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ЧАСТКОВЕ ОНОВЛЕННЯ – ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗНОШЕНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 
Світове виробництво, особливо енергетика, надає на природне середовище зростаючого шкідливого впливу. Сформувалася світова 
екологічна проблема. Мета роботи: обґрунтувати та розкрити можливість застосування нового доступного підходу до підвищення 
екологічності виробництва – часткового оновлення зношеного обладнання. В Україні програма часткового оновлення дозволить 
зменшити шкідливий вплив великого парку зношених котельних установок. Доцільним є комплексне часткове оновлення всіх або 
частини елементів технологічного процесу з оцінкою його ступеня. 

Ключові слова: енергетика, котельна установка, зношене обладнання, природне середовище, екологічність, часткове онов-
лення, технологічна ефективність. 
 

А. П. ВОИНОВ, Ю. Г. ЭЛЬКИН 
ЧАСТИЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ – ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗНОШЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
Мировое производство, особенно энергетика, оказывает на природную среду возрастающее вредное воздействие. Сформировалась 
мировая экологическая проблема. Цель работы: обосновать и раскрыть возможность применения нового доступного подхода к 
повышению экологичности производства – частичного обновления изношенного оборудования. В Украине программа частичного 
обновления позволит снизить вредное воздействие крупного парка изношенных котельных установок. Целесообразно комплексное 
частичное обновление всех или части элементов технологического процесса с оценкой его степени. 

Ключевые слова: энергетика, котельная установка, изношенное оборудование, природная среда, экологичность, частичное 
обновление, технологическая эффективность. 
 

O. VOINOV, YU. ELKIN 
PARTIAL RENEWAL IS A TOOL FOR AN INCREASE IN THE ENVIRONMENTAL 
EFFICIENCY OF THE WORN-OUT POWER FACILITIES 

 
The mankind created the global production that has an increasingly harmful effect on the natural environment. 
The present-day condition of natural environment causes much concern. A global environmental problem has inevitably emerged and now it 
requires a decrease in the intensity of the harmful action of available productive facilities. The purpose of the research done was to substanti-
ate and find a potential opportunity for the use of a new approach to an increase in the level of ecological compatibility due to a partial re-
newal of the worn-out equipment. A substantial portion of the domestic energy equipment has a low level of the process-related functioning 
efficiency (including ecological efficiency). A global practice shows that the problems of the improvement of technological parameters can 
be solved in a different way to provide failure –free functioning of power facilities. The analysis of the circumstances existing nowadays in 
the field of the interaction of domestic power engineering and natural environment gives us an opportunity to adhere to the opinion that the 
use of the method of partial renewal is objectively affordable and it is a highly efficient tool for the reduction of the degree of harmful action 
on the part of power equipment. The purpose of this research paper was to show technological opportunities of the method of a partial re-
newal of worn-out engineering facilities (first of all power equipment and especially boiler plants) as an affordable tool for a decrease of the 
degree of their harmful action on the environment. Among the branches of the domestic industry, the power engineering branch needs badly 
a partial renewal and in the first turn these are boiler plants. This type of renewal is of vital importance for Ukraine that possesses a huge 
fleet of completely worn-out boiler plants. It is advisable to perform an integrated partial renewal. The partial renewal can involve all or 
individual parts of the entire chain of process elements. A successful fulfillment of the program of partial renewal is defined by a high quality 
control of the system of scientific and organizational-&-engineering problems relating to the renewal arrangement and realization. An issue 
relating to an index of the estimation of the extent of renewal of engineering facilities is of great importance. The capital inputs into the par-
tial renewal are always justified for all intents and purposes. As for the conception of the renewal of the worn-out equipment the partial re-
newal can become an important launching low-cost step that will simplify the expected realization of the program of complete renewal. 

Key words: power engineering, boiler plant, worn-out equipment, natural environment, ecological compatibility, partial renewal and 
technological efficiency. 
 

Вступ 
 

Людство на тривалому шляху свого розвитку, 
використовуючи навколишнє природне середови-
ще як джерело задоволення своїх зростаючих пот-
реб, створило і продовжує активно розвивати сві-
тове багатогалузеве виробництво, яке широко вза-
ємодіє з природним середовищем. 

У процесі цієї взаємодії виробництво надає на 
природне середовище істотне багатофакторний 
шкідливий вплив. Погіршення стану природного 
середовища відбувається з прискоренням, особли-

во протягом останніх століть, і нині досягло кри-
тичного рівня. Прикладом цього є кліматична 
аномалія, що виникла на початку 2019 року і три-
ває досі у всьому світі. Реальною стала загроза 
необоротної деградації природного середовища. 

Сформувалася світова екологічна проблема 
захисту природного середовища, що потребує 
здійснення системи дій щодо істотного зниження 
шкідливого впливу виробництва на природне се-
редовище [1, 2]. 

