струму електрофільтру залежно від кількості і властивостей димових газів, від вмісту пилу в 

газі, вологості, температури, величини часток пилу, хімічного складу, їхньої електричної провідності та 

інших факторів.  

Підрядник повинен обґрунтувати, що обрана потужність, рівень напруги агрегатів живлення, 

схема і режим живлення (при постійній, імпульсній, пульсуючій напрузі) електрофільтру для даного 

типу леткої золи є оптимальними і: 

 - забезпечують режим роботи електрофільтру без переходу іскрових пробоїв у дугові 

розряди;  

- знижують інтенсивність виникнення зворотної корони;  

- забезпечують ощадливий режим роботи електроспоживання.  

Підрядник повинен виконати систему живлення електрофільтру відповідно до вимог Правил 

улаштування електроустановок (ПУЕ).   

Підрядник при виборі електроустаткування, його вузлів, елементів і частин повинен 

враховувати навантаження, напругу, вид струму, необхідне конструктивне виконання, допустимі рівні 

вібрації і шуму, необхідну потужність, режим роботи, кліматичні фактори району і характер 

навколишнього середовища (нормальний, сирий, з вмістом пилу, пожежонебезпечний і т. ін.) у 

відповідністю з вимогами ПУЕ. З метою спрощення ТО та ремонту, покращення протипожежного 

стану, передбачити в проекті встановлення сухих трансформаторів. 

Ступінь захисту електроустаткування і його частин повинна бути у відповідності з вимогами 

ПУЕ - не нижче ІР-54. Підрядник повинен розробити схеми управління електродвигунами, передбачити 

комутаційні апарати, що живлять кабелі, кабелі управління, кабельні конструкції, електромонтажні 

вироби, а також вибрати і погодити з Замовником траси прокладання кабелів.  

Двигуни повинні бути здатні до перевищення припустимої швидкості на 20% від номінальної 

протягом двох хвилин. Електродвигуни механізмів струшування повинні бути розраховані на 

безперервну роботу при повному навантаженні з врахуванням коливання напруги ±10% від 

номінальної, зміни частоти ± 5 Гц за умови, що сума змін не перевищує 10%. Напруга може бути 

короткочасно (на 4с) знижена до 70% номінального з забезпеченням двигуном необхідного 

обертаючого моменту. Обмотка статора і ізоляції виводів повинні відповідати класу "В". Температура 

обмотки статора не повинна перевищувати 80°С при температурі навколишнього середовища 40°С.  

Блискавкозахист повинен бути виконаний згідно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання 

будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд». Жили кабелю при монтажі 

кабельних муфт повинні бути з'єднані і окінцьовані обпресуванням, пайкою або зварюванням. Місця 

установки муфт та закладних деталей повинні бути захищені від попадання вологи і пилу.  
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Коробки виводів електроустаткування і місця введення кабелів у них повинні бути ущільнені і 

мати ступінь захисту не нижче ІР 55.  

Всі деталі і елементи електроустаткування повинні мати захисне покриття (гальванічне, 

лакофарбове). Місця, технологічно важкі для покриття (наприклад, різьбові отвори, внутрішні поверхні 

втулок та ін.), повинні бути захищені від корозії консерваційним змащенням або іншим способом. Для 

всіх частин, що працюють з тертям та вимагають систематичного змащення, повинна бути передбачена 

можливість його нанесення.  

Всі струмоведучі частини електроустаткування повинні бути заземлені (зануленні) у 

відповідності з вимогами ПУЕ та РД 34.45. 509-91 "Типова інструкція для експлуатації електродвигунів 

в установках власних потреб електростанцій". Електрофільтр повинен мати контур заземлення, 

приєднаний до контуру заземлення ТЕС не менше, ніж у двох місцях. Заземлюючі і нульові захисні 

провідники повинні відповідати вимогам ПУЕ. Приєднання заземлюючих і нульових захисних 

провідників до частин устаткування, що мають бути заземлені (зануленні), повинно бути виконане 

зварюванням або болтовим з'єднанням. Приєднання повинно мати вільний доступ для огляду.  

Електроустаткування повинне бути встановлене таким чином, щоб воно було доступне для 

огляду, заміни і ремонту на місці установки, а також повинні бути передбачені пристосування для його 

такелажу. Підрядник повинен передбачити достатнє по нормах освітлення газоочисного устаткування.  

4.2. Стійкість електричного устаткування до погодних умов  

Конструкції устаткування повинні виключити проникнення, скупчування води та вологи. 

Електричне устаткування, нестійке до погодних умов, повинно бути встановлене у водо- і 

пилонепроникних укриттях або шафах, вентильованих теплим повітрям для запобігання утворення 

конденсату.  

5. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ, ЗАХИСТУ, КОНТРОЛЮ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ  

Система керування, захисту, контролю і сигналізації включає:  

- мікропроцесорну систему керування агрегатами живлення;  

 - шафи місцевого керування механізмами електрофільтру з електроапаратурою, контрольно-

вимірювальні прилади, виконавчі механізми;  

- АСК ТП електрофільтру;  

- устаткування КВП і А;  

- систему автоматичного контролю, датчики і електронні блоки для забезпечення необхідної 

періодичності струшування;  

- систему обрушення в бункерах пилу, датчики рівня пилу та інше устаткування, що відноситься до 

системи вивантаження пилу з бункерів;  

- інше устаткування на розсуд Підрядника;  

Виконавець повинен оптимізувати роботу системи керування агрегатами живлення і 

механізмами систем струшування електродів. Керування електричною частиною передбачити в 

автоматичному, дистанційному і місцевих режимах. Автоматичне і дистанційне керування передбачити 

з ГрЩУ, місцевий режим керування передбачити для аварійного зупину і випробування устаткування. 

АСК ТП електрофільтра повинно забезпечувати оптимізацію сумісної роботи полів.  

Виконавець повинен передбачити пристрій захистів агрегатів живлення електрофільтру у 

відповідності із главою 4.3 ПУЕ та іншими главами ПУЕ.  

Умови експлуатації мають відповідати вимогам технічних умов на використовувані технічні засоби.  

Апаратні засоби АСК ТП повинні забезпечувати функціонування при таких умовах 

навколишнього середовища:  

- робоча температура від +10 до + 40 С;   

- гранична температура:  

 нижнє значення + 5 С,  

 верхнє значення + 55 С.  

Час роботи апаратних засобів АСК ТП при граничних температурах навколишнього середовища 

не перевищує двох годин протягом доби.  

5.1. Вимоги до КВП та А.  
Оснащення приладами контролю, захисту і блокування необхідно виконати у відповідності з ГКД 

34.35.105 - 95 "Обсяг технологічних вимірювань, сигналізації та автоматичного регулювання на 

теплових електростанціях". Крім того, повинні бути передбачені:  

- автоматичне відключення високої напруги з відповідного електричного поля і механізмів 

струшування його електродів при досягненні верхнього граничного рівня золи в бункері; 

- оснащення системою аварійного видалення золи з бункерів.  
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Для забезпечення локального функціонування устаткування електрофільтру, його допоміжних систем, у 

приміщенні для устаткування КВП та А повинно бути передбачене встановлення АСК ТП 

електрофільтру з подачею сигналів на ГрЩУ та передбачити дублюючу систему 

Системи керування технологічним процесом при експлуатації електрофільтру енергоблоку повинні 

включати: 

- контроль температури відхідних димових газів до і після електрофільтру з виводом показань 

приладів на ГрЩУ;  

- контроль тиску;  

- контроль кількості димових газів в одиницю часу;  

- безперервний контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу з виводом показань на 

ГрЩУ відповідно до РД 34.02. 306-91 "Правила організації контролю за викидами на теплових 

електростанціях і котельнях", ГКД 34.02.306-2004 "Методика визначення ступеню очищення 

димових газів у золовловлюючих установках СОУ-Н МПЕ 40.1.02.307.2005 "Установки 

спалювання на теплових електростанціях та в котельнях. Організація контролю за викидами в 

атмосферу", що включає:  

 концентрація твердих часток у димових газах;  

 вміст кисню в димових газах;  

 вміст оксиду азоту;  

 вміст діоксиду азоту;  

 вміст NOx;  

 вміст діоксидів сірки.  

Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу повинен бути виконаний згідно галузевого 

технічного регламенту "Організація контролю викидів в атмосферу на теплових електростанціях і 

котельних установках". Розробка, монтаж і установка АСК ТП електрофільтру входить в обсяг робіт 

Підрядника.  

5.2. Загальні вимоги до АСК ТП електрофільтру. Надати Замовнику рекомендації щодо відповідних 

змін штатного розпису оперативного персоналу відповідних цехів щодо обслуговування та ремонту 

електрофільтра. 

Автоматизована система призначена для управління режимами роботи електрофільтра та безперервного 

контролю за обладнанням газоочищення та викидами димових газів.  

АСК має бути розподіленою, багатофункціональною, програмованою автоматизованою системою 

управління.  

Інформація про хід технологічного процесу газоочищення блоку повинна представлятися оперативному 

персоналу блоку і, при потребі, начальнику зміни золонавантаження.  

Управління обладнанням газоочищення має виконуватися як з автоматизованого робочого місця 

оперативного персоналу блоку, так і з автоматизованого робочого місця начальника зміни цеху 

золонавантаження при його наявності.  

АСК повинна дозволяти розвиток як в розширенні функцій (управління системою золовидалення і т. 

п.), так і в підключенні до неї електрофільтрів інших блоків ТЕС.  

Для організації екологічної звітності про вагові викиди повинні вестись архіви про викиди за поточну 

добу, місяць, квартал, рік по кожному блоку окремо.  

Управляючі функції АСК повинні реалізуватися уніфікованим контролером. Контролер має бути 

виконаний на базі засобів мікропроцесорної техніки. Контролер має функціонувати автономно і 

виконувати такі функції:  

- ввід і обробку уніфікованих сигналів постійного струму від 0,4 до 20 мА від первинних 

вимірюючих перетворювачів, розмножувачів струмових сигналів та ін.;  

- ввід дискретних сигналів типу "сухий контакт", потенціальних сигналів напругою від 0 до 24 

В;  

- логічну та арифметичну обробку вхідної інформації;   

- реалізацію алгоритмів керування основним і допоміжним обладнанням електрофільтра;   
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- формування вихідних дискретних сигналів напругою від 0 до 24 В постійного струму типу 

"сухий контакт";  

- обмін інформацією по локальній сітці з автоматизованими робочими місцями (АРМ).  

АРМ газоочисної установки повинен реалізувати наступні функції:  

-  введення оперативної бази даних автоматизованої системи;  

-  обмін інформацією по локальній сітці з контролером та іншими АРМ, якщо такі будуть 

існувати;  

-  ввід команд дистанційного управління на включення/виключення агрегатів та механізмів 

струшування коронуючих і осаджувальних електродів, а також іншої арматури при її наявності;  

- відображення поточної та архівної інформації про хід технологічного процесу газоочистки у 

вигляді фрагментів відображення, текстових повідомлень, гістограм, графіків і т. п.;  

- відображення діагностичної інформації про роботу основного і допоміжного  

обладнання;  

- формування аварійної та попереджувальної сигналізації;  

- реєстрацію та архівування інформації, ведення архівів про валові викиди шкідливих речовин в 

атмосферу;  

- формування і вивід документів, протоколів та звітів за запитом користувача або автоматично, в 

наперед заданий час.  

Інформація, що виводиться па АРМи, повинна забезпечувати детальний аналіз роботи основного та 

допоміжного обладнання. Має бути забезпечений зручний вибір відеокадрів і перегляд відомостей із 

використанням скролінгу, листання та вказівника маніпулятора.  

Розміщення і розмір органів управління на дисплеї мають забезпечувати зручний і швидкий доступ до 

них.  

5.3. Вимоги до обладнання та устаткування АСК ТП.  
Компоненти КТС АСК ТП електрофільтру виконуються у вигляді шаф керування і шаф захистів. 

Кількість шаф, їхнє угрупування, кількість і типи вхідних і вихідних плат/модулів для кожної шафи (з 

урахуванням необхідного резервування) повинні бути визначені Підрядником на стадії проектування. 

Контролери і модулі вводу/виводу повинні відповідати вітчизняним електротехнічним стандартам і 

підтримувати працездатність у несприятливих промислових умовах, таких як висока запиленість, 

вібрація, електричні перешкоди і т.п. Повинна підтримуватися гаряча заміна модулів вводу/виводу і 

комунікаційних адаптерів без додаткового їхнього настроювання. Модулі вводу/виводу на передній 

панелі повинні мати світлову індикацію "Робота", "Аварія", на передній панелі модулів вводу/виводу 

дискретної інформації за допомогою світлової індикації повинен відображатися стан каналів вводу/ 

виводу. Для рішення поставлених завдань в АСК ТП повинна використовуватися мінімальна 

номенклатура модулів вводу/виводу, що забезпечить просту експлуатацію і ремонт (заміну).  

Контролери разом з модулями, уведення/виводу й комунікаційних адаптерів повинні 

розміщатися в окремих спеціальних шафах з однобічним обслуговуванням. Шафи повинні бути 

заземлені і закриватися спеціальними замками. При відкритті дверей шаф повинна формуватися 

узагальнена сигналізація з видачою на автоматизовані робочі місця блокового щита управління (ГР 

ЩУ) про доступ до групи, яка розміщена в даній шафі.  

Устаткування для зовнішньої установки повинне мати наступний клас захисту:  

- вимірювальні перетворювачі - ІР54  

- бінарні датчики - ІР65;  

- аналізатори -   ІР65 (якщо встановлені в шафах, то ІР54);  

- приводи - ІР54;  

- розподільчі коробки -  IР54;  

- комірки (шафи) - ІР54.  

Вищевказане стосується також для устаткування внутрішнього встановлення, що 

встановлюється в технологічних зонах.  

У системі повинна бути забезпечена синхронізація єдиного реального часу з АСК ТП енергоблоку в 

єдиному форматі.  

Всі силові і контрольні кабелі для систем АСК ТП електрофільтру повинні складати надійну і 

безпечну систему. Живильні кабелі для приладів повинні бути відділені від контрольних кабелів, тобто 

забороняється використовувати один кабель для електроживлення і контролю. Для передачі аналогових 

сигналів для приладів повинні використовуватися екрановані кабелі.  

Аналогові й бінарні сигнали від датчиків повинні передаватися по індивідуальних контрольних кабелях 

до з’єднувальних (розподільних) коробок. Кабельні зв'язки між шафами електроніки та розподільчим 
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пристроєм, приміщенням керування і з’єднувальних коробок повинні виконуватися екранованими 

магістральними контрольними кабелями. Магістральні кабелі повинні мати 10% резервних жил після 

пусконалагоджувальних робіт.  

5.4. Вимоги до комплексу технічних засобів нижнього рівня.  
Субкомплекси ПТК нижнього рівня АСК ТП електрофільтру здійснюють збір даних про технологічний 

процес, їхню обробку за допомогою закладених алгоритмів, наданим прикладним програмним 

забезпеченням і видачу керуючих команд. Обладнання і програмне забезпечення комплексу технічних 

засобів повинні гарантувати виконання всіх вимог по надійності і безпеці керування технологічним 

процесом.  

ЦП повинен володіти автодіагностикою в такому обсязі, з видачою інформації оператору про 

несправності, що виникають в системі. ЦП повинен програмуватися і перевірятися як з інженерної 

станції, так і через послідовний вхід від персонального комп'ютера.  

У номенклатуру модулів вводу/виводу повинні входити модулі:  

- аналогового входу;   

- аналогового виходу;   

- дискретного входу;   

- дискретного виходу.  

В аналогових вхідних модулях повинні бути передбачені вхідні фільтри подавлення шумів, виходи 

повинні бути захищені від короткого замикання. Модулі введення повинні виконувати введення й 

обробку сигналів:  

Аналогові вхідні модулі повинні відповідати наступним вимогам:   

- нечутливість до шумів і інших перешкод (наприклад, від переносних рацій);  

- висока нечутливість до перенапруги;  

- точність перетворення 0,5% діапазону виміру або краще;  

- контроль вірогідності сигналів за граничним значенням:  

- якщо сигнал недостовірний, він повинен бути позначений у повідомленні для його розпізнавання;  

- лінеаризація сигналів термометрів опору;  

- дистанційне встановлення всіх параметрів по системі шин.  

Дискретні вхідні модулі повинні відповідати наступним вимогам:  

- нечутливість до шумів і інших перешкод (наприклад, від переносних рацій);  

- іскробезпечні вхідні схеми, якщо потрібні; нечутливість до перенапруги;  

- подача напруги на зовнішні контакти 24В постійного струму, яка надається самою системою;  

- захист від вібрації ("дребезгу") контактів. контроль обриву вхідного ланцюга.  

