
НОВИЙ ВИД ТЕПЛООБМІННИХ 
ПОВЕРХОНЬ В ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОМУ 

ОБЛАДНАННІ 



Консалтинг:

- Проведення енергетичного аудиту підприємства;
- Розробка заходів по використанню кращих практик в сфері 

енергоефективності;
- Обґрунтування фінансово-економічної доцільності реалізації програм з 

енергозбереження;
- Розробка техніко-економічного обґрунтування з метою залучення 

фінансування для реалізації енергоефективних проектів.

Інжиніринг та виробництво:

- Виготовлення та постачання плоскоовальних труб з неповним оребренням;
- Виготовлення, поставка та монтаж теплообмінного обладнання;
- Реконструкція джерел теплогенерації;
- Розробка проектно-кошторисної документації;
- Виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт;
- Сервісне обслуговування енергетичного обладнання.

Про компанію
Одним з напрямів діяльності ТОВ «Кліар Енерджі" у кооперації з НВФ «Ганза» є

виготовлення та постачання енергоефективного обладнання, комплектуючих для нього,
виконання проектних робіт, розробка цільових програм з енергозбереження, здійснення
будівельно-монтажних робіт і супровід проекту до закінчення будівництва і введення в
експлуатацію.



Композиційні плоскоовальні труби
з неповним оребренням



Плоскоовальні труби з неповним оребренням

В результаті комплексу досліджень в НТУУ "КПІ" були запропоновані теплообмінні
поверхні з плоскоовальних труб з неповним оребренням, які мають ряд значних
переваг в порівнянні з поверхнями з оребрених труб, що застосовуються в
промисловості в даний час:
- Висока технологічність;
- Практично ідеальний контакт між ребром та несучою трубою;
- Висока інтенсивність конвективного теплообміну;
- Низький аеродинамічний опір;
- Більш низький, в порівнянні з круглими трубами, термічний опір тепловіддачі

при конденсації всередині труб парів технологічних рідин.



Порівняння модулів утилізаторів тепла з гладких труб та з плоскоовальных труб з 
неповним оребренням для газотурбінної установки ГТ 750-6 

10 рядів

32-34
шт

1,78 м

332 шт

88 шт

4 ряди

22 шт

1,78 м

• Простота конструкції;
• Мала металоємність;
• Скорочення довжини і кількості теплообмінних труб.
• Низький аеродинамічний опір
• Підвищення надійності;

• Спрощення монтажу ;
• Зменшення витрат на проведення зварювальних та 

монтажних робіт;
• Покращення технологічності та ремонтопридатності;
• Підвищення ККД обладнання

Переваги утилізаторів тепла на базі плоскоовальних труб



Типи теплообмінного обладнання

• Утилізатори теплоти 
відхідних димових газів 
паливовикористовуючого 
обладнання;

• Калориферне обладнання;
• Апарати повітряного 

охолодження;
• «Сухі» градирні;
• Охолоджувачі мастила;
• Інше теплообмінне 

обладнання типу «газ-
рідина».



Вхід
води

Вихід 
води

Вхід димових 
газів

Вихід димових 
газів

Типова модульна конструкція утилізатора теплоти 
вихідних димових газів



Виробництво плоскоовальних труб з неповним оребренням стало
можливим завдяки плідній співпраці ДП «ОКТБ ІЕЗ им. Є.О.Патона НАНУ»,
ТЕФ НТУУ «КПІ», ТОВ «НВФ «Ганза» та ТОВ «Кліар Енерджі».



Ефективність реалізації проекту

Тип тепло-
утилізатора Тип котла

Теплова 
потужність 

утилізатора, 
кВт

Підвищен
ня ККД 
котла в 

номіналь-
ному

режимі 
навантаже

ння, %

Обєм економії на один 
котел* Інвести-

ції на 
один 

котел, 
тис. грн.

Окупність 
проекту, 

роківГазу, тис. 
м3

Грошових 
коштів, 

тис. грн.

ТУ-1 Колві 3000, КСВ-
2,9Г 200 4,5% 36 291,6 700 2,4

ТУ-2 ДКВР-10/13, КВГ-
6,5 400 4,8% 120 972 1350 1,4

ТУ-3 ТВГ-8М, ДЕ-16-
14 500 5,5% 132 1069,2 1650 1,5

ТУ-4 ПТВМ-30М, КВ-
ГМ-30 1200 4,7% 252 2041,2 2300 1,1

ТУ-5 КВ-ГМ-50, ПТВМ-
50 1600 3,2% 360 2916 2900 1,0

• Обсяг економії на один котел розрахований, виходячи з роботи котла на навантаженні 60%
протягом 4000 годин в опалювальний сезон, при ціні газу 8100 грн за тис м3.

• Обсяг інвестицій на один котел є орієнтовним і підлягає уточненню після розробки проектно-
кошторисної документації згідно затверджених технічних завдань



ПАТ «Київенерго»
утилізатор за котлом ТВГ-8М

+4,55% ККД

Назва величини Значення

Теплотворність котла,  Гкал/г 8,3

Теплотворність утилізатора, кВт 490

Аеродинамічний опір утилізатора, 
Па 135

Маса утилізатора, кг 850

Габарити утилізатора (довжина, 
ширина, висота), м

1,7 х 1,4 х 1,1

Економія природного газу, м3/год 57,4

Економія природного газу за один опалювальний 
сезон складає до  229 600 м3



ДГП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»
утилізатори за котлами ТВГ-8М

+4,55% ККД

Назва величини Значення

Теплотворність котла,  Гкал/г 8,3

Теплотворність утилізатора, кВт 348

Аеродинамічний опір
утилізатора, Па 230

Маса утилізатора, кг 954

Габарити утилізатора (довжина, 
ширина, висота), м 1,71 х 1,27 х 1,0

Економія природного газу, м3/год 38,1

Економія природного газу за один опалювальний 
сезон складає до  304 800 м3



КП «Броваритепловодоенергія»
утилізатор за котлом Viessmann Vitomax LW 64A002

+3,5% ККД

Назва величини Значення

Теплотворність котла,  Гкал/г 10

Теплотворність утилізатора, кВт 360

Аеродинамічний опір
утилізатора, Па 180

Маса утилізатора, кг 1180

Габарити утилізатора (довжина, 
ширина, висота), м 1,3 х 1,2 х 1,6 

Економія природного газу, 
м3/год 41,7

Економія природного газу за один опалювальний 
сезон складає до  166 800 м3



“Kraft Foods Україна”
Утилізатор за котлом Standardkessel HD0101-11

+6% ККД

Назва величини Значення

Паротворність котла,  т/год 8

Теплотворність утилізатора, кВт 410

Аеродинамічний опір
утилізатора, Па 74

Маса утилізатора, кг 700

Габарити утилізатора (довжина, 
ширина, висота), м 1,7 х 1,6 х 1,8

Економія природного газу, 
м3/год 51

Економія природного газу за один опалювальний 
сезон складає до  204 000 м3



Патентування та сертифікація



ТОВ «Кліар Енерджі»
Україна, м. Київ, 

Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Соборна 2В

Tel/Fax: +380 44 334 4051
www.clearenergy.ua

info@ce.net.ua

http://www.clearenergy.ua/
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