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Проаналізовано ситуацію в країні щодо екологізації виробництв. Запропоновано метод утилізації шахтних 

вод шахти №10 «Нововолинська», за допомогою  розробки нових і удосконалення існуючих технологічних 

процесів і схем гарячого водопостачання з використанням теплового насоса, що використовує низько потенціа-

льну енергію шахтних вод, яка буде використовуватися на власні потреби шахтарів. Проведено розрахунок та 

порівняння експлуатаційних витрат на гаряче водопостачання шахти №10 «Нововолинська» при використанні 

теплонасосної системи гарячого водопостачання та витрати енергетичного вугілля для забезпечення гарячого 

водопостачання. Обґрунтовано та доведено еколого-економічну доцільність використання шахтних вод шахти 

№10 «Нововолинська» в якості вторинних ресурсів. 
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Проанализирована ситуация в стране касательно экологизации производств. Предложен метод утилизации 

шахтных вод шахты №10 «Нововолынская», с помощью разработки новых и усовершенствования существую-

щих технологических процессов и схем горячего водоснабжения с использованием теплового насоса, который 

использует низко потенциальную энергию шахтных вод, которая будет использоваться на собственные нужды 

шахтеров. Произведен расчет и сравнение эксплуатационных затрат на горячее водоснабжение шахты №10 

«Нововолынская» при использовании теплонасосной системы горячего водоснабжения и затраты энергетиче-

ского угля для обеспечения горячего водоснабжения. Обосновано и доказано эколого-экономическую целесо-

образность использования шахтных вод шахты №10 «Нововолынская» в качестве вторичных ресурсов. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогоднішній 

день рівень техногенного навантаження на навко-

лишнє природне середовище досить високий. Обсяг 

шкідливих викидів всіх видів від виробничо-

господарської діяльності