При виявленні обриву повинен видаватися сигнал операторові.  

Дискретні вихідні модулі повинні забезпечувати, принаймні, гальванічну розв’язку.  

5.5. Вимоги до комунікаційного рівня АСК ТП електрофільтру. Система шин повинна бути 

резервованою.  

Передача повинна бути двоканальною і орієнтованою на подію.  

Основні характеристики систем шин повинні бути наступними:  

 висока надійність зв'язку, здійснювана подвійною (резервованою) системою шин. Передача даних 

повинна перевірятися постійно в режимі "оn lіnе" діагностичною системою. Відповідно до цього 

принципу всі шинні з'єднувачі, шинні інтерфейси, та ін. повинні бути продубльовані.  

 нечутливість до зовнішніх несприятливих впливів (шумів, електромагнітних полів, переносних 

радіостанцій і т. под.);  

 швидкість передачі даних повинна бути достатньою, щоб відповідати реагуванню системи з погляду 

відображень, керування та ін. Хід технологічного процесу не повинен бути підданий впливу затримок у 

передачі даних. Крім того, для майбутнього розширення повинні бути передбачені додаткові 10% 

резервних можливостей. Підрядник, виходячи зі свого досвіду, повинен запропонувати структуру, 

склад, характеристики устаткування комунікаційного рівня АСК ТП, які підлягають узгодженню з 

Замовником.  

5.6. Вимоги до надійності.  
ПТК повинен створюватися за принципом "розумної надмірності", що дозволяє забезпечити 

необхідну надійність і живучість при мінімальних витратах технічних і програмних засобів. Апаратна 

надмірність системи повинна бути достатньою, щоб одинична відмова технічних засобів не приводила 

до відмови будь-якої технологічної функції. ПТК АСКТП ставиться до виробів тривалого 
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користування, складові якого є відновлюваними й такими, що обслуговуються. Завдання вимог і аналіз 

надійності повинні проводитися:  

- по безвідмовності;   

- по ремонтопридатності;   

- по довговічності.  

Вимоги до показників надійності встановлюються відповідно до ГОСТ 24.701-86 «Єдина 

система стандартів автоматизованих систем управління. Надійність автоматизованих систем 

управління. Основні положення».  

Вимоги до надійності встановлюються для:   

- ПТК АСК ТП електрофільтру в цілому;   

- типових функцій, реалізованих ПТК.  

Вимоги по надійності підтверджуються результатами експлуатації технічних засобів і 

програмного забезпечення.  

Встановлюється наступний зміст понять відмов типових функцій:  

- відмовою функції дистанційного керування є невиконання дистанційної команди керування від 

оператора одним виконавчим пристроєм або здійснення помилкової команди керування одним 

виконавчим пристроєм;  

- відмовою функції автоматичного регулювання є невиконання вимог по підтримці значення окремого 

технологічного параметра по одному контуру регулювання; 

- відмовою функції технологічної сигналізації є неспрацьовування або помилкове спрацьовування по 

одній події;   

- відмовою функції" прямих вимірів є неможливість визначення з заданою точністю значення 

вимірюваного параметра керованого процесу.  

Час виявлення несправного змінного вузла АСК ТП електрофільтру не повинен перевищувати 1-

ї години.  

Час заміни несправного змінного вузла АСК ТП електрофільтру з складу ЗІП не повинен 

перевищувати 1-ї години.  

В апаратних стійках повинна бути передбачена можливість оперативної заміни різних модулів 

(таких, як вхідні/вихідні модулі, інтерфейсні модулі і т. ін.) для обслуговування без відключення 

електроживлення відповідної стійки. При цьому повинна виключатися видача несанкціонованих 

команд керування. Крім того, також повинна бути передбачена можливість заміни будь-якого модуля 

контролера без відключення живлення відповідної стійки і контролера, що не повинно приводити до 

відмов у системі або втраті яких-небудь функцій іншого модуля. Оперативне видалення/вставка 

контролера, вхідних/вихідних модулів не повинно ставити під загрозу безпеку устаткування і 

персоналу.  

При використанні у відповідальних системах дубльованих вимірів, інформація від цих давачів 

повинна вводитися в різні модулі введення. Для систем регулювання такі виміри повинні 

перетворюватися в одну середньоарифметичну або медіанну величину при забезпеченні заданого 

відхилення між канальними значеннями. В СТЗ повинні використовуватися дубльовані виміри по 

схемах один з двох, два з двох, один з трьох і два з трьох. ПТК повинен містити в собі засоби 

оперативного самоконтролю, контролю й діагностики для того, щоб відмова/збій могла бути 

автоматично продіагностовані аж до рівня окремих каналів. Повідомлення про ці відмови повинні 

відображатися на АРМ-ПРО АСК ТП енергоблоку і за допомогою індикації по місцю на несправному 

каналі/модулі і на відповідній стійці/осередку. Система діагностики повинна забезпечити виявлення 

відмов до того, як відбудуться які-небудь значні зміни на виході будь-якого контролера.  

ПТК повинен передбачати безпечну експлуатацію при всіх відхиленнях у роботі устаткування і 

при відмовах елементів так, щоб ні при яких умовах персонал або обладнання не піддавалися небезпеці. 

Система керування повинна запобігати видачі несанкціонованих команд через втрату живлення 

системи керування, відмови кожного з елементів системи керування, та ін. При будь-яких із цих відмов 

кероване устаткування або повинне залишитися в положенні, що передує несправності, або перейти в 

повністю включене/виключене положення, як це потрібно для безпеки персоналу/устаткування і як 

погоджено на стадії детального проектування. Система не повинна допускати видачу несанкціонованих 

команд після відновлення живлення. Жодна одиночна відмова або устаткування, або джерела живлення 

не повинна приводити до втрати працездатності ПТК.  

5.7. Метрологічна атестація  

Підрядник повинен забезпечити єдність вимірів, що здійснюється державною метрологічною 

службою, а також метрологічними службами галузі у відповідності із Законом України "Про 
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метрологію і метрологічну діяльність" від 15.06.2004 № 1765-ІУ. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) 

можуть застосовуватися Підрядником тільки в тому випадку, якщо вони відповідають вимогам щодо 

точності, встановленим для цих засобів, у певних умовах їхньої експлуатації. Засоби вимірювальної 

техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, Підрядник може застосовувати лише за 

умови, якщо вони пройшли перевірку або державну метрологічну атестацію.  

Порядок ввозу на територію України засобів вимірювальної техніки встановлюється Кабінетом 

Міністрів України.  

Вибір ЗВТ та їхніх метрологічних характеристик повинен здійснюватися на стадії проектування 

на основі проектних норм точності вимірів технологічних параметрів, вимог діючих державних й 

галузевих НД, що встановлюють вимоги до точності виміру технологічних параметрів. ЗВТ, які 

застосовуються для контролю нормованих параметрів технологічних процесів, повинні бути внесені до 

державного реєстру ЗВТ, допущених до застосування в Україні.  

Оснащеність ЗВТ повинна відповідати проектній документації, діючим державним і галузевим 

НД, що встановлюють вимоги до обсягу технологічних вимірів, сигналізації, автоматичного 

регулювання.  

ЗВТ, результати вимірів яких використовуються для контролю за надійною та економічною 

роботою устаткування, при проведенні налагоджувальних, ремонтних та інших робіт, що не 

використовуються у сфері державного метрологічного контролю і нагляду робіт, повинні бути 

калібровані відповідно до ГДК 34.11. 406-97 «Калібрування засобів вимірювань. Правила проведення».  

У програмах пусконалагоджувальних робіт Виконавець повинен передбачити заходи, пов'язані з 

перевіркою (калібруванням) ЗВТ, метрологічною атестацією вимірювальних каналів (ВК).  

6. ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРУ  

Підрядник і його субпідрядники зобов'язані застосовувати такі види і обсяги контролю своєї продукції, 

які гарантували б виявлення неприпустимих дефектів, її високу якість і надійність в експлуатації. 

Виконавець повинен виконувати вхідний контроль устаткування, частин і елементів електрофільтру у 

відповідності з наступними документами:  

- РД 34.15.401-87 (ТИ 34-70-064-87) «Типовая инструкция по организации и проведенню 

входного контроля знергетического оборудования и средств управлення на 

знергопредприятиях Минэнерго СССР».  

- ГОСТ 24297- 87 «Входной контроль продукции. Основные положения»  

- ГКД 34.20. 302-2002 «Норми випробування електроустаткування».  

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование  и технологические трубопроводи» 

- СНиП 3.05.06-84 «Электротехнические устройства».  

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»  

На вимогу Замовника Підрядник передає йому акти вхідного контролю устаткування, частин і 

елементів електрофільтру, оформлені належним чином. 

7. ЛІНІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА СУМІШЕЙ 

7.1 Призначення 

Лінія будівельних матеріалів і сумішей призначена для приготування цементно-зольної суміші. 

Установка може експлуатуватися при температурі не нижче -1ºС. 

Використовувані матеріали повинні відповідати вимогам: 

- Плинність цементу ДСТУ Б.В.2.7-46-96 

- Цемент сухий просіяний - 80%; 

- Зола середньої крупності, без домішок - 20%. 

 

7.2 Технічна характеристика 

7.1. У ТЕО розглядалася лінія будівельних матеріалів и сумішей ЛСС40/50. Підрядник повинен 

запропонувати аналогічну лінію будівельних матеріалів и сумішей з параметрами не гірше наведених: 

1. Продуктивність установки ....................................................... .40-50 м3 / зміну 

2. Бункер двосекційний (16 м3): 

- Склад цементу ........................................................................ 8 м3 

- Склад золи .......................................................................... ... .8 м3 

3. Обсяг дозатора цементу ............................................................ 0,5 м3 

4. Обсяг дозатора золи ...................................................................0,5 м3 

5. Обсяг перемішувача по завантаженню .................................. ~ 460 дм3 

6. Обсяг бункера готової суміші ................................................. 3,3 м3 

7. Продуктивність елеватора ........................................................10 т / год 
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8. Ємність ковша елеватора ........................... .. ........................... 0,86 л 

9. Швидкість стрічки ..................................................................... 1,6 м / сек 

10. Встановлена потужність .......................................................... ~ 600 кВт 

11. Управління ....................................................... ... ………….... комп'ютерне 

12. обслуговуючий персонал ............... .. ...................................... 2 чол. 

13. Розміри, м (д х ш х в) ................................................................ 8,5 х 10,5 х 16,5 

7.2. Передбачити живлення лінії будівельних матеріалів і сумішей окремим проектним рішенням, 

погодженим Замовником 

 

7.3 Опис пристрою лінії будівельних матеріалів і сумішей. 

7.3.1 Лінія складається з наступних основних вузлів: 

- Млин сухих сумішей 65 СЦ.00.00.000 .........................................1 шт 

- Живильники шнекові ПШ-212 ................................................. ... 2 шт 

- Живильники шнекові ПШ-213 ............................................... ... ..2 шт 

- Живильники шнекові ПШ-217 ................................................... ..1 шт 

- Живильники шнекові ПШ-218 ................................................... ..1 шт 

- Майданчик обслуговування елеватора ЛСС 40 / 50-02 ...... .. ... 2 шт 

- Елеватор ЛСС40 / 50.03 ........................................................... ... .2 шт 

- Бункер двосекційний ЛСС 40 / 50.04 ............................ ...... …...1 шт 

- Затвор шиберний ЛСС 40 / 50.05 ......................................... ....... 1 шт 

- Бункер готової суміші ЛСС40 / 50.08 ............................... ........ ..1 шт 

- Конвеєр ЛСС 40 / 50.09 .......................................................   ...... .1 шт 

- Блок дозаторів ЛСС 40 / 50.14 ...........................................  ..... ... 1 шт 

- Майданчик дозаторів і бункера ....................................     ......... ..1 шт 

- Майданчик змішувача ................... .......... ................... ........... ... .1 шт 

- Кабіна оператора ............................................................   ......... .. 1 шт 

- Склад цементу ............................................................... ............... 4 шт 

- Склад золи .......................................................................... ...... ... 2 шт 

- Фасувальні машини .......................................... .. ........................ 3 шт 

- Фільтр БПР-09.04. ………………………………….…………….4 шт 

- Установка датчика ЛСС 40 / 50.10 ............................................. .4 шт 

 

7.3.2 Млин сухих сумішей примусової дії 65.СЦ.00.000 призначено для перемішування компонентів з 

метою рівномірного розподілу їх за обсягом. Млин складається із замкнутої циліндричної ємності 

(труби), всередині якої обертається вал з лопатками. Компоненти завантажуються всередину через два 

верхніх люка. Вивантаження проводиться через розвантажувальний люк, керований пневмоприводом. 

На корпусі є спеціальний фільтр, який необхідний для вирівнювання тиску всередині млина з 

атмосферним в момент завантаження компонентів, а також для фільтрації повітря, який виштовхується 

об'ємом надходять компонентів. 

7.3.3 Живильники шнекові 212 призначені для подачі цементу і золи з відповідних складів в елеватори. 

Живильник являє собою циліндричний корпус (трубу) з завантажувальною і розвантажувальною 

горловинами, всередині якого, на підшипникових опорах, змонтовано шнековий гвинт. Привід 

обертання здійснюється від мотор-редуктора. 

7.3.4 Живильники шнекові 313 призначені для подачі цементу і золи з відповідних відсіків 

двосекційного бункера до відповідних дозаторів. На виході обох живильників встановлені заслінки 

поворотні з пневмоприводом для регулювання подачі цементу і золи. 

7.3.5 Живильники шнекові суміші ПШ-217 і ПШ-218 призначені для повернення готової суміші з під 

фасувальних машин (якщо є просипання.) 

7.3.6 Ковшові елеватори ЛСС 40 / 50.03 призначені для вертикального транспортування сипучих 

продуктів на висоту 12350 мм і подачі цементу і золи в відповідні відсіки двосекційного бункера. 

Ковшовий елеватор складається з черевика, приводний головки, секцій, з'єднаних між собою 

болтовими з'єднаннями, стрічки з ковшами. Елеватори обладнані майданчиками обслуговування. 

7.3.7 Бункер двосекційний ЛСС 40 / 50.04 призначений для зберігання і подачі цементу і золи через 

шиберні затвори в живильники шнекові. У бункер компоненти надходять з відповідних ковшових 

елеваторів. Бункер двосекційний забезпечений датчиками рівня, нижнього і верхнього, а також 

аварійним датчиком. На верхній кришці знаходиться по два фільтри на секцію. Вони служать для 

врівноваження тиску всередині ємності з атмосферним в момент подачі матеріалу і фільтрації повітря, 
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виштовхується об'ємом компонентів, що надходять. На виході встановлено затвори шиберні для 

регулювання обсягу подачі компонентів. Дозування здійснюється вручну за допомогою гвинтової пари. 

7.3.8 Блок дозаторів ЛСС 40 / 50.14 складається з дозатора цементу і дозатора золи і призначений для 

зважування сухих компонентів і подачі їх в змішувач сухих сумішей. Кожен дозатор підвішений на 

трьох тензодатчиках до стійок встановлених на майданчику дозаторів. Компоненти надходять з 

живильників шнекових по гнучкому зв'язку (рукавам). У нижній частині ємності встановлені заслінки 

пневматичні. На верхній кришці кожного дозатора встановлено по одному фільтру. 

7.3.9 Бункер готової суміші ЛСС 40 / 50.08. призначений для прийому і видачі цементно-зольного 

суміші в фасувальні машини. Він являє собою зварену ємність, розділену внизу на два виходи. На 

верхній кришці бункера по центру розташований приймальний патрубок, який через перехідник 

з'єднується зі змішувачем. Також вгорі знаходиться фільтр (аналогічний за принципом дії попереднім), 

а також патрубок, з'єднаний з живильником шнековим для повернення розсипаної з-під фасувальною 

машини суміші. Бункер має три покажчика рівня: нижнього, верхнього і аварійний. 

7.3.10 Фасувальні машини призначені для дозування і розфасовки сухих сумішей в мішки. 

.Технічні характеристика машини фасувальною: 

    1) Найбільша межа дозування -30 кг 

    2) Найменша межа дозування -10 кг 

    3) Номінальне значення тиску стисненого повітря - 0,4 МПа 

    4) Клас точності по ГОСТ 24619-81 -2 

    5) Габаритні розміри і маса не більше:  

-довжина - 700мм; 

- ширина - 550мм; 

- висота - 1500мм, 

- маса - 230 кг. 