Необхідно забезпечити такі умови існування 
природного середовища, у яких властивий йому 
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процес самовідновлення зможе компенсувати шкі-
дливий вплив виробництва та цим запобігти пода-
льшому погіршенню його стану. 

Серед галузей виробництва найбільш сильний 
багатофакторний шкідливий вплив на природне 
середовище надає енергетика, а серед її елементів 
– котельні установки [3–5]. Істотне зниження їх 
впливу на природне середовище зробить значний 
внесок у поліпшення екологічної обстановки. 
 

Мета роботи 
 

Обґрунтувати та розкрити потенційну мож-
ливість застосування нового підходу до підвищен-
ня рівня екологічної ефективності вітчизняного 
зношеного енергетичного обладнання, на основі 
здійснення часткового оновлення цього обладнан-
ня як засобу покращення екологічної обстановки. 
 

Постановка проблеми 
 

Вітчизняне енергетичне обладнання, в основ-
ній своїй частині введене в дію ще в минулому 
столітті, відпрацювало розрахунковий ресурс пра-
цездатності, а також часто працює на непроектно-
му паливі, у маневрених непроектних режимах, що 
сприяє швидкому зносу цього обладнання та зни-
женню технологічних показників його функціону-
вання, додатковим витратам палива та ін. Тому 
його технологічна ефективність, у тому числі, еко-
логічність, знаходиться на низькому рівні. 

Як зазначалося вище, критичний стан приро-
дного середовища в усьому світі, висунув на пе-
редній план завдання суттєвого та негайного зни-
ження ступеня шкідливого впливу виробництва на 
нього. У зв’язку з цим необхідно вирішувати за-
вдання підвищення рівня насамперед екологічної 
ефективності зношеного енергообладнання [6, 7]. 

Особливо важливим завданням є зниження 
шкідливого впливу найагресивніших елементів 
енергетики – котельних установок, особливо зно-
шених і, перш за все спалюючих тверде паливо. 

Представляється доцільним у діючих енерго-
установках, зокрема, у діючих котельних установ-
ках, як засіб зниження ступеня шкідливого впливу 
їх на природне середовище застосувати часткове 
оновлення їх обладнання 
 

Аналіз останніх досліджень 
 

У світовій практиці завдання покращення те-
хнологічних показників функціонування енергети-
чних об’єктів намагаються вирішувати, зокрема, 
шляхом: 

– підвищення одиничної потужності енерго-
блоків теплових електричних станцій; 

– застосування котельних установок з 
об’ємноохолоджуваною топкою; 

– застосування водню як палива; 
– застосування сучасних засобів очищення 

димових газів; 
– широкого застосування парогазових уста-

новок, у тому числі на твердому паливі; 
– оптимізації схем паливопостачання, та ін. 
Однак перераховані шляхи вирішення за-

вдання не здатні реально забезпечити підвищення 
екологічності діючих енергоустановок, оскільки 
кожний з них стосується лише однієї грані еколо-
гічної проблеми. 

Аналіз результату взаємодії вітчизняної енер-
гетики та природного середовища дозволяє вважа-
ти, що реально доступним засобом зниження сту-
пеня шкідливого впливу енергетичного обладнан-
ня, зокрема котельних установок, на природне се-
редовище є застосування їх часткового оновлення. 
 

Формулювання цілі статті 
 

Розкриття технологічних можливостей мето-
ду часткового оновлення зношених технічних 
об’єктів (насамперед енергетичного обладнання, 
особливо котельних установок) як доступного ін-
струменту зниження ступеня шкідливого впливу їх 
на навколишнє природне середовище. 
 

Основний матеріал 
 

Часткове оновлення діючого технічного об'є-
кта є комплексом (програмою) організаційно-
технічних заходів, що здійснюються на ньому, в 
процесі його застосування, з метою підвищення 
рівня технологічної ефективності, зокрема еколо-
гічної ефективності його функціонування [8–10]. 

Слід зазначити, що заходи часткового онов-
лення на графік, на режим несення навантаження 
технічного об’єкта впливу не надають. 

Часткове оновлення технічного об’єкта є 
комплексом заходів, що доповнюють та розши-
рюють програму заходів технічного (експлуата-
ційного та ремонтного) обслуговування цього 
об’єкта, вузькоспрямованих на підвищення рівня 
технологічної ефективності його функціонування. 