7.3.11 Стрічковий транспортер ЛСС 40 / 50.09. призначений для транспортування розфасованої готової 

продукції в мішках до місця складування. Він складається з таких основних вузлів: станція приводна, 

рама з роликами, станція натяжна; в нижній частині конвеєра знаходиться очищувач стрічки. Для 

правильного розташування вантажу на стрічці, на рамі розташовані відбійники. Довжина конвеєра -3,5 

м. 

7.3.12 Майданчик дозаторів і бункера ЛСС 40 / 50.15 - це зварна металева конструкція, на яку 

встановлюється блок дозаторів і бункер двосекційний. Майданчик виготовляється замовником за 

кресленнями виконавця. 

7.3.13 Майданчик змішувача ЛСС 40 / 50.16 - це зварна металева конструкція, на яку встановлюється 

змішувач і бункер готової суміші. Майданчик виготовляється замовником за кресленнями виконавця. 

7.3.14 існуючі склади цементу доукомплектовуються фільтрами БПР 09.04 (по одному на склад) і 

датчиками рівня (верхніми і нижніми) ЛСС 40 / 50.10. 

 

8. ШУМ І ВІБРАЦІЯ  

Виникаючі шуми і вібрація не повинні перевищувати гранично допустимих значень відповідно 

до вимоги чинних Законів, стандартів, норм і правил України:  

 рівні шуму - ГОСТ12.1.003-83 (СТ СЗВ 1930 -79) «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности», 

ГОСТ 23941-2002«Шум. Методы определения шумовых характеристик», ГОСТ 12.1.023-80, ГОСТ 

27409-87 «Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования. Основные 

положения», ГКД 34.03.503-95 «Зниження рівнів шуму на робочих місцях теплових електростанцій: 

Методичні вказівки», СНиП II- 12-77 «Защита от шума», ДСТУ 3130-95 «Блоки знергетические для 

ТЭС на органическом топливе. Общие требования к шумоглушению», ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні 

норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”;  

 рівні вібрації - ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования», ГОСТ 

12.4.012-83 «ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. 

Технические требования», ДСН 3.3.6.039-99 «Санитарные нормы производственной общей и локальной 

вибрации рабочих мест».  

Для виміру шумових характеристик застосовують апаратуру і забезпечують умови за ГОСТ 12.1.028 

«ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод». Для 

енергетичного устаткування, що має максимальний габаритний розмір не більше 15 м, допускається 

шумову характеристику визначати технічними методами відповідно до ГОСТ 12.1.026-80 «ССБТ. Шум. 
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Определение шумовых характеристик источников шума в свободном звуковом поле над 

звукоотражающей плоскостью. Технический метод».  

Вібрація устаткування повинна бути в межах, що гарантують надійну експлуатацію протягом 

розрахункового строку як самих машин, так і фундаментів для їхньої установки. Конструкції 

устаткування повинні передбачати максимальне зниження механічних сил, зайву вібрацію як самого 

устаткування, так і будинків і споруджень, що знаходяться поруч, поза залежністю від експлуатаційних 

умов.  

Значення шумових і вібраційних характеристик устаткування повинні бути зазначені у паспортах на 

устаткування. Устаткування повинне бути спроектоване, виготовлене і встановлено таким чином, щоб 

звести до мінімуму шуми і вібрацію будь-якого походження. Шумові і вібраційні характеристики 

устаткування електрофільтру повинні бути проконтрольовані при приймально-здавальних 

випробуваннях.  

Для зниження рівнів шуму Виконавець повинен передбачити наступні заходи: 

- зниження звукової потужності джерел шуму за рахунок удосконалювання конструкції, підвищення 

точності виготовлення і монтажу устаткування; 

- удосконалювання конструкції устаткування і його окремих вузлів шляхом поліпшення їхніх 

звукоізоляційних якостей, застосування звукопоглинаючого облицювання внутрішніх поверхонь та 

вібропоглинаючих покриттів зовнішніх поверхонь. Розрахунок і вибір звукоізоляційних матеріалів 

повинен проводитися відповідно до вимогами СНиП Н-12-77 «Захист від шуму».  

 

9. ГАРАНТІЇ ПІДРЯДНИКА  

Підрядник повністю відповідальний за керування і контроль, спеціальне обладнання і 

забезпечення персоналом під час проведення гарантійних випробувань і ведення записів і документації, 

відповідно до Закону і законодавчих актів по охороні праці України.  

Все контрольно-вимірювальне устаткування, використовуване Підрядником при проведенні 

випробувань, повинно бути сертифіковане, і пройти метрологічну атестацію. Клас точності 

вимірювальних приладів, які будуть використовуватися при гарантійних випробуваннях, повинен бути 

не нижче, ніж передбачених для експлуатації.   

Гарантійні випробування і їхні результати повинні бути включені в підсумковому звіті Виконавця, що 

повинен бути підписаний Виконавцем і Замовником.  

Гарантійні випробування вважаються успішними, якщо всі гарантійні значення після реконструкції 

газоочисної установки, наведені нижче, досягнуті.  

У пропозиції конкурсних торгів Виконавець повинен гарантувати (гарантійний лист) досягнення 

наступних основних показників при розрахункових параметрах, зазначених у таблиці 2  розділу 3:  

- концентрацію золи в димових газах на виході з електрофільтру, доведену до нормальних умов при 6% 

О2, при будь-яких навантаженнях енергоблоку при роботі котла на паливі гарантованої якості не 

більше, ніж 30 мг/нм3; 

-  аеродинамічний опір електрофільтра не повинен перевищувати 300 Па;  

- можливість роботи котла при спільному спалюванні вугілля і газу, та вугілля з підсвічуванням 

пиловугільного факелу мазутом (крім процесу розпалювання – розпалювання котла проводиться при 

знятій високій напрузі з полів); 

- рівень вібрації й шуму устаткування, деталей, частин і елементів електрофільтра:  

 рівень шуму відповідно до вимог ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Загальні вимоги безпеки»;  

 рівень вібрації відповідно до вимог ГОСТ 12.1.012-90 «Вібраційна безпека. Загальні вимоги» 

- присмокти холодного повітря в електрофільтр не більше ніж 5 % на дільниці електрофільтра; 

- гарантійний строк експлуатації, у тому числі і АСК ТП - 12 місяця.  

У разі, якщо пуск котельної установки затримується, гарантійний період відповідно 

подовжується, але не більше 24 місяців з дати поставки обладнання. Протягом цього строку Підрядник 

повинен гарантувати незмінність показників по надійності, продуктивності й економічності 

устаткування відповідно до виданих гарантій. При виявленні в цей період дефектів у виготовленні 

устаткування Підрядник усуває їх своїми силами й за свій рахунок.  

 Виконавець зобов'язується розрахувати, спроектувати і виготовити об'єкт реконструкції виходячи з 

вимог надійності:  

 міжремонтний період експлуатації не менш 8000 годин;  
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 середній термін служби між капітальними ремонтами не менш 50 000 годин;  

 перші 6 років експлуатації капітальний ремонт електрофільтру не буде потрібен;  

 по АСК ТП:  

 час ліквідації будь-якої несправності не більше 2-х годин, включаючи час виявлення і усунення;  

 термін служби технічних засобів АСК ТП не менш 50 000 годин або 10 років (в залежності від 

того, що наступить пізніше);  

 строк гарантійної експлуатації устаткування, програмного забезпечення і робіт не менш 12 

місяців після приймання об'єкта реконструкції в експлуатацію. Така гарантія повинна містити в собі 

ремонт, заміну або виправлення виявлених відхилень у роботі програмного і технічного забезпечення 

без додаткових витрат з боку Замовника.  

Гарантії техніко-економічних показників і тривалої безперервної роботи обладнання повинні бути 

доведені під час їхньої пробної експлуатації. Величина гарантованої ефективності електрофільтру 

повинна бути засвідчена при 100, 80, 60% встановленої продуктивності котельного агрегату.  

Гарантії по виконанню гранично допустимих концентрацій по викидах шкідливих речовин в атмосферу 

повинні бути підтверджені у всьому діапазоні керування котлом, включаючи перехідні режими. При 

розрахунку ефективності вловлювання під час випробувань по досягненню гарантійних випробувань 

повинні бути враховані похибки і допуски у вимірах, обумовлені методом виміру і точністю 

вимірювального устаткування.  

Гарантійні випробування вважаються успішними, якщо всі гарантійні значення, узгоджені 

нижче, досягнуті. При використанні в устаткуванні окремих швидкозношуваних вузлів і деталей їхній 

ресурс повинен бути не менш міжремонтного.  

10. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА  

Вимоги, викладені в даному розділі, стосуються вимог по пожежній безпеці й охороні праці, але не 

обмежуються ними. Підрядник також повинен дотримувати вимоги всіх чинних Законів, стандартів, 

будівельних норм і правил, діючих в Україні, а також керуючих та відомчих документів 

Мінпаливенерго України.  

Відповідальність за дотримання заходів щодо пожежної безпеки, охороні праці, передбачених 

законодавством, нормативною і правовою базою України, несе Підрядник. Для забезпечення вимог по 

охороні праці, техніці безпеки й охороні навколишнього середовища при реконструкції системі 

газоочищення установки Підрядник повинен керуватися вимогами чинних Законів, стандартів, 

будівельних норм і правил України, керуючих і відомчих документів Мінпаливенерго України, частина 

з яких перерахована нижче:  

- ГІД 34.03.101-2009 «Управління охорони праці. Чинні нормативні документи з охорони праці та 

пожежної безпеки, обов’язкові для виконання підприємствами та організаціями Міненерго України»: 

Покажчик (за станом на 01.04.2009р.);  

- ГКД 34.03.102-96 «Міненерго України. Охорона праці у проектах організації будівництва та 

виконання робіт на енергетичних об'єктах. Методичні вказівки по розробці»; 

- ГКД 34.20.507-2003 ПТЕ «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила.»;  

- ГКД 34.27. 506-94 «Електрофільтри. Інструкція з експлуатації»;  

- ПУЕ 2009 «Правила улаштування електроустановок»;  

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

- НАПБ А.01.001-2004 України «Правила пожежної безпеки в Україні»; УкрНДіПБ, Держпожбезпеки 

МНС України;  

-  НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях 

енергетичної галузі України»;  

- НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою;  

- НАПБ Б.01.003-97 «Правила обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення»;  

- НАПБ В.05.025-2005/111 «Протипожежне водопостачання і визначення витрат води на пожежогасіння 

енергетичних підприємств. Інструкція з проектування, будівництва й експлуатації»;  
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 НАПБ 06.015-2006 «Перелік приміщень і будинків енергетичних підприємств Міненерго України з 

вказівкою категорії і класифікації зон по вибухопожежній і пожежній небезпеці»;  

- НАПБ 05-032-2002 «Інструкція з протипожежного захисту розподільчих пристроїв, підстанцій і 

трансформаторів»  

- ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель»;  

- ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення;  

- ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення»;  

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Раздел 5 и приложение 22 (от 

01.02.2013)  

- ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;  

- ГОСТ 12.1.007-76 (с изм. 81 и 90г.) «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности»;  

- ГОСТ 12.1.018-93  «ССБТ. Пожарная безопасность. Злектростатическая искробезопасность. Общие 

требования»;  

- ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. «Работы злектросварочные. Требования безопасности»;  

- ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»;  

- Санитарные нормы и правила организации и технологических процессов и гигиенические требования 

к производственному оборудованию, утвержденного Минздравом;  

- ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту 

будівель і споруд»;  

- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специапьных 

установок»;  

- НПАОП 0.00-1-69-13 «Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і 

теплових мереж»;  

- ДНАОП 1.1.10-1.01 «Правила безопасной зкеплуатации злектроустановок»;  

- ВСН 25-09.68-85 «Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации», 1985 г.;  

- ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту».  

  

11. МАРКУВАННЯ, УПАКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ  

Вимоги, викладені в даному розділі, відносяться до вимог, що поставлені до упакування, 

транспортування і зберігання устаткування, а також до довідкової інформації, але не обмежуються 

ними. Підрядник також повинен дотримуватись вимог діючих законів, стандартів, будівельних норм і 

правил України, керуючих і відомчих документів Міненерговугілля України.  

11.1. Упакування устаткування  

Підрядник повністю відповідає за упакування і збереження устаткування, його вузлів і деталей. 

Все обладнання, що транспортується, повинно бути упаковане з метою забезпечення:  

- фізико-хімічного захисту для запобігання дії таких шкідливих факторів, як вода, конденсація, солона 

атмосфера, пил, забруднювачі;  

-механічного захисту для запобігання від впливу навколишнього середовища; 

- захисту від ударів при падінні під час транспортування; 

- захисту від вібрації під час транспортування;  

- захисту від здавлювання, викликаного складуванням.  

Упакування устаткування електрофільтру, його елементів і запасних частин здійснює Виконавець 

відповідно до вимог ГОСТ 23170-78 «Упакування для виробів машинобудівництва. Загальні вимоги» і 

ГОСТ 23216-78 «Вироби електротехнічні. Загальні вимоги до зберігання, транспортування, 

тимчасовому і протикорозійному захисту до упакування». Всі матеріали в заводських умовах повинні 

бути захищені і упаковані для зручного перевезення, зберігання і складання на місці. Способи 

упаковування, порядок розміщення і способи укладання й кріплення повинні забезпечити збереження 

устаткування при транспортуванні, вантажно-розвантажувальних операціях і зберіганні з урахуванням 

впливу кліматичних факторів.  

Матеріали, які застосовуються для упакування й тари, повинні відповідати вимогам стандартів. Кожне 

відправне місце повинно забезпечуватися відправним аркушем, у якому наводяться наступні дані:  

- найменування складальної одиниці;  

- кількість;  

- номер креслення;  

- номер замовлення заводу-виготовлювача; 
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-  найменування виробу.  

Упакування запасних частин повинно виконуватися в окремі місця, на яких виконується напис 

«Запасні частини». Вид упакування визначає Підрядником. Конструкція упакування, спосіб 

упаковування і кріплення повинні задовольняти нормам, встановленим на залізничному, водному і 

автомобільному транспорті (залежно від виду транспорту, використовуваного Підрядником) і 

забезпечити цілісність виробів при транспортуванні, вантажно- 

розвантажувальних операціях і зберіганні. Всі оброблені поверхні елементів, частин та деталей 

електрофільтру, у тому числі і електроустаткування, його елементів і запасних частин, пристосувань та 

спеціального інструменту до упакування повинні піддаватися ретельній консервації відповідно до 

вимог ГОСТ 9.014-78 «Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги», що забезпечує 

їхнє збереження на період транспортування й зберігання до монтажу на протязі 12 місяців з моменту 

їхнього відправлення Підрядником. Консервацію елементів обладнання та комплектуючих виробів 

повинен виконувати Підрядник з урахуванням умов транспортування й кліматичних умов на місці 

монтажу.  

Для консервації застосовуватися матеріали, що відповідають вимогам стандартів або технічних умов на 

ці матеріали. Ущільнення, з’єднувальні болти й дрібні деталі повинні бути упаковані та ідентифіковані, 

оскільки всі вироби, що поставляються, доставляються в окремих упакуваннях. Супровідна 

документація повинна міститися у водонепроникні пенали з кришками, що щільно закриваються, 

металеві, пластмасові ящики або кишені, місця і спосіб кріплення яких наводиться у конструкторській 

документації виготовлювача. Підрядник повністю відповідає за упакування і збереження устаткування, 

його вузлів і деталей.  

 11.2. Маркування.  
Маркування блоків, що поставляються, складальних одиниць, деталей та комплектуючих виробів 

повинно бути виконано відповідно до вимог ГОСТ 26828-86Е «Изделия машиностроения и 

приборостроения. Маркировка» та технічної документації підприємствавиробника.  

Маркування сталевих конструкцій повинно бути нанесено на видному місці самого виробу або на 

прикріпленій до виробу табличці.  

Маркування повинно бути стійким до впливу кліматичних умов і чітко виділятися на тлі поверхні 

(бірці), на котру воно нанесено.  

 11.3. Покриття та консервація.  
Складові частини, які не потребують в процесі експлуатації захисту від корозії, перед пакуванням 

повинні бути піддані протикорозійному захисту (консервації) на період транспортування та зберігання 

до монтажу за допомогою засобів і методів, зазначених у кресленнях та у відповідності до вимог ГОСТ 

26-12007-83.  

Всі інші складові частини підлягають лакофарбовому покриттю, зазначеному на кресленнях відповідно 

до вимог ГОСТ 9.032-74.  

 11.4. Комплектність.  
Устаткування електрофільтрів повинно поставлятися відповідно до специфікації збірних креслень, 

відомостей кількості місць і габаритів. З комплектом устаткування направляється наступна технічна 

документація:  

- креслення, необхідні для монтажу;  

- пояснювальна записка, в якій мають бути наведені:  

- загальні результати розрахунків електрофільтра, розрахунки зміни ступеня очищення димових газів у 

залежності від впливу різних факторів та гарантійні залежності для електрофільтра ст. № 4 Калуської 

ТЕС;  

- відомість покупних виробів; відомість запасних частин; в 

- ідомість місць і габаритів;  

- інструкція з монтажу, пуску, регулюванню і обкатуванню;  

- інструкція для експлуатації;  

- програма й методика випробувань;  

- паспорт.  

З умов транспортування окремі складові частини повинні постачатися в складеному вигляді. Відомості 

про зібраність складових частин на момент відвантаження заводом виробником повинні бути зазначені 

у відповідних кресленнях.  

11.5. Транспортування  

Підрядник несе повну відповідальність за перевезення обладнання разом з усіма формальностями, що 

стосуються його відвантаження і транспортування на місце.  
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Умови транспортування визначаються ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Общие 

требования к хранению, транспортированию, временной и противокоррозионной защите к упаковке», 

ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатирования, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды», ГОСТ 15543-89 «Изделия электротехнические. 

Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды».  

Транспортування обладнання проводиться відповідно з заводськими кресленнями вантаження.  

Відвантаження виробу повинно проводитися згідно комплектно-відвантажувальної відомості. Відомість 

повинна включати перелік всіх складальних одиниць, що входять до виробу і комплект документації, 

що відправляється разом з виробом.  

Підрядник несе відповідальність за нестачу та пошкодження при транспортуванні на об’єкт всього 

обладнання і матеріалів.  

За втрату виробів, їх пошкодження при транспортуванні внаслідок неякісної упаковки відповідальність 

несе Підрядник.  

Транспортування допускається будь-яким транспортом на будь-які відстані.  

При перевезенні автотранспортом Підрядник повинен самостійно опрацювати маршрут з врахуванням 

особливостей габариту та ваги вантажу. У разі поставки негабаритних вантажів Підрядник повинен 

отримати дозвіл відповідних органів на транспортування.  

Підрядник повинен перевіряти стан обладнання після прибуття на місце. Підрядник завчасно (за два 

тижні) інформує Замовника про час прибуття транспорту з обладнанням на територію Калуської ТЕЦ 

ДПЗД "Укрінтеренерго". Замовник оформляє дозвіл на в’їзд на територію станції та надає Підряднику 

місце для складання та зберігання виробів.  

Розвантаження обладнання, яке поставлено на територію Калуської ТЕЦ, здійснює Підрядник власними 

силами і засобами. Замовник повинен забезпечити час розвантаження обладнання, що постачається, не 

більше 8-ми годин з врахуванням в’їзду-виїзду транспорту на територію Калуської ТЕЦ.  

11.6. Зберігання  

За збереження обладнання, в процесі його зберігання, від моменту розвантаження до приймання 

в експлуатацію відповідальність несе Замовник згідно відомості поставки.  

Зберігання обладнання, частин та елементів електрофільтру, включаючи електрообладнання, прилади 

та обладнання КВПіА повинно здійснюватися відповідно до інструкції по зберіганню конструкцій та 

обладнання електрофільтру. Умови зберігання – по ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. 

Общие требования к хранению, транспортированию, временной и противокоррозионной защите к 

упаковке», ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатирования, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», ГОСТ 15543-89 

«Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические 

требования в части воздействия климатических факторов внешней среды».  

При розвантаженні і складуванні необхідно вжити заходів щодо збереження обладнання та його 

захисту від механічних пошкоджень і шкідливого впливу зовнішнього середовища відповідно до 

інструкцій підприємства-виробника.  

Умови зберігання приладів електроавтоматики повинні відповідати умові I (Л) ГОСТ15150-69 – 

опалювальне приміщення без кондиціонування повітря в упаковці або на стелажах.  

Електроприводи зберігаються в упаковці в сухому приміщенні, не допускається піддавати їх різким 

поштовхам, кидкам і ударам.  

Дрібні деталі і складальні одиниці (незалежно від виду покриття), що відправляються в ящиках, 

повинні зберігатися під навісом, у закритих не утеплених складах, що виключають потрапляння 

атмосферних опадів.  

Підрядник власними силами і засобами повинен усунути пошкодження складальних одиниць і деталей 

комплекту обладнання, отримані в результаті неправильного зберігання, якщо в цьому не має вини 

Замовника.  

При зберіганні обладнання та запасних частин понад термін, з вини Замовника, визначений технічними 

умовами на нього, Замовник повинен провести переконсервацію за свій рахунок.  

Не допускається зберігання упаковок з обладнанням більш ніж у два яруси.  

Термін зберігання складових частин не повинен перевищувати строку консервації (12 місяців). 

Підрядник повинен забезпечити вхідний контроль продукції, що надходить на склад з метою 

визначення можливого пошкодження обладнання в процесі транспортування відповідно до ГОСТ 
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24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения» РД34.15.401 «Типовая инструкция по 

организации и проведению входного контроля энергетического оборудования и средств управления на 

энергопредприятиях» та РД 34-15-101-87 Методические указания «Порядок составления актов о 

приемке продукции производственно- технического назначения по количеству и качеству ведения 

претензионной работы в системе Минэнерго».  

Забороняється передача зі складу в монтаж обладнання (частин, вузлів, деталей та ін.), електричних 

пристроїв, систем автоматизації (засобів вимірювання і т. п.) та ін., що не пройшло вхідний контроль 

або з деталями, що мають недопустимі дефекти.  

  

12. ВИМОГИ ДО ДЕМОНТАЖНИХ ТА МОНТАЖНИХ РОБІТ  

Вимоги, викладені в даному розділі, належать до вимог, поставлених до демонтажних і монтажних 

робіт, але не обмежуються ними. При виконанні даних робіт Підрядник також повинен дотримуватися 

вимог чинних Законів, стандартів, будівельних норм і правил України, керуючих і відомчих документів 

Міненерговугілля України.  

12.1. Обсяг демонтажних робіт  

До обсягу демонтажних робіт Підрядника відносяться:  

1. Металеві газоходи з утепленням від ряду Д котельні до скруберів та від скруберів до димової труби;  

2. Опори газоходів від ряду Д котельні до скруберів та від скруберів до димової труби;  

3. Приміщення із цегли. Що розташоване під скруберами;  

4. Чотири металеві скрубери; 5. Постамент встановлення скруберів;  

6. Системи ГЗВ.  

7. Демонтаж двох димососів Д 21-1/2 (передбачити їх збереження та перенесення на нове місце, що 

передбачене розробленим проектом);  

8. Демонтаж фундаментів опор газоходів, опор постаменту скруберів та димососу. 

9. Демонтаж ізоляції, футеровки, та здача металобрухту в очищеному вигляді на склад ЗАМОВНИКА , 

передбачити відглушку димової труби на період монтажу електрофільтру.  

12.2. Вимоги до демонтажу ГОУ  

Підрядник повинен виконати демонтажні роботи з врахуванням існуючого обладнання енергоблоку, в 

стиснутих умовах. Підрядник повинен передати Замовнику на зберігання демонтоване обладнання 

згідно зі списком, який надається Замовником.   

Підрядник повинен виконати демонтажні роботи відповідно до проекту проведення робіт (ПВР) і 

вимогам діючих в Україні Законів, стандартної і нормативної бази. Перед виконанням демонтажних 

робіт Підрядник повинен погодити з Замовником ПВР і обсяг устаткування, що розбирається, та 

підлягаючих під вирізку елементів і вузлів газоочисної установки і демонтажу електроустаткування. 

Порядок підготовки і технологія проведення демонтажних робіт повинні відповідати вимогам ГКД 

34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і 

споруд електростанцій та мереж Міненерго України». Перед виконанням демонтажних робіт Підрядник 

повинен виконати роботи з від'єднання трубопроводів, зняти прилади КВП, трубопроводи й 

електропроводку вимірювальних приладів, зняти обшивку, сходи і площадки. Устаткування, елементи, 

вузли і деталі газоочисного устаткування повинні бути передані Замовникові по акту приймання.  

Під час виконання демонтажних робіт Підрядник має забезпечити заходи щодо недопущення 

попадання холодного атмосферного повітря та атмосферних опадів в котел ст.№4 після демонтажу 

газоходів.  

Підрядник повинен забезпечити транспортабельність демонтованих елементів і вузлів газоочисної 

установки. Підрядник повинен виконати порізку демонтованих елементів обладнання, які не 

підлягають подальшому використанню, згідно вимог ДСТУ 4121-2002 «Національний стандарт 

України. Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови».  

Металевий лом, що утворився під час виконання демонтажних робіт, Підрядник має передати 

Замовнику з оформленням актів передачі.   
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В процесі виконання робіт (демонтажні, монтажні роботи) Підрядник повинен виконувати 

своєчасне збирання відходів, що утворилися. Після виконання всіх робіт з реконструкції 

електрофільтру Підрядник повинен виконати завершальне прибирання площадки будівництва.  

Завантаження, перевезення, зважування, розвантажування металобрухту, будівельних відходів та 

елементів демонтованого обладнання ГОУ входить в обов’язки Замовника.  

 12.3. Тимчасові площадки складування і укрупнювального складання.  
Транспортування і доставка вантажів, устаткування може здійснюватися автомобільним і залізничним 

транспортом у теплий і холодний склади або на ремонтну площадку. Використання тієї або іншої 

площадки повинно вирішуватися по взаємній згоді з Замовником.  

 12.4. Підготовка до виконання монтажних робіт.  

12.4.1. Загальні вимоги  

Підготовку до здійснення монтажних робіт Підрядник повинен виконувати відповідно до вимог 

технічних умов, відомчих нормативних документів, затверджених у порядку, встановленому ДБН А. 

1.1-1-93, проектно-технологічної документації на монтаж, затвердженої проектно-кошторисної 

документації й наступних нормативних документів:  

- СНиП 3.05.05 -84 «Технологічне устаткування й технологічні трубопроводи»;  

- СНиП 3.05. 06-85 «Електротехнічні пристрої»;  

- СНиП 3.05. 07-85 «Системи автоматизації»;  

- ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва»;  

- ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення»;  

- ДСТУ 2714-94 (ГОСТ 30148-94) «Машини електричні обертаючі. Монтаж великих машин. Загальні 

вимоги»;  

- НАОП 1.1. 10-1.1.02-01 «Правила техніки безпеки при експлуатації тепломеханічного устаткування 

електростанцій і теплових мереж».  

До початку монтажу устаткування електрофільтру Підрядник розробляє і визначає строки та 

обсяг робіт по виконанню будівельних і монтажних робіт. Підрядником повинні бути розроблені й 

погоджені із Замовником:  

- проектна документація (проект, конструкторська та робоча документація); 

-  графіки, що визначають терміни поставки устаткування, виробів і матеріалів з урахуванням 

послідовності монтажу, а також виконання супутніх спеціальних будівельних і 

пусконалагоджувальних робіт;  

- умови транспортування до місця монтажу устаткування;  

- перелік устаткування, що монтується із залученням шеф - монтажного персоналу підприємств-

виробників і постачальників.  

 

При підготовці до проведення робіт Підрядник повинен:  

- розробити і затвердити ПВР по монтажу устаткування, електротехнічних пристроїв і ін.;  

- перевірити стан під’їзних доріг до місця монтажу устаткування; перевірити площадки складання та 

монтажу устаткування, площадки розміщення вантажопідйомного та допоміжного устаткування;   

- підготувати вантажопідйомні, транспортні засоби, пристрої для монтажу і індивідуального 

випробування устаткування та електротехнічних пристроїв, передбачені ПВР;  

- підготувати виробничу базу для складання блоків, виготовити металоконструкції;  

- підготувати місця для тимчасового складування устаткування, прийнятого в монтаж;  

- виготовити і встановити складальні стенди, стенди-накопичувачі і інші пристосування, згідно ПВР;  

- забезпечити робочі місця електроенергією, стисненим повітрям і т.д.;  

- виконати установку, випробування і здачу в експлуатацію монтажних механізмів, траверс, 

підкранових колій і т.д.;  

- перевірити на складі наявність і комплектність устаткування;  

- укомплектувати бригади по монтажу устаткування;  

- ознайомити членів бригади з правилами виконання робіт, з правилами техніки безпеки;  

- скласти уточнений графік доставки устаткування на площадку монтажу обладнання електрофільтру;   

- підготувати монтажний журнал по проведенню робіт;  

- виконати передбачені діючими нормами та правилами заходи щодо охорони праці, протипожежній 

безпеці і охороні навколишнього середовища при виконанні робіт;  

- зробити вхідний контроль устаткування, металу енергетичного обладнання, переданого в монтаж.  

Передача в монтаж устаткування (вузлів, деталей та ін.), засобів виміру, автоматичних 

регуляторів та ін., що мають не припустимі дефекти і відхилення, забороняється.  
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Готовність об'єкта до виконання монтажних робіт фіксується актом представників будівельної і 

монтажної організацій, а також технічного нагляду Замовника. До акту повинні додаватися виконавча 

схема основних і прив’язочних розмірів і оцінок колон, акт на скриті будівельні роботи. Проект 

виконання монтажних робіт з установки устаткування електрофільтру повинен бути розроблений 

спеціалізованою організацією. Обраний у ПВР метод монтажу устаткування електрофільтру повинен 

передбачити суворе дотримання технічних вимог, пов'язаних з особливостями устаткування фільтра, 

сувору послідовність монтажу устаткування, а також забезпечувати жорсткість і стійкість конструкцій 

шляхом їх тимчасових закріплень, посилень гнучких елементів устаткування, правильного вибору 

місць і способів стропування.  

Виконавець повинен погодити з Замовником необхідний комплект робочої документації, з 

оцінкою на кожному кресленні про прийняття його до виконання.  

12.4.2. Проект виконання робіт (ПВР)  

Виконавець повинен розробити проект виконання робіт (ПВР) по монтажу обладнання електрофільтру 

з дотриманням вимог наступних нормативних документів:  

 ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва;  

 Допомога з розробки проектів організації будівництва і проектів виробництва робіт (до ДБН А.3.1-5-

2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва).  

 Відповідно до вимоги ДБН А.3.1-5-2009 ПВР повинен бути погоджений із Замовником. Склад і зміст 

рішень по техніці безпеки в ПВР повинні відповідати вимогам:  

 ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. 

Основні положення»;  

 ГКД 34.03. 102-96 «Охорона праці в проектах організації будівництва та 

виконання робіт на енергетичних об’єктах»: Методичні вказівки по розробці».  

12.4.3. Передача в монтаж устаткування, виробів та матеріалів.  
Передача в монтаж устаткування, виробів і матеріалів повинна здійснюватися Замовником 

згідно СНиП 3.05. 05-84, СНиП 3.05. 06-85 І СНиП 3.05. 07-85.  

До передачі устаткування, виробів і матеріалів в монтаж, Підрядником повинна бути розроблена 

супровідна документація відповідно до ВСН 478-86 «Виробнича документація по монтажу 

технологічного устаткування і технологічних трубопроводів», а на матеріали Підрядник повинен мати 

сертифікати підприємств постачальників.  

Устаткування, вироби, матеріали повинні передаватися в монтаж комплектно на блок і 

технологічний вузол відповідно до робочих креслень. Все устаткування, матеріали й вироби, передані в 

монтаж, повинні відповідати державним стандартам, технічним умовам і мати відповідні сертифікати, 

технічні паспорти й інші документи, що засвідчують їхню якість. При передачі устаткування в монтаж 

виконується його огляд, перевірка комплектності (без розбирання на складальні одиниці й деталі) і 

відповідності супровідної документації вимогам робочих креслень, стандартам, технічним умовам і 

іншим документам, визначальні монтажнотехнологічні вимоги, перевірка наявності та терміну дії 

гарантії підприємства-виробника.  

Устаткування та вироби, на які минув гарантійний строк, зазначений у технічних умовах, а при 

відсутності таких вказівок - після закінчення 1 (одного) року, можуть бути прийняті в монтаж тільки 

після проведення ревізії, виправлення дефектів, випробувань, а також інших робіт, передбачених 

експлуатаційною документацією. Результати проведених робіт повинні бути занесені у формуляри, 

паспорти й іншу супровідну документацію.  

Устаткування, вироби і матеріали, прийняті в монтаж, повинні зберігатися Підрядником 

відповідно до вимог документації підприємств-виробників і ПВР. При зберіганні повинен бути 

забезпечений доступ для огляду, створені умови, що виключаюсь механічні ушкодження, попадання 

вологи й пилу у внутрішні порожнини.  

12.5. Монтажні роботи  

Виконання монтажних робіт входить в обсяг робіт Підрядника. Монтажні роботи повинні 

виконуватися Підрядником з дотриманням вимог креслень і інструкцій виробників устаткування, 

електротехнічних пристроїв, діючих норм і правил монтажу, у тому числі СНиП  3.5.05-84, СНиП 3.05. 

06-85, СНиП 3.05.07-85, ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. 

Основні положення», «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ), НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила 

  

  



109  

безпечної експлуатації електроустановок», НАОП 1.1.10-1.02-01 «Правила безпечної експлуатації 

тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж», НАПБ А.01.001-2004 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на 

підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України», «Правил технічної експлуатації 

електроспоживачів», «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів» і ГОСТ 

12.2.007.0-75* «Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки», технічних умов, відомчих 

нормативних документів, затверджених у порядку, установленому ДБН А. 1.1-1-93, проектно-

технологічної документації на монтаж, а також з затвердженою проектно-кошторисною документацією 

та іншими нормативними документами. Для виконання будь-яких монтажних робіт Виконавець 

повинен мати ліцензію (Дозвіл) на право проведення даного виду робіт або залучати для даних робіт, на 

умовах субпідряду, відповідні спеціалізовані підприємства.  

Всі блоки повинні бути повністю зібрані на стендах і зварені. Зварені шви повинні пройти 

контроль якості за ГОСТ 3242-79 «З'єднання зварені. Методи контролю якості».  

Складання блоків, монтаж і зварювання елементів необхідно вести по схемах заводських 

інструкцій на монтаж або відповідно до вказівок у робочих кресленнях. При монтажі внутрішньої 

механічної частини електрофільтру Підрядник повинен суворо стежити за виконанням вимог робочих 

креслень, не допускати відхилення міжелектродної відстані навіть в одному місці кожного поля 

електрофільтру.   

При навантаженні, розвантаженні, переміщенні, підйомі, установці і вивірці будь-якого 

обладнання, його частин, деталей і трубопроводів, Підрядник повинен вжити заходів щодо захисту їх 

від ушкоджень і забезпечити їхнє збереження. Перевезення по майданчику, установка і вивірка 

здійснюються відповідно до ПВР, розробленим Підрядником. Підрядник, при необхідності, повинен 

виконати стикування деталей, що з’єднуються, збірних одиниць, виготовлених у межах допусків 

відповідно до технічної документації і ТУ на елементи електрофільтру. Дані роботи виконують в обсязі 

монтажних робіт.  

Устаткування, технологічні блоки, електроустаткування з великою вагою Підрядник повинен 

надійно застропити за передбачені для цієї мети деталі або в місцях, зазначених підприємством-

виробником. Звільнення устаткування від стропів необхідно виконувати після надійного їхнього 

закріплення або установки в стійке положення.  

Навантаження на будівельні конструкції, що виникають у зв'язку з переміщенням і 

встановленням устаткування, а також засобів для монтажних робіт, не повинні перевищувати 

допустимих монтажних навантажень (по величині, напрямку і місцю прикладення), зазначених у 

робочих кресленнях.  

Устаткування, у тому числі електроустаткування, розбиранню і ревізії при монтажі не 

підлягають, за винятком випадків, коли це передбачено державними й галузевими стандартами і 

технічними умовами, погодженими у встановленому порядку. Розбирання устаткування, що надійшло 

опломбованим з підприємства - виробника, забороняється.  

Перед установкою в проектне положення зовнішні поверхні устаткування повинні бути очищені 

Підрядником від окалини, корозії, антикорозійних змащень та покриттів та ін., за винятком поверхонь, 

які повинні залишатися покритими захисним покриттям в процесі монтажу і експлуатації устаткування.  

Захисні покриття устаткування повинні бути зняті Підрядником, як правило, перед 

індивідуальним випробуванням без розбирання устаткування відповідно до вказівок, наведеними в 

документації підприємства-виробника. Устаткування та кабельна продукція, забруднені, деформовані 

або з пошкодженням захисного покриття, монтажу не підлягають до усунення Виконавцем ушкоджень 

і дефектів у встановленому порядку.  

При монтажі устаткування й електротехнічних пристроїв Підрядник повинен здійснювати 

операційний контроль якості виконаних робіт. Виявлені дефекти підлягають усуненню до початку 

наступних операцій.  

До початку монтажу необхідно вивчити експлуатаційну документацію, ПВР, протоколи та акти.  

Монтажні роботи при температурах зовнішнього повітря нижче або вище передбачуваних 

умовами експлуатації устаткування повинні виконуватися з дотриманням заходів, що забезпечують їхнє 

збереження відповідно до документації заводів-виробників. При монтажі устаткування й 

електротехнічних пристроїв у холодну пору року повинні бути забезпечені умови монтажу при 

температурі не нижче мінімально допустимих значень для застосованих сталей при зварюванні й 

складанні блоків.  

Монтаж електротехнічних пристроїв повинен виконуватися в суворій відповідності з вимогами 

СНиП 3.05. 06-85, ПУЕ «Правила улаштування електроустановок», систем автоматизації - СНиП 3.05. 
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07-85, а також вимог заводів-виробників, передбачених робочою документацією, технічними умовами й 

інструкціями з монтажу, експлуатації й ремонту.  

При виконанні електромонтажних робіт Підрядник повинен виконувати вимоги безпеки, 

відповідно до нижченаведених і інших документів, а також дотримувати правила пожежної безпеки при 

виконанні будівельно-монтажних робіт у відповідності із чинними законами й нормативною базою 

України:  

 - ГОСТ 12.1.004-91  Пожарная безопасность. Общие требования.  

   ГОСТ 12.1.009-76 СББТ.  Электробезопасность. Термины и определения.  

   ДСТУ Б А.3.2-13:2011 Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. 

Загальні вимоги.  

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ.  Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.  

- ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.  

- ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования 

безопасности.  

- ДСТУ 3335-96ССБТ. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных 

трансформаторных подстанций. Требования безопасности.  

- ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности.  

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности.   

-ДСТУ 180 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір.  

Для виконання електромонтажних робіт Підрядник повинен мати нормо-комплекти спеціальних 

інструментів та пристосувань по видах електромонтажних робіт.  

Монтаж електропроводки, кабельних ліній, струмопроводів, електроосвітлення повинен 

виконуватися в строгій відповідності з СНиП 3.05. 06-85 та ПУЕ «Правила улаштування 

електроустановок». Монтаж контрольних кабелів необхідно виконувати з врахуванням вимог СНиП 

3.05. 06-85 і ПУЕ «Правила улаштування електроустановок».  

При монтажі заземлюючих пристроїв Підрядник повинен дотримуватися вимог СНиП 3.05.06-

85 ГОСТ 12.1. 030-81.  

Електричне устаткування, що прибуло з підприємства-виробника в зібраному вигляді, на місці 

монтажу перед установкою не повинно розбиратися. У випадку пошкодження або забруднення 

обладнання під час транспортування, необхідність і ступінь розбирання повинна бути визначена актом.  

Перевірка приладів і засобів автоматизації виконується Підрядником із застосуванням 

спеціалізованих організацій. Монтаж систем автоматизації повинен забезпечити точність вимірів, 

вільний доступ до приладів і до їх запірних і регулюючих пристроїв.  

При наявності вібрацій у місцях установки приладів різьбові деталі повинні мати 

пристосування, що виключають самовільне їхнє відгвинчування (пружинні шайби, контргайки  

т.п.). Отвори приладів і засобів автоматизації повинні залишатися заглушеними до моменту 

підключення проводки.  

Корпуси приладів і засобів автоматизації повинні бути заземлені відповідно до вимог інструкцій 

заводів - виробників і СНиП 3.05. 06-85.  

При монтажі устаткування Підрядник повинен здійснювати операційний контроль якості 

виконаних робіт. Виявлені дефекти підлягають усуненню до початку наступних операцій.   

Вся технічна документація по монтажу повинна бути представлена на розгляд Замовникові за 

один (1) місяць до початку монтажних робіт. Про початок робіт на об’єкті монтажна організація 

зобов'язана повідомити органи державного пожежного нагляду.  

12.6. Зварювальні роботи.  
Зварювання сталевих конструкцій повинно виконуватись після перевірки правильності їх 

складання. Зварювання сталевих конструкцій повинно виконуватися високопродуктивними 

механізованими засобами. Зварювання сталевих конструкцій необхідно виконувати згідно 

розробленого і контрольованого технологічного процесу, що повинен забезпечити необхідні 

геометричні розміри швів і механічні властивості зварених з'єднань.  

У зварених швах з'єднань не допускаються:  

- тріщини всіх видів, непровари і підрізи на лінії з'єднання основного і наплавленого металу глибиною 

більше 1мм і довжиною більше 10мм на 1м шва;  

- шлакові включення і пори, напливи шириною більше 2мм і довжиною більше 10мм.  

Зварені шви повинні бути стиковані з повним проплавленням. Конструкція і розташування 

зварених швів повинні забезпечувати: 
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- можливість виконання зварених з'єднань із дотриманням всіх встановлених в нормативних 

документах вимог по зварюванню;  

- допустимість проведення контролю якості зварених з'єднань, передбаченими для них методами;  

- можливість виконання ремонту зварних з'єднань з наступною термообробкою і контролем, 

якщо вони передбачені нормативно - технічними документами.  

Зварювальні матеріали, застосовувані для зварювання, повинні відповідати вимогам стандартів і 

технічних умов, що повинно підтверджуватися сертифікатом заводу-виробника. Марки, сортамент, 

умови зберігання й підготовка до використання зварювальних матеріалів повинні відповідати вимогам 

нормативних документів на зварювання. Для забезпечення відповідності властивостей металу зварених 

з’єднань показникам, прийнятим у нормативних документах на метал і зварювання, повинна 

виконуватися термічна обробка елементів електрофільтрів.  

Зварювання і термообробка елементів електрофільтру повинні відповідати вимогам наступних 

нормативних документів:  

- ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия.  

- ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.  

- ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества.  

- ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств.  

- ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.  

- ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методи ультразвуковые.  ГОСТ 

21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.  

Для виконання зварювання повинні застосовуватися справні установки, апаратура і 

пристосування, що забезпечують дотримання вимог нормативно-технічної документації. До проведення 

робіт по зварюванню повинні допускатися зварювальники, що пройшли атестацію відповідно до 

Правил атестації зварювальників, затвердженими Держгірпромнаглядом України, і які мають 

посвідчення на право виконання даних зварювальних робіт.  

В процесі монтажу трубопроводів необхідно проводити контроль якості збірно зварювальних 

робіт згідно РД 34.17.101-89, РД 34.39.301-87 і РД 34.39.501-85. Загальні основні вимоги до складання і 

зварювання повинні відповідати вимогам ГОСТ 5264-80 «Ручне дугове зварювання. З'єднання зварні. 

Основні типи, конструктивні елементи і розміри», ГОСТ 8713-79 «Зварювання під флюсом. З'єднання 

зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри», ГОСТ 14771-76 «Дугове зварювання в 

захисному газі. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри».  

Зварні стики повинні бути виконані відповідно до вимог стандартів і конструкторської 

документації. Зони розташування і типи стикових з'єднань повинні бути зазначені в кресленнях. На 

зварні з'єднання розрахункових елементів сталевих конструкцій повинне наноситися особисте клеймо 

зварника на відстані 20-40 мм від шва. Зварні шви, що підлягають контролю не руйнуючими методами, 

клеймуються на початку і наприкінці шва, за винятком швів довжиною до 1-го метра, які клеймуються 

на початку або наприкінці шва.  

Розташування, конструктивне оформлення і розміри швів повинні відповідати ГОСТ 5264-80, 

ГОСТ 8713-79, ГОСТ 14771-76 і ГОСТ 15164-78 і конструкторско-технологічній документації 

підприємства-виробника.  

12.7.  Приймання після монтажу  

12.7.1. Загальні положення  

Для забезпечення надійної і безперебійної роботи устаткування електрофільтру в процесі 

експлуатації, під час його приймання Підрядник повинен забезпечити:  приймання складальних 

одиниць і систем електрофільтру після проведення монтажних робіт;  

- приймання складальних одиниць і систем електрофільтру за результатами їхніх випробувань;   

- контроль приймально-здавальної документації.  

Приймання після монтажу устаткування повинна здійснюватися Підрядником згідно ГКД 34.27. 

506-94, СНиП 3.05. 05-84, СНиП 3.05. 06-85, СНиП 3.05. 07-85. При прийманні Підрядник повинен 

перевіряти відповідність устаткування і документації вимогам, встановленим у стандартах.  

Після монтажу необхідно перевірити всі вузли і механізми, їхню взаємодію й режими роботи, 

надійність кріплення.  

12.7.2. Приймання складальних робіт.  
Електрофільтр після складання і монтажу устаткування повинен пройти передбачені технічною 

документацією випробування. При необхідності може бути проведена ревізія з усуненням виявлених 

дефектів.  
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До початку перевірки кожної складальної одиниці або вузла, Підрядник повинен забезпечити 

контроль:  

- закінчення монтажу і правильності складання;  

- підготовки основного і допоміжного устаткування до встановлених перевірок;  

- освітлення і оперативного зв'язку;  

- наявності необхідних матеріалів, вимірювальних приладів і енергетичного забезпечення;   

- видалення тимчасових пристосувань, споруджень, складального устаткування, а також порядку і 

чистоти; 

-  наявності необхідної при перевірках документації; 

- відповідності паспортних даних, зазначених на устаткуванні, технологічній схемі, стану 

мастильних наповнювачів, включення системи змащення й охолодження, електроживлення і 

правильності встановлення електричного захисту; 

- забезпечення охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, вибухової безпеки і промислової 

санітарії. 

До складання повинні допускатися тільки ті елементи й деталі конструкції, які прийняті ВТК 

або майстром. Результати контролю повинні бути відзначені наприкінці журналу. Складання повинно 

виконуватися по кресленнях і технологічній документації, що передбачає необхідну точність складання 

й збереження геометричної форми. Технічний огляд технологічної і будівельної частин електрофільтру 

буде проведено відповідно до розділу 2 ГКД 34.20.507-2003 «Правила технічної експлуатації 

електричних станцій і мереж».  

13. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ  

Вимоги, викладені в даному розділі, стосуються проектування і виконання будівельних робіт, але не 

обмежуються ними. При виконанні даних робіт Підрядник також повинен дотримуватися вимог чинних 

Законів, стандартів, будівельних норм і правил України, керуючих і відомчих документів 

Міненерговугілля України.  

13.1. Вимоги до будівельних робіт  

13.1.1. Загальні вимоги  

Будівельні рішення Виконавець повинен приймати і виконувати з врахуванням вимог діючих 

будівельних норм і правил згідно ДБН В. 1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействня. Нормы 

проектирования»; ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення»; СНиП 2.03.11-85 «Защита 

строительных конструкций от коррозии»; СНиП 2.03.13-88 «Полы»; СНиП 2.09.0285*  

«Производственные здания»; СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»; ДБН В.2.6-

163:2010 «Конструкції будинків і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і 

монтажу»; СНиП II -58-75 «Электростанции тепловые» с изм., ДБН В. 1.1-72002 «Пожарная 

безопасность объектов строительства», НАПБ В. 01.0342005/111 «Правила пожежної безпеки в 

компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України», НАПБ 06.015-2006 

«Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минэнерго Украины с указанием 

категории и классификации зон по взрывопожарной и пожарной опасности», НАПБ 05.028-2004 

«Противопожарная защита энергетических предприятий, отдельных объектов и энергоагрегатов. 

Инструкция по проектированию и эксплуатации» та ін.  

Конструкція устаткування та покриттів повинна мати гармонійний зовнішній вигляд, із простими 

обрисами, з розумним вибором пропорцій і логічним використанням обсягів.  

Схема прокладання трубопроводів навіть малого діаметру повинна гармоніювати з дизайном блоку. 

Устаткування не повинно мати важкодоступних кутів, де могли б накопичуватися пил, брудне масло, 

вода або гідрокарбонати. Зовнішні видимі поверхні повинні мати високу якість. Остаточний підбор 

кольорів пофарбування устаткування повинен бути погоджений Замовником.  

При проектуванні Підрядник повинен:  

- приймати конструктивні схеми, що забезпечують необхідну міцність, стійкість і просторову 

незмінюваність будинків і споруджень в цілому, а також окремих елементів на всіх стадіях будівництва 

(виготовлення, монтажу) і експлуатації;  

- ув’язувати з архітектурою навколишньої забудови матеріали огороджуючих конструкцій, їхню 

обробку і фарбування;  

- дотримуватись вимог охорони навколишнього середовища.  