Проблема підвищення екологічності світово-
го виробництва зумовила необхідність здійснення 
програми часткового оновлення на діючих техніч-
них об’єктах усіх його галузей. Проте, найдоціль-
ніше використовувати його в енергетиці – екологі-
чно найбільш агресивній галузі, а в ній застосову-
вати, перш за все, до найбільш екологічно агреси-
вного технічного об’єкта – до котельних устано-
вок. Використовувати цю можливість в Україні 
особливо важливо, оскільки країна має великий 
парк котельних установок (більше 60 тисяч агрега-
тів), більшість яких (більше 95 %) відпрацювала 
понад 1,5–2,5 своїх ресурсів, дуже зношена, тому 
вкрай небезпечна для природної середовища. 
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У комплекс заходів програми часткового 
оновлення входить налагодження режиму роботи 
елементів котельних установок та системи автома-
тичного управління ними, нормалізація стану та 
корекція налаштування вузлів котельно-
допоміжного обладнання, з можливістю ремонту 
або заміни гранично зношених деталей. 

Здійснення програми часткового оновлення 
котельних установок дозволяє отримувати позити-
вний екологічний ефект у вигляді підвищення рів-
ня їх екологічності, а також непрямий екологічний 
ефект, зумовлений підвищенням рівня їх економі-
чності та надійності функціонування. 

При частковому оновленні об’єкта зношеного 
енергетичного обладнання необхідно вирішувати 
комплекс науково-технічних завдань: 

– обстеження зношеного енергетичного 
об’єкта, оцінка його стану, рівня його технологіч-
ної ефективності, трьох її складових: екологічної, 
економічної та загальнотехнічної; 

– прогнозна оцінка умов майбутнього періоду 
експлуатації оновленого об’єкту; 

– аналіз та вибір можливого шляху майбут-
нього оновлення об’єкта: стратегічного (тобто 
оновлення елементів технологічного процесу), 
тактичного (елементів конструкції) та (або) опера-
тивного (елементів режиму функціонування 
об’єкта); 

– складання програми часткового оновлення; 
– організація та здійснення комплексу заходів 

за програмою часткового оновлення; 
– пуск, налагодження, випробування оновле-

ного об’єкта, обробка отриманих даних, їх аналіз, 
визначення результатів часткового оновлення 
об’єкта; 

– здача оновленого енергетичного об’єкта в 
дію. 

Наведений набір завдань видається відносно 
складним. 

У практичних умовах виробництва, у кожно-
му конкретному випадку підлягають виконанню, 
природно, набори різних завдань, що відрізняють-
ся за змістом, обсягом робіт, послідовністю їх ви-
конання, за питомою ресурсомісткістю та за інши-
ми показниками програми часткового оновлення. 

Це викликано впливом безлічі факторів та 
безлічі їх поєднань. При цьому слід прагнути до 
того, щоб головним результатом часткового онов-
лення енергетичного об’єкта було зниження сту-
пеня шкідливого впливу його на природне середо-
вище, тобто підвищення рівня його екологічності. 

Часткове оновлення зношеного енергетично-
го об’єкта, за змістом та особливостями комплексу 
робіт, може мати характер його модернізації, ре-
конструкції чи технічного переозброєння. 

Не потребує доказу твердження, що рівень 
питомих показників одержуваного економічного 
ефекту від часткового оновлення (за інших рівних 

умов) тим вищий, що більший зношений енерге-
тичний об’єкт. Тому доцільніше оновлювати обла-
днання підприємства, ніж обладнання окремого 
цеху чи обладнання окремої виробничої ділянки. У 
розглянутому контексті масштабний фактор свід-
чить на користь укрупнення енергетичних 
об’єктів, які підлягають частковому оновленню. 

У цьому ж контексті представляє інтерес мо-
жливість здійснення ідеї часткового оновлення на 
основі програми реформування постановки та ор-
ганізації виробництва у великих діючих виробни-
чих об'єктах чи об’єднаннях, на основі їх комплек-
сного часткового оновлення. 

Зміст програми часткового оновлення зноше-
ного енергетичного об’єкта та її ресурсоємність 
узгоджує, вибирає та приймає до виконання підп-
риємство-власник цього об’єкта. 

Програма часткового оновлення, що здійсню-
ється на виробничому об’єкті будь-якого масшта-
бу, може стосуватися всіх діючих енергетичних 
об’єктів або може бути вибірковою, тобто стосов-
ної їх частини, наприклад, найбільш зношених. 
Програма може стосуватися всіх елементів техно-
логічного ланцюжка здійснюваного технологічно-
го процесу, або лише окремих його елементів. 

Рівень складності оновлюваного енергетич-
ного об’єкта визначає масштабність, ступінь скла-
дності програми часткового оновлення та обсяг 
заходів, що в ній містяться. 

Запорукою, неодмінною умовою успішного 
виконання програми часткового оновлення зноше-
ного енергетичного об’єкта є висока якість управ-
ління комплексом науково- та організаційно-
технічних завдань у процесі складання програми, 
виконання її етапів, введення в дію оновленого 
об’єкта та підбиття підсумків здійснення програ-
ми. Ступінь складності завдання управління від-
бивається ступенем складності програми. 