Всі конструкції повинні бути доступні для спостереження, очищення, фарбування, а також не повинні 

затримувати вологу і перешкоджати провітрюванню. Замкнуті профілі повинні бути герметичні.  
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Після закінчення монтажних робіт Підрядник передає виробничу документацію, передбачену ДБН і 

виконавчу документацію - комплект робочих креслень з підписами відповідальних осіб за виконання 

будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних робіт цим кресленням. У випадку відступу в 

процесі будівництва від робочих креслень (будівельних, технологічних, електричних та ін.) Підрядник 

зобов'язаний надати Замовникові відкориговані креслення, що відповідають дійсному виконанню 

об'єктів. Кожне креслення повинно бути позначено грифом «Дійсний».  

13.1.2. Протипожежні заходи  

Технічна документація на будівлі, будівельні конструкції, вироби, матеріали повинна містити 

характеристику їхньої пожежної небезпеки з врахуванням пожежно-технічної класифікації, 

встановленої ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», відповідати вимогам 

нормативних документів Міністерства палива й енергетики: НАПБ В.  

01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях 

енергетичної галузі України», НАПБ 06.015-2006 «Перелік приміщень і будівель енергетичних 

підприємств Міненерго України із вказівкою категорії і класифікації зон по вибухопожежної і 

пожежної небезпеки», НАПБ 05.028-2004 «Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих 

об'єктів і енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації» та ін., а також вимогам, наданим у 

технічних специфікаціях тендерних документів «Пожежна безпека. Охорона праці».  

13.2. Вимоги до будівельних конструкцій  

13.2.1. Загальні положення  

Розрахунки і проектування архітектурно - планувальних, конструктивних рішень будинків і споруд (у 

тому числі фундаментів під устаткування), а також виконання і приймання будівельно-монтажних, 

сантехнічних, електротехнічних і ін. робіт, Підрядник повинен виконувати відповідно до діючих в 

Україні державних стандартів, будівельних норм й правил або загальноєвропейським нормам і 

правилам, що не заперечують Законам і нормативній базі України.  

13.2.2. Фундаменти  

Проектування повинно виконуватися на основі даних, що характеризують призначення, конструктивні і 

технологічні особливості споруд, навантаження, що діє на фундамент і умови його експлуатації.  

При використанні існуючих будівельних конструкцій, якщо Підрядник вважає, що наявної інформації 

(переданої Замовником) про стан будівельних конструкцій і їхньої несучої здатності недостатньо, він 

самостійно робить необхідні, на його думку, обстеження і розрахунки конструкції з перевіркою їхньої 

несучої здатності і придатності до нормальної експлуатації та оплачує всі пов’язані із цим витрати. 

Навантаження, що враховуються при цьому, і впливи на спорудження або окремі його елементи, 

коефіцієнти надійності по навантаженню, а також можливі сумарні навантаження повинні прийматися 

відповідно до вимог ДБН В. 1.2-2:2006. Виконавець повинен передбачати заходи щодо їхнього 

антикорозійного захисту згідно СНіП 2.03. 11-85 «Захист будівельних конструкцій від корозії».  

13.2.3. Бетонні та залізобетонні конструкції  

Проектування й розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій Підрядник повинен виконувати 

відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні 

конструкції. Основні положення», сталевих конструкцій - згідно ДБН В.2.6- 163:2010 «Конструкції 

будинків і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу».  

При проектуванні будинків і споруд Підрядник повинен приймати конструктивні схеми, що 

забезпечують необхідну міцність, стійкість і просторову незмінність конструкцій на всіх стадіях 

будівельно-монтажних робіт.  

14. ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ  

14.1. Основні вимоги  

Замовник разом з Підрядником виконує і забезпечує всі перевірки й випробування, необхідні 

для підтвердження відповідності Договору на виконання робіт встановлених вузлів та елементів 

електрофільтру.  

Проведення перевірок і випробувань устаткування, пристосувань і робіт здійснюється 

відповідно до діючої законодавчої, нормативної бази, Правилами і стандартами України, в тому числі 

ГКД 34.27. 401-93 «Електрофільтри: Методика налагодження», РД 34.27. 301-91 «Методика 

випробувань золовловлюючих установок теплових електростанцій і котелень», ГКД 34.02. 306-2004 

«Методика визначення ступеня очищення димових газів у золовловлюючих установках», ГКД 34.20. 

301-96 «Програма випробувань на ТЕС, ГЕС, в енергосистемі, теплових і електричних мережах: 

Положення про порядок розробки, узгодження, затвердження».  

Будь-яке устаткування, його компоненти або їхнє виготовлення, виявлені в ході перевірки або 

випробувань такими, що не відповідають обумовленим критеріям приймання, або технічним 
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специфікаціям, процедурам або використовуваній нормативній документації, підлягають 

відбраковуванню і на нього складається акт про невідповідність.  

В будь якому випадку, невідповідне устаткування або його компоненти повинні бути чітко 

виявлені до схвалення остаточного рішення. Вимірювальні прилади, основне та допоміжне 

устаткування для випробувань, яке застосовується при налагодженні і випробуваннях, повинне бути 

сертифіковане в Україні. Вимірювальні прилади повинні мати сертифікат метрологічної атестації. Клас 

точності приладів повинен відповідати вимогам нормативних документів, регламентуючих проведення 

налагоджувальних робіт і випробувань, а умови їхнього застосування - заводську документацію на дані 

прилади.  

До початку налагоджувальних робіт і випробувань, монтажні роботи повинні бути перевірені на 

відповідність проекту. Перевіряється якість монтажу, результати попередніх перевірок змонтованого 

обладнання.  

Налагоджувальні роботи і випробування повинні починатися з огляду електрофільтрів, 

перевірки відповідності змонтованого устаткування проекту і вимогам заводу-виробника. 

Перевіряється стан газорозподільних решіток, відсутність сторонніх предметів, центрування 

осаджувальних і коронуючих електродів, механізми струшування електродів, стан ізоляторних коробок 

і системи їхнього обігріву, вібраторів, системи заземлення, давачі температури, електроустаткування та 

системи керування і контролю.  

Підрядник повинен визначити і налагодити оптимальну роботу електрофільтру, таку, що 

забезпечує мінімальне віднесення летучої золи з відхідними газами.  

Налагоджувальні роботи на електрофільтрі повинні містити в собі налагодження наступних 

складових:   

- силові ланцюги (електроагрегат, шини, кабель);  

- перевірка контуру заземлення електрофільтра, його опору, місць під’єднання до контуру 

заземлення станції і електрофільтра;  

- пристрою керування роботою електрофільтру (автоматичне й дистанційне); пристрою захисту і 

сигналізації.  

Виконавець повинен виконати вимір опору ізоляції, перевірку пристроїв і елементів 

електрофільтрів, зняття вольт-амперних характеристик, налагодження механізму струшування.  

Вимір опору ізоляції виконується:  

- між вводом живлення і корпусом;  

- ланцюгів керування між собою і на "землю";  

- обмоток трансформатора на "землю";  

- тиристорного перетворювача; термореле та ін.  

Підрядником повинна бути виконана перевірка пристроїв і елементів електрофільтрів. На 

чистому, холодному електрофільтрі виконується перевірка роботи системи керування.   

Відповідно до ГКД 34.27.401-93 і інструкцій заводу-виготовлювача перевіряються також 

наступні пристрої електрофільтру:  

- обмеження величини робочого струму;  

- обмеження перерегулювання  холостого ходу;  

- комутації, захисту та сигналізації; технологічного і аварійного відключення.  

Зняття вольт-амперних характеристик Підрядник повинен виконувати на холодному 

електрофільтрі на димових газах. На підставі характеристик, знятих на холодному електрофільтрі, 

оцінюється якість центрування електродів і стан полів. Характеристики на димових газах дозволяють 

визначити стан полів і наявність або відсутність зворотної-корони. На підставі отриманих 

характеристик визначається оптимальний режим роботи електрофільтру.  

При роботі на димових газах визначається й налагоджується оптимальна робота механізмів 

струшування, що забезпечує мінімальний винос пилу відхідними газами. Обкатування механізмів 

струшування необхідно вести протягом 24 годин при постійно включених електродвигунах приводів (у 

випадку застосування молоткової системи страхування), при цьому необхідно перевірити плавність 

обертання валів блоків струшування осаджувальних електродів, нагрівання підшипників, сальників і 

редукторів, нагрівання підшипників електродвигунів та ін. Наприкінці обкатування необхідно 

перевірити потужність, споживану електродвигунами приводів струшування (вона не повинна 

перевищувати паспортних даних). Збільшення спожитої потужності є наслідком перекосу підшипників 

на валах струшування, незадовільного центрування валів, недостатнього змащення вузлів і редуктора 
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мотор-редуктора, прихованих дефектів у редукторах мотор-редукторів і двигунах. Після обкатування 

механізмів струшування необхідно: перевірити роботу підшипникових вузлів і їхнє закріплення, 

правильність удару молотків по наковальні, хід молотків струшування коронуючих електродів, 

центрування електродів і обварювання кріплення.  

Виявлені при обкатуванні дефекти необхідно занести в журнал випробувань. Перед 

проведенням пусконалагоджувальних робіт Підрядник надасть Замовникові на погодження програму 

по проведенню налагоджувальних робіт і випробувань перед закінченням монтажу.  

Програми по проведенню випробувань перед закінченням монтажу повинні бути надані 

Замовникові для узгодження не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до початку випробувань.  

14.2. Випробування та проведення контролю.  

14.2.1. Загальні положення  

Підрядник повинен подати на розгляд Замовника детальні плани проведення контролю і 

випробувань за 1 (один)  місяць до того, як будуть проводитися випробування. Підрядник повинен 

підтвердити програму для кожного контролю й випробування, щонайменше, за 14 (чотирнадцять) днів 

до проведення контролю й випробування. Замовник вчасно проінформує Підрядника про своє рішення 

бути присутнім на кожному з випробувань. У тому випадку, якщо випробування будуть проводитися в 

присутності Замовника або представників вповноваженої ним спеціалізованої організації, відповідні 

звіти про випробування повинні бути підписані як Підрядником, так і Замовником або його 

представником.  

Виконавець визначає, які перевірки і випробування необхідно провести для електрофільтру. Як 

мінімум, проводяться наступні види перевірок і випробувань:  

 -випробування та контроль на заводі; 

- випробування і контроль на площадці;  

- експлуатаційні (гарантійні) випробування; 

- остаточна інспекція.  

Підрядник бере на себе відповідальність вчасно, мінімум за 10 діб, інформувати Замовника про 

дату проведення відповідних випробувань. Замовник узгоджує час проведення випробувань і гарантує 

можливість їхнього проведення, забезпечуючи необхідні режими роботи обладнання. Після закінчення 

10 діб Підрядник може провести випробування і надати звіти Замовникові. У випадку проведення 

Підрядником яких-небудь випробувань, що вимагають обов'язкової присутності Замовника або його 

представника, без необхідного попереднього його попередження, результати цих випробувань будуть 

розцінюватися як незадовільні.  

14.2.2. Виробничий звіт  

Підрядник зобов'язаний представляти Замовникові звіти або результати випробувань і перевірок 

після їх завершення, у тому числі і ті, які проводяться на підприємствах Виконавця (виробника).  

Виробничий звіт повинен бути представлений на розгляд протягом одного місяця з моменту 

завершення перевірки або випробування. У загальному виді виробничий звіт повинен містити наступне: 

результати перевірки устаткування і його елементів на відповідність необхідним стандартам; методику 

проведення перевірок і випробувань на відповідність (невідповідність) обраному критерію; акти 

(виводи).  

У випадку невідповідності устаткування обраному критерію, у звіті повинно бути посилання на 

відповідний акт.  

Протоколи випробувань, сертифікати і робочі характеристики повинні бути надані по всіх 

випробуванням і перевіркам, незалежно від того проводилися вони під спостереженням Замовника або 

в його відсутність.  

14.3. Випробування та проведення контролю на площадці  

Після прибуття на площадку і у ході монтажу все обладнання, що поставляється для монтажу 

електрофільтру, повинно бути проінспектоване та протестоване Підрядником для того, щоб не виникли 

будь-які затримки з введенням в експлуатацію у зв'язку з наявністю дефектів, пошкоджень або 

погіршенням якості деталей.  

Всі установки і устаткування повинні пройти ті випробування на площадці, які вимагає Замовник 

для перевірки відповідності технічним умовам, незалежно від будь-яких випробувань, проведених на 

заводах-виготовлювачах.  

Все встановлене устаткування повинно пройти випробування на правильність роботи.   

14.4. Експлуатаційні(гарантійні) випробування  

14.4.1. Загальні положення.  
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Гарантійні випробування проводяться з метою підтвердження гарантій Підрядника у відношенні 

гарантованої потужності і економічності роботи електрофільтру. Гарантії Підрядника повинні бути 

представлені в технічних умовах до Договору. Там же повинні бути зазначені умови, для яких 

визначені гарантійні показники.  

Гарантійні випробування електрофільтру проводяться після комплексного випробування 

устаткування і підписання акту робочої комісії. Випробування проводяться в період гарантійної 

експлуатації протягом 3(трьох) днів після введення електрофільтру в експлуатацію.  

Там, де це буде необхідно, при обробці результатів випробувань можуть бути використані 

поправочні коефіцієнти, що характеризують відмінність умов випробувань від зазначених 

розрахункових умов. Виправлення повинні допускатися тільки для тих умов, які перебувають під 

контролем Підрядника.   

14.4.2. Умови гарантійних випробувань  

Виконавець повністю відповідальний за експлуатацію, керування і контроль, спеціальне 

устаткування і забезпечення персоналом під час проведення гарантійних випробувань і ведення записів 

і документації, відповідно до Закону і законодавчих актів з охорони праці України.  

Всі випробування повинні проводитися в необхідному діапазоні умов експлуатації. Випробування 

проводяться не менш, ніж на трьох навантаженнях енергоблоку - 60%, 80% і 100% електричної 

потужності, в автоматичному та ручному режимах керування по програмі, узгодженій з Замовником 

(або вповноваженої їм організацією). При цьому повинно бути перевірено відповідність всіх параметрів 

електрофільтру вимогам розділу 8 цієї документації.  

Підрядник має право провести попередні випробування перед гарантійними випробуваннями. 

Попередні випробування системи контролю і керування, включаючи вимірювальні прилади, а також 

навчання персоналу для роботи з даною системою, повинні бути проведені безпосередньо перед 

гарантійними випробуваннями.  

Підрядник повинен повідомити Замовника в письмовій формі за п'ятнадцять (15) днів до дати 

випробування. Дата випробування повинна бути погоджена із Замовником. Перед початком 

гарантійних випробувань енергоблок повинен бути проінспектований Замовником і Підрядником для 

підтвердження готовності до проведення випробувань.  

Випробування повинні проводитися при умовах, близьких до умов гарантій. Процедура 

проведення випробувань повинна бути докладно викладена в програмі випробувань.   

Програма виконання випробувань повинна включати вказівки по заходах безпеки:  

- призначення випробування;  

- перелік початкових умов і спеціальні підготовчі заходи;   

- список необхідних інструментів;  

- докладну хронологічну послідовність операцій і методику проведення випробувань;  

- список заходів, які необхідно почати, критерії приймання;  

- заходи, які необхідно почати наприкінці випробування.  

Програми по проведенню випробувань перед закінченням монтажу повинні бути спрямовані 

Замовникові для узгодження не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до початку випробувань.  

14.4.3. Результати випробувань  

Підрядник зобов'язаний надати документальний звіт про проведені гарантійні випробування з 

вказівкою отриманих результатів і аналізом їхньої відповідності вимогам розділу 8 даного документа.  

Підрядник повинен оцінити результати гарантійних випробувань протягом одного місяця після 

їхнього проведення за участю Замовника, що залишає за собою право контролю за проведенням 

гарантійних випробувань шляхом залучення спеціалізованих фірм.  

Гарантійні випробування і їхні результати повинні бути включені в підсумковому звіті 

Підрядника, що повинен бути підписаний Підрядником і Замовником.  

Гарантійні випробування вважаються успішними, якщо всі гарантійні значення, наведені в розділі 

8 даного документа, досягнуті.  

15. ПРИЙМАННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ  

Вимоги, викладені в даному розділі, ставляться до приймання об'єкта будівництва в експлуатацію, але 

не обмежуються ними. При прийманні об’єкту в експлуатацію після реконструкції Підрядник також 

повинен дотримуватись вимог діючих Законів, стандартів, будівельних норм і правил України, керівних 

і відомчих документів Мінпаливенерго України.  

При прийманні в експлуатацію повністю закінчених об'єктів на діючих теплових електричних станціях 

слід дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.04 №1243, ГКД 34.20. 507-

2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», Правил Держгірпромнагляду, 
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СОУ II 20.401:2006 «Приймання в експлуатацію окремих пускових комплексів і закінчених 

будівництвом підприємств енергогенеруючих компаній. Правила», «Правил улаштування 

електроустановок», НАПБ 05.028-2004 «Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих 

об’єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації».  

Приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту реконструкції здійснюється шляхом 

отримання Замовником від інспекції ДАБК сертифікату відповідності виконаних робіт проектній 

документації. При прийманні в експлуатацію об'єкту, будівництво якого здійснювалося по іноземних 

ліцензіях з поставкою іноземного устаткування, повинні бути надані контракти та інші документи, що 

обумовлюють умови і строки завершення будівництва.  

Перед прийманням в експлуатацію окремого закінченого пускового комплексу або повністю 

закінченого об’єкту Підрядник повинен провести під безпосереднім контролем Замовника:  

- індивідуальні випробування устаткування і функціональні випробування окремих систем;   

- пробний пуск основного і допоміжного устаткування.  

Індивідуальні випробування устаткування і функціональні випробування окремих систем після 

закінчення всіх будівельних і монтажних робіт, виконує Підрядник. Замовник залишає за собою право 

залучення пусконалагоджувальних організацій для виконання контролю за ходом індивідуальних 

випробувань і комплексного випробування.  

Пробні пуски електрофільтру (у тому числі і на повітрі) до комплексного випробування повинні бути 

проведені Підрядником під безпосереднім контролем Замовника. При пробному пуску повинні бути: 

- перевірені працездатність устаткування і технологічних схем, безпека їхньої експлуатації;  

- перевірені і налагоджені всі системи контролю і керування електрофільтру, в тому рахунку 

автоматичні регулятори, що не вимагають режимного налагодження, захисти і блокування, 

пристрої сигналізації і засоби вимірювальної техніки (ЗВТ);   

- перевірена готовність устаткування до комплексного випробування.  

Перед пробним пуском Підрядник повинен підготувати умови для надійної і безпечної експлуатації 

енергооб’єкту: 

- навчити (з перевіркою знань) експлуатаційний і ремонтний персонал, розробити і передати 

Замовникові експлуатаційні інструкції і оперативні схеми, технічну документацію по обліку і 

звітності; 

- змонтувати й налагодити електричну частини, систему керування і контролю 

електрофільтру;  

- підготувати запаси допоміжних засобів (масло, вода й ін.), матеріалів, інструменту і 

запасних частин;  

Початком комплексного випробування електрофільтру вважається момент постановки під 

навантаження (початок роботи енергоблоку на вугіллі).  

Комплексне випробування устаткування електрофільтру вважається проведеним за умови нормальної і 

безперервної роботи основного устаткування протягом 72 год на основному паливі з номінальним 

навантаженням і проектними параметрами устаткування для електрофільтру.  

Для підготовки пускового комплексу до пред'явлення приймальній комісії повинна бути призначена 

робоча комісія, що приймає по акту устаткування після проведення його індивідуальних випробувань і 

пробного пуску основного і допоміжного устаткування (електрофільтру) для комплексного 

випробування.  

До складу комісії можуть включатися представники Замовника, Підрядника, субпідрядних організацій, 

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Державного пожежного нагляду, Державної 

екологічної інспекції, Держгірпромнагляду.  

Зазначена комісія повинна прийняти по акту устаткування після комплексного випробування і усунення 

виявлених дефектів і недоробок, а також скласти акт про готовність закінчення об'єкту для 

пред'явлення його державній приймальній комісії.  

При прийманні устаткування Підрядник повинен надати комісії документацію в обсязі, передбаченому 

діючими Державними будівельними нормами і галузевими правилами приймання, а саме: 

- перелік організацій будівельно-монтажних робіт, що беруть участь в будівництві, з 

вказанням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, 

відповідальних за їхнє виконання;  

- комплект робочих креслень, по яких здійснювалося будівництво приймаємого об'єкту, з 

внесеними в них у процесі будівництва змінами у встановленому порядку;  

- документи (сертифікати й технічні паспорти), що засвідчують якість матеріалів, 

конструкцій і виробів, застосованих при виконанні будівельно-монтажних робіт; 



118  

- акти на приховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних 

конструкції;  

- акти про випробування змонтованого устаткування і систем; акти про випробування 

пристроїв пожежної безпеки, вибухобезпеки, блискавкозахисту;  

- журнали провадження робіт, авторського нагляду, матеріали перевірок органами 

державного нагляду в процесі будівництва;  

- довідку про наявність формулярів на монтаж устаткування і виконання зварювальних робіт, 

заводських інструкцій, протоколів, креслень.  

Усунення дефектів і недоробок, виявлених робочою комісією, є відповідальністю Підрядника.  

Після комплексного-випробування і усунення виявлених дефектів і недоробок приймальна комісія 

повинна оформити акт приймання в експлуатацію устаткування. Без підпису акту представниками 

органів державного нагляду введення в експлуатацію об'єкту не дозволяється.  

Датою введення об'єкта в експлуатацію є дата видачі інспекцією ДАБК сертифікату відповідності 

виконаних робіт проектній документації.  

Підрядник повинен надати приймальній комісії наступну документацію, підготовлену робочою 

комісією: 

- довідку про усунення недоробок, виявлених робочими комісіями;  

- перелік проектних, наукових і інших організацій, що брали участь у проектуванні об’єкту, 

прийнятого в експлуатацію;  

- паспорти на комплекс будівництва, устаткування і механізми;  

- акти приймання змонтованого устаткування, складені робочими комісіями; документи про 

дозвіл на експлуатацію енергооб’єктів і устаткування, підконтрольних відповідним органам 

державного нагляду, представники яких не увійшли до складу приймальної комісії;  

- довідку про наявність оформлених і зареєстрованих у державних органах, прошнурованих 

журналів і паспортів на устаткування, що підлягають реєстрації в цих органах (у двох 

екземплярах).  

Замовник надає приймальній комісії наступну документацію:  

- дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-

монтажних робіт;  

- затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко- економічні 

показники об'єкту, прийнятого в експлуатацію; довідку про фактичну вартість будівництва;  

-зведені матеріали робочої комісії про готовність об'єкта в цілому до приймання в 

експлуатацію державною приймальною комісією.  

Всі документи повинні бути занесені в загальний каталог, а в окремих папках з документами повинні 

бути завірені описи цих документів.  

Приймальна комісія при виявленні непридатності об'єкта до експлуатації складає мотивований 

висновок про це в орган, що призначив комісію, і копії направляє Замовникові і Підряднику.  

Голова приймальної комісії повинен представити в орган, що призначив комісію:  

- акт приймання об'єкта в експлуатацію;   

- проект рішення про затвердження акту приймання об'єкту в експлуатацію.  

Повноваження приймальної комісії припиняються з моменту затвердження акту приймання об'єкта в 

експлуатацію.  

Після закінчення роботи приймальної комісії вся документація повинна бути передана Підрядником 

Замовникові.  

16. НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ  

Підрядник забезпечує підготовку експлуатаційного і обслуговуючого персоналу станції відповідно до 

програми, погодженої із Замовником.  

Підрядник повинен навчити персонал Замовника таким чином, щоб він теоретично і практично міг 

здійснювати керування, експлуатацію і ремонт устаткування електрофільтра.   

За 2 (два) місяці до початку навчання Підрядник повинен надати на узгодження Замовникові програму і 

методику навчання, інструкцію з експлуатації електрофільтрів, оперативні схеми, включаючи наступні 

пункти:   

- навчання персоналу на вже функціонуючому електрофільтрі подібного типу; 

- навчання персоналу для роботи з контрольно-вимірювальною системою (АСК ТП).  

Навчання повинно бути засноване на прийомах і методах роботи з кожною системою і елементами 

систем електрофільтру (призначення, принципи роботи, керування кожним елементом) при пуску, 

експлуатації, зупинці або аварійній ситуації.  
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Оперативний і виробничий персонал повинен проходити навчання по ознайомленню з методиками і 

оволодінню кваліфікацією, необхідними для виконання своїх завдань:   

- правильної експлуатації приладів, інструментів і механізмів, які вони повинні 

застосовувати;  

- вивчення і розуміння виданої їм документації;  

- розуміння того, що забезпечення якості залежить від виконання ними їх зобов'язань; 

- дотримання техніки безпеки на робочому місці.  

Для цього Замовник, на підставі методики навчання Підрядника, зобов'язаний скласти посадові 

інструкції (по теоретичних прийомах, практичних методах і керуванням безпечною експлуатацією 

устаткування) на оперативний і ремонтний персонал по всіх робочих місцях.  

 

 

 

  

17. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

№ п/п  Позначення Найменування 

1.   
ВСН 478-86  

Производственная документация по монтажу технологи- 

ческого оборудования и технологических трубопроводов  

2.   ДБН А.2.2-3:2014  

  

Склад та зміст проектної документації на 

будівництво  

3.   

ГКД 34.03.101-2003  

Чинні нормативні документи з охорони праці та 

пожежної безпеки, обов'язкові для виконання 

підприємствами та організаціями Міненерго України»: 

Покажчик (за станом на 01.09.2003 р)  

4.   

ГКД 34.03.102-96  

Охорона праці в проектах організації будівництва 

та виконання робіт на енергетичних об'єктах»: 

Методичні вказівки по розробці  

5.   
ГКД 34.03.103-96  

Система управління охороною праці в Міненерго 

України»: Положення  

6.   
ГДК 34.11.401-95  

Перелік технологічних параметрів, засоби вимірювань 

яких підлягають державній повірці  

7.   ГДК 34.11.402-97  Відомча повірка засобів вимірювань. Порядок 

проведення  

8.   

ГДК 34.11.403-97  

Головні та базові організації метрологічної 

служби Міністерства енергетики та 

електрифікації України. Правила проведення 

атестації  

9.   ГДК 34.11.406-97  Калібрування засобів вимірювань. Правила проведення  

10.   ГКД 34.20.302-2002  Нормы испытания электрооборудования  

11.   
ГКД 34.20.507-2003  

Техническая эксплуатация электрических станций и 

сетей. Правила (ПТЭ)  

12.   

ГКД 34.20.661  

Правила організації технічного обслуговування и 

ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій 

та мереж Міненерго України  

13.   ГКД 34.27.506  Электрофильтры. Инструкция по эксплуатации  

14.   

ГЩ 34.03.101-2009  

«Управління охорони праці. Чинні нормативні документи 

з охорони праці та пожежної безпеки, обов’язкові для 

виконання підприємствами та організаціями Міненерго 

України»: Покажчик (за станом на 01.04.2009р.);  

15.   ПУЕ 2009  «Правила улаштування електроустановок»;  

16.   
ГОСТ 2.102-68  

ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 

документов  

17.   ГОСТ 2.601-68  ЕСКД. Эксплуатационные документы  

18.   ГОСТ 2.602-68  ЕСКД. Ремонтные документы  
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19.   
ГОСТ 9.032-74  

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические 

требования и обозначения  

20.   ГОСТ 12.1.003-83  ССБТ. Шум. Общие требования безопасности  

21.   ГОСТ 12.1.004-91  ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования  

22.   

ГОСТ 12.1.005-88  

Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарногигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны  

23.   ГОСТ 12.1.009-76  СББТ. Электробезопасность. Термины и определения  

24.   ГОСТ 12.1.012-90  Вибрационная безопасность. Общие требования  

25.   
ГОСТ 12.1.013-78  

СББТ. Строительство. Электробезопасность. Общие 

требования  

26.   
ГОСТ 12.1.018-74  

ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая 

искробезопасность. Общие требования  

 

№ п/п  Позначення Найменування 

27.   
ГОСТ 12.1.030-81  

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление  

28.   
ГОСТ 12.2.003-91  

Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности  

29.   
ГОСТ 12.2 007.0-75  

Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности  

30.   
ГОСТ 12.2.007.3-75  

ССБТ.  Электротехнические устройства на напряжение 

свыше 1000 В. Требования безопасности  

31.   

ГОСТ 12.2.007.4-75  

ССБТ. Шкафы комплектных распределительных 

устройств и комплектных трансформаторных 

подстанций. Требования безопасности  

32.   
ГОСТ 12.2.007.14-75  

ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования 

безопасности  

33.   
ГОСТ 12.2.049-80  

Оборудование производственное. Общие 

эргономические требования  

34.   
ГОСТ 12.2.064-81  

Органы управления производственным оборудованием. 

Общие требования безопасности  

35.   
ГОСТ 12.3.019-80  

ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие 

требования безопасности  

36.   
ГОСТ 12.3.032-84  

ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности  

37.   ГОСТ 12.4.026-76  Цвета сигнальные и знаки безопасности  

38.   
ГОСТ 12.4.040-78  

Органы управления производственным оборудованием. 

Обозначения  

39.   ГОСТ 380-88  Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки  

40.   
ГОСТ 535-88  

Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой 

обыкновенного качества. Общие технические условия  

41.   
ГОСТ 1759.4-87  

Болты, винты и шпильки. Механические свойства и 

методы испытаний  

42.   ГОСТ 1759.5-87  Гайки. Механические свойства и методы испытаний  

43.   ГОСТ 4268-75*  Микалента. Технические условия  

44.   
ГОСТ 5264-80  

Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры  

45.   
ГОСТ 5915-70  

Болты с шестигранной головкой класса точности В.  

Конструкция и размеры  

46.   
ГОСТ 7798-70  

Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры  
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47.   ГОСТ 10354-82  Пленка полиэтиленовая. Технические условия  

48.   
ГОСТ 12302-83  

Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. 

Общие технические условия.  

49.   ГОСТ 8713-79  Таблички прямоугольные для машин и приборов. 

Размеры  

50.   ГОСТ 12971-80  Маркировка грузов  

51.   

ГОСТ 14192-96  

Машины, приборы и другие технические изделия.  

Исполнения для различных климатических 

районов. Категории, условия эксплуатирования, 

хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды  

52.   
ГОСТ 14771-76  

Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные.  

Основные типы, конструктивные элементы и размеры  

53.   
ГОСТ 15150-69  

Конструкции металлические строительные. Общие 

требования  

54.   ГОСТ 15164-78  Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. 

Основные  

 

№ п/п  Обозначение  Наименование  

  типы, конструктивные элементы и размеры  

55.   

ГОСТ 15543-89  

Изделия электротехнические. Исполнения для 

различных климатических районов. Общие технические 

требования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды  

56.   

ГОСТ 23170-78  

Система технического обслуживания и ремонта техники.  

Обеспечение ремонтопригодности при разработке 

изделий  

57.   

ГОСТ 23660-79  

Установки турбинные паровые стационарные для 

привода электрических генераторов ТЭС. Общие 

технические требования  

58.   ГОСТ 24278-89  Входной контроль продукции. Основные положения  

59.   ГОСТ 25364-97  Прокат для строительных стальных конструкций  

60.   
ГОСТ 27164-86  

Машины электрические вращающие. Монтаж крупных 

машин. Общие требования  

61.   
ДСТУ 2714-94 (ГОСТ 

30148-94)  

Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Техническое 

задание на создание автоматизированной системы  

62.   ГОСТ 34.602-89  ССНБ. Основні положення  

63.   
ВСН 25-09.68-85  

«Правила производства и приемки работ. Установки 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнапизации»  

64.   ДБН В.2.1-10-2009  

  

Основи та фундаменти споруд. Основні положення 

проектування  

65.   ДБН В.2.5-28-2006  Природне і штучне освітлення  

66.   
ДБН А.1.1-1-93  

ССНС. Основные положения. Организация строительного 

производства  

67.   ДБН В.2.6-31:2006   «Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція 

будівель»;  

68.   ДБН А.3.1-5-96  Пожарная автоматика зданий и сооружений  

69.   

ДБН А.3.2-2-2009  

«ССБП. Охорона праці і промислова безпека в 

будівництві.  

Основні положення»  

70.   ДБН В.1.1.7–2002  Пожежна безпека об’єктів будівництва  

71.   ДБН В.2.5-56:2010  «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи 
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протипожежного захисту»  

72.   ДБН В.2.5-13-98  Правила защиты от статического электричества  

73.   ДНАОП 0.00-1.29-97  Правила безопасной эксплуатации электроустановок  

74.   