В умовах проведення програми часткового 
оновлення об’єктів високого ступеня складності 
(великого підприємства, виробничого об’єднання, 
підгалузі тощо), система управління, природно, 
також виявляється складною. У таких умовах не-
обхідно використовувати сучасну комп’ютерно-
інтегровану автоматизовану систему управління 
програмою часткового оновлення. 

Значний самостійний інтерес представляє пи-
тання про показники оцінки (одиниці виміру) сту-
пеня оновлення (часткового чи повного) елементів 
енергетичного об’єкта. Подібний показник пови-
нен відображати якісно та кількісно ступінь вико-
наного оновлення зношеного об’єкта. При цьому 
результат повного оновлення (заміни зношеного 
об’єкта ідентичним новим) простіше охарактери-
зувати, ніж результат часткового оновлення. 

Формально обсяг часткового оновлення мож-
на виразити кількісно відношенням обсягу капіта-
ловкладень у реалізацію його програми до обсягу 
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капіталовкладень у новий об’єкт у момент пуску 
його в дію. 

Незрівнянно більш інформативним є відо-
браження ступеня зміни рівня технологічного па-
раметра, що відображає рівень досконалості тех-
нологічного процесу, наприклад, рівень віднов-
лення ККД технологічного процесу в результаті 
здійснення часткового оновлення об’єкта. 

Зазначимо, що оцінка стану зношеного 
об’єкта та його елементів, вимірювання рівня його 
технологічних властивостей до та після часткового 
оновлення можливі на основі застосування арсе-
налу сучасних засобів технічної діагностики. 
 

Обговорення результатів 
 

Доступний аналіз показує, що серед галузей 
вітчизняного виробництва, як уже було зазначено, 
потребує оновлення найбільшою мірою енергетика 
– галузь, що займає за своїм значенням пріоритет-
не становище у сфері виробництва [9]. 

У випадку використання зношеного устатку-
вання, можливе часткове оновлення є неминучим, 
вимушеним, але завжди економічно безумовно 
доцільним і виправданим етапом і об’єктом ресур-
совложения. Розуміючи це, слід програму частко-
вого оновлення робити максимально продуктив-
ною. Часткове оновлення зношеного технічного 
об'єкта, незалежно від його обсягу, завжди є доці-
льним і супроводжується позитивним ефектом у 
вигляді підвищення рівня технологічної ефектив-
ності його функціонування. Зрештою, раціонально 
проведене часткове оновлення зношеного облад-
нання практично завжди є рентабельним. 

У критичній екологічній обстановці, що скла-
лася у світі, за відсутності можливості повного 
оновлення зношеного обладнання, часткове онов-
лення набуло цінності як реально доступний нині 
засіб на шляху майбутнього вирішення екологічної 
проблеми в цілому. 

В Україні роботі держави та громадськості 
над екологічною проблемою приділяють належну 
увагу. У 2019 році прийнято Закон України «Про 
Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2039 року [11, 12]. 
Це створює сприятливу основу широкого здійс-
нення часткового оновлення енергетичного устат-
кування. 
 

Висновки 
 

1 Критична екологічна обстановка, що скла-
лася у світі, зумовила виникнення проблеми зни-
ження ступеня шкідливого впливу виробництва на 
навколишнє природне середовище. 

2 Серед галузей виробництва найбільш силь-
ний шкідливий вплив на природне середовище має 
енергетика, а серед її елементів – котельні устано-

вки. 
3 Обладнання, що використовується у вітчиз-

няному виробництві, зокрема, енергетичне в осно-
вній своїй частині є зношеним і тому надає інтен-
сивний шкідливий вплив на природне середовище. 

4 Для зниження ступеня шкідливого впливу 
зношеного обладнання на природне середовище 
його доцільно піддати оновленню. 

5 У теперішній час практично доступним є 
часткове оновлення зношеного обладнання. 

6 Серед завдань часткового оновлення про-
відне становище належить задачі підвищення еко-
логічної ефективності оновлюваного технічного 
об’єкта, тому головна цінність програми частково-
го оновлення полягає в її середовищоохоронній 
суті. 

7 Належно здійснене часткове оновлення 
зношеного обладнання здатне забезпечити отри-
мання значного позитивного технологічного (еко-
логічного, економічного та загальнотехнічного) та 
соціального ефекту. 

8 За відсутності можливості повного онов-
лення зношеного обладнання часткове оновлення є 
реально доступним нині засобом на шляху майбу-
тнього вирішення проблеми в цілому. 

9 Часткове оновлення зношеного обладнання 
– важливий вимушений аспект організації вироб-
ництва на завершальному етапі його розвитку за 
нинішнім стагнаційним сценарієм. 

10 У концепції оновлення зношеного облад-
нання часткове оновлення здатне стати важливим 
стартовим, відносно маловитратним етапом, що 
спрощує початковий етап майбутнього здійснення 
програми повного оновлення. 
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