ДНАОП 1.1.10-1.01-01  

Правила техники безопасности при эксплуатации 

тепломеханического оборудования 

электростанций и тепловых сетей  

75.   ДНАОП 1.1.10-1.01  «Правила безопасной зкеплуатации злектроустановок»;  

76.   ДНАОП 1.1.10-1.1.02-01  Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень  

77.   

ДСН 3.3.6.042-99  

Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. 

Основні положення, організація, порядок проведення та 

оформлення результатів  

78.   

ДСТУ 2708-99  

Метрологія. Автоматизовані системи керування 

технологічними процесами. Метрологічне забезпечення.  

Основні положення  

79.   

ДСТУ 2709-94  

Противопожарная защита энергетических предприятий, 

отдельных объектов и энергоагрегатов. Инструкция по 

проектированию и эксплуатации  

80.   
ДСТУ Б В.2.5-38:2008  

«Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування 

блискавкозахисту будівель і споруд»;  

81.   
НАПБ 05.028-2004  

ОСТ 22.1507-82. Порядок викладення вимог безпеки в 

технологічній документації  

82.   НАОП 1.4.50-2.01-82  Естественное и искусственное освещение. НИИМФ  

 

№ п/п  Обозначение  Наименование  

83.   
НПАОП 40.1-1.32-01  

«Правила устройства электроустановок.  

Электрооборудование специапьных установок»;  

84.   
НПАОП 0.00-1-69-13  

«Правила безпечної експлуатації тепломеханічного 

обладнання електростанцій і теплових мереж»;  

85.   
НАПБ А.01.001-2004  

України «Правила пожежної безпеки в Україні»; 

УкрНДіПБ, Держпожбезпеки МНС України;  

86.   

НАПБ В.01.034-2005/111  

«Правила пожежної безпеки в компаніях, на 

підприємствах та в організаціях енергетичної галузі 

України»;  

87.   

НАПБ В.05.025-2005/111  

«Протипожежне водопостачання й визначення витрат 

води на пожежогасіння енергетичних підприємств. 

Інструкція з проектування, будівництва й експлуатації»;  

88.   

НАПБ 06.015-2006  

Перелік приміщень і будівель енергетичних 

підприємств мінпаливенерго України з визначенням 

категорії і класифікації зон з вибухопожежної і 

пожежної небезпеки  

89.   

НАПБ Б.03.002-2007  

Норми визначення категорій приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою;  

90.   
НАПБ Б.01.003-97  

«Правила обов'язкової сертифікації продукції 

протипожежного призначення»;  

91.   
НАПБ 05-032-2002  

«Інструкція з протипожежного захисту розподільчих 

пристроїв, підстанцій і трансформаторів»  

92.   
СНиП II-4-79 (с изм.)  

Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы  

93.   
СНиП 2.04.05-91  

«Отопление, вентиляция и кондиционирование». Раздел 5 

и приложение 22 (от 01.02.2013)  

94.   СНиП 2.02.05-87  Фундаменты машин с динамическими нагрузками  

95.   СНиП 2.09.02-85  Производственные здания  
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96.   СНиП 3.05.05 -84  Электротехнические устройства  

97.   
СНиП 3.05.06-85  

Строительные нормы и правила. Правила производства и 

приемки работ. Техника безопасности в строительстве  

98.   СНиП 2.03.11-85  Противокорозийная защита сооружений  

99.   СНиП 3.04.03-85  Защита строительных конструкций от коррозии  

 100.    Закон Украины  Об охране труда  

 101.    Закон Украины  О метрологии и метрологической деятельности от 

15.06.2004  
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Додаток 5 до Договору 

№______ від _________ 

 

УЗГОДЖЕНО: 

 

 

 

«____»____________2019 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Головний інженер 

ДП Калуська «ТЕЦ-НОВА» 

______________Б.Р. Гетьман 

«____»_____________ 2019 р. 

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ 

«Роботи з реконструкції системи очистки вихідних газів (встановлення електрофільтра на котел ст. 

№4)» 

Перелік основних даних і вимог Основні дані та вимоги 

1. Назва та місцезнаходження 

об’єкта 

ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ – НОВА». м. Калуш, Івано-Франківська 

область. 

2. Підстава для проектування ТЕО «Реконструкція Калуської ТЕЦ», «Національний план 

скорочення викидів від великих спалювальних установок» 

схвалений КМУ від 08.11.2017 р.  № 796-р. 

3. Вид будівництва Реконструкція 

4. Дані про інвестора  

5. Дані про Замовника ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ – НОВА». м. Калуш, Івано-Франківська 

область.  

6. Джерело фінансування Власні кошти Замовника 

7. Необхідність розрахунків 

ефективності інвестицій 

Виконати відповідно до чинних норм і правил 

8. Дані про проектувальника 

(генерального 

проектувальника) 

Визначається за результатами закупівлі 

9. Дані про підрядника  

10. Стадійність проектування Двостадійне:  

- Проект (затверджується); 

- Робоча документація; 

11. Інженерні вишукування Провести за необхідності 

12. Вихідні дані про особливі 

умови будівництва 

(сейсмічність, група 

складності умов будівництва 

на просадних ґрунтах, 

підроблювані і підтоплювані 

території тощо) 

Сейсмічність майданчика будівництва згідно з ДБН В.1.1-12.2014 

становить 7 балів за мікросейсмічною шкалою та відповідає 1%-ій 

імовірності перевищення розрахункової сейсмічної інтенсивності 

протягом 50-ти років і середнім періодом повторення таких 

інтенсивностей один раз на 5 000 років.  

Згідно з висновками звіту про інженерно-геологічні вишукування, 

що проведені в 2011р. в геологічній будові майданчика приймають 

участь відкладення нижньонеогенового і четвертинного віку. 

Корінна система майданчика, утворення нижньонеогенового віку, 

представлена глинами, які перекриті ґрунтами четвертинного віку, 

складеного з гравійно- галечного ґрунту з пісчано-глинистим і 

пісочним заповненням.  

Будівництво виконується в умовах діючого виробництва без 
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Перелік основних даних і вимог Основні дані та вимоги 

зупинки існуючого обладнання і порушення сталої роботи ТЕЦ. 

Об'єкт будівництва розміщується в межах існуючої території ТЕЦ. 

13. Основні архітектурно-

планувальні вимоги і 

характеристики об'єкта 

Проектовані будівлі і споруди повинні відповідати існуючим 

архітектурно - планувальним рішенням проммайданчика і вимогам 

містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки. 

Перелік нових будівель і споруд визначено на стадії ТЕО. При 

розробці стадії Проект перелік нових будівель і споруд може бути 

уточнений 

14. Черговість будівництва, 

необхідність виділення 

пускових комплексів 

Черговість будівництва: 

Перша черга будівництва: встановлення електрофільтру для 

енергетичного котлоагрегату ТП-87, ст. №4; 

Друга черга будівництва: встановлення електрофільтру для 

енергетичного котлоагрегату ТП-87, ст. №1; 

Третя черга будівництва: встановлення електрофільтру для 

енергетичного котлоагрегату ТП-87, ст. №2; 

Четверта черга будівництва: встановлення системи сіркоочистки 

для енергетичного котлоагрегату ТП-87, ст.№4; 

П’ята черга будівництва: встановлення системи сіркоочистки для 

енергетичного котлоагрегату ТП-87, ст.№2; 

Шоста черга будівництва: встановлення системи азотоочистки 

для енергетичного котлоагрегату ТП-87, ст.№ 4; 

 

Проект по даному договору розробляється для першої черги 

будівництва.  

15. Визначення класів (наслідків) 

відповідальності, категорії 

складності та встановленого 

терміну експлуатації 

Клас наслідків (відповідальності) - СС3. 

В ході розробки проекту Виконавець проводить уточнюючі 

розрахунки класу наслідків проектованих об’єктів. 

Встановлений термін експлуатації визначається проектувальником 

на підставі техніко-економічних розрахунків 

16. Вказівки про необхідність:  

1) Розробки індивідуальних 

технічних вимог; 

 

 

Не потрібно 

2) Розробки окремих проектних 

рішень в декількох варіантах і 

на конкурсних засадах 

Не потрібно 

3) Попередніх погоджень 

проектних рішень 

Потрібно 

4) Виконання демонстраційних 

моделей, макетів, креслень, їх 

склад і форма 

Не потрібно 

5) Виконання науково-дослідних 

та експериментальних робіт 

У відповідності з вимогами  ДБН В.1.2-5:2007 

6) Технічного захисту інформації У відповідності до діючих норм та правил 

17. Дані про види палива Основним видом палива є кам’яне вугілля марок Г, ДГ, Д. Для 

підтримання стабільності процесу горіння у якості підсвічування 

використовується мазут. 

18. Потужність або Відповідно до раніше розробленого ТЕО виконати стадію проект 
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характеристика об'єкта, 

виробнича програма 

для реалізації першої черги будівництва: 

Перша черга будівництва 

У відповідності до рішень, прийнятих у ТЕО, передбачити 

встановлення електрофільтру для очищення димових газів 

котлоагрегату ТП-87 ст. №4 від золи, для досягнення рівня викидів 

в атмосферу 30 мг/м
3
. Система золовидалення електрофільтру 

пневматична (суха). Зола за допомогою системи золовидалення, 

розташованої під кожним бункером електрофільтру, надходить в 

пневмотранспортні трубопроводи, і далі транспортується 

стисненим повітрям в проміжний силос леткої золи для 

тимчасового зберігання перед відвантаженням в автотранспорт, або 

подальшим транспортуванням до відпускного силосного складу за 

допомогою пневмотранспортної системи. 

Для виконання будівництва передбачається демонтаж 

існуючих газоходів, скруберів мокрого типу з трубами Вентурі, 

опорних металоконструкцій, а також перенесення існуючих 

димососів. На звільненому майданчику проводиться монтаж 

електрофільтру з допоміжним устаткуванням, та монтаж димососів. 

Газоходи до і після електрофільтру перепроектовуються.  

Встановлення електрофільтру по першій черзі будівництва 

складається з наступного основного технологічного устаткування: 

Одного електрофільтру з допоміжним технологічним 

устаткуванням пневмотранспортної системи; 

Двох димососів; 

Проміжного силосу леткої золи з системою завантаження 

автотранспорту; 

Установка компресорної станції з частиною обладнання, 

необхідного для виробництва стисненого повітря в обсязі потреб 

газоочисної установки першої черги будівництва. 

 

Додатково передбачено: 

Установка в приміщенні компресорної станції (або інший 

варіант) повітродувок для забезпечення транспорту сухої золи від 

електрофільтра до проміжного силосу леткої золи; 

Прокладка трубопроводів стисненого повітря (низький тиск) 

від встановлених повітродувок до електрофільтрів котлоагрегату 

ТП-87, ст. №4; 

Прокладка трубопроводів пневмотранспортної системи від 

електрофільтра до проміжного силосу сухої золи; 

Прокладка трубопроводів стисненого повітря від 

компресорної станції до проміжного силосу леткої золи; 

Впровадження системи безперервного моніторингу димових 

газів згідно СОУ-Н МПЕ  40.1.02.307.2005. 

Характеристики котлоагрегатів 

Котлоагрегат ТП-87 ст.№4 

номінальна паропродуктивність – 420 т/год 

тип палива–вугілля  Д, ДГ, Г 

витрата палива: 62,5 т/год вугілля 

об’єм димових газів – 668 тис. нм
3
/год 

температура димових газів перед ГОУ – 160°С 

концентрація золи в продуктах згорання макс. – 24,0 г/нм
3
 

Вимоги до очищення димових газів: 

Вміст твердих суспендованих часток, недиференційованих за 

складом - не більше 30 мг/нм
3
; 

Вибір основного і допоміжного обладнання 
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При виборі основного і допоміжного обладнання для розробки 

стадії проект необхідно: 

врахувати результати тендерних процедур з вибору основного 

і допоміжного обладнання; 

врахувати вимоги до обладнання і систем, розроблених в ТЕО; 

виконати перевірочний аеродинамічний розрахунок 

достатності тяги існуючих димососів для номінального 

навантаження. При відповідному обґрунтуванні передбачити 

заміну існуючих димососів на нові; 

Крім того, при розробці проекту необхідно врахувати 

наступне: 

При виконанні компонування нового обладнання мінімізувати 

перенесення існуючих будівель, споруд, комунікацій та 

обладнання. 

Система газоочищення повинна забезпечити задану ступінь 

очищення димових газів і надійну роботу конструктивних 

елементів системи видалення димових газів (газоходів, димососів, 

димової труби). 

Після золовловлювачів суха зола буде відвантажуватися 

споживачам. Транспортування вловленої золи на золовідвал 

гідравлічним способом у перспективі не планується, але для 

початкового періоду експлуатації необхідно передбачити 

можливість скидання сухої золи до існуючої системи ГЗВ на 

випадок аварійних ситуацій. 

Передбачити мінімально необхідну реконструкцію існуючої 

інфраструктури ТЕЦ для забезпечення повнофункціональної 

роботи проектованих споруд. 

Передбачити і обґрунтувати вибір автоматизованої системи 

управління проектованим обладнанням. 

У складі проекту передбачити проектні рішення з усіх 

допоміжних будівель, споруд, під'їзних і внутрішньо 

майданчикових шляхах і інженерних мереж, а також інші рішення, 

які забезпечать повнофункціональну роботу об'єкта. 

Передбачити роботи по перенесенню будівель, споруд і 

комунікацій, що потрапляють в зону будівництва, а також 

будівництво всіх необхідних інженерних мереж для забезпечення 

роботи об'єкта в рамках реконструкції. При проектуванні 

передбачити максимальне використання існуючих об'єктів, мереж 

під'їзних автомобільних і залізничних шляхів ТЕЦ для зменшення 

витрат на будівництво; 

При проектуванні врахувати необхідність подальшого 

будівництва установок сірко- і азотоочищення, передбачених в 

ТЕО. 

Всі компонувальні рішення і рішення щодо вибору 

технологічного обладнання необхідно узгодити з Замовником. 

При проектуванні будинків і споруд переважно 

використовувати уніфіковані легко збірні стінові та полегшені 

покрівельні конструкції. 

Передбачити в повному обсязі рішення по електропостачанню 

проектованих об'єктів, а також водопостачання, систем опалення, 

вентиляції, кондиціонування, аспірації та іншим інженерним 

системам в обсязі, що вимагається діючими нормативними 

документами. 

Передбачити необхідні ремонтно-відновлювальні роботи з 

реконструкції будівель і споруд, а також основного й допоміжного 
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обладнання та інженерних мереж згідно з актами обстеження 

(будуть надані після початку проектування). 

в складі проектної документації передбачити реконструкцію 

півкозлового крану КП-20А для обслуговування ТДМ, в разі 

необхідності його демонтажу передбачити стаціонарні ВП 

механізми обслуговування ДВ та ДС 

Проектну документацію розробити відповідно до вимог ДБН 

А.2.2-3-2014, відомчих та інших діючих норм і правил. 

Розділ ПОБ розробити відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 

Виконати розрахунок економічної ефективності капітальних 

вкладень з обґрунтуванням терміну окупності будівництва 

19. Вимоги до благоустрою 

майданчика 

Передбачити необхідні роботи по благоустрою території забудови 

після будівництва відповідно до вимог діючих нормативних 

документів. Об’єм робіт по благоустрою узгодити з Замовником. 

20. Вимоги до інженерного 

захисту території та об'єктів 

Відповідно до чинних норм і правил. 

21. Вимоги щодо розроблення 

розділу «Оцінка впливів на 

навколишнє середовище» 

Виконати відповідно до чинних норм і правил 

22. Вимоги з енергозбереження та 

енергоефективності 

Відповідно до чинних норм і правил. 

Технічними рішеннями передбачити використання 

енергоефективного обладнання. 

23. Дані про технології та (або) 

науково-дослідні роботи, які 

пропонує застосувати 

Замовник. 

Відсутні. 

24. Вимоги до режиму безпеки та 

охорони праці 

Відповідно до діючих норм, правил та інструкцій. 

25. Вимоги щодо розроблення 

розділу інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту 

(цивільної оборони) 

Виконати у відповідності з вимогами ДСТУ Б А.2.2-7:2010 та  ДБН 

В.1.-4-2006 «Інженерно-технічного цивільного захисту (цивільної  

оборони)  

Завдання на розробку  розділу інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) згідно ДСТУ Б А.2.2-

7:2010 надає ДП «Калуська ТЕЦ-Нова» 

26. Вимоги до систем 

протипожежного захисту 

об'єкта. 

Відповідно до діючих норм, правил та інструкцій. 

27. Вимоги до розробки 

спеціальних заходів. 

Забезпечити виконання вимог діючих нормативних документів. 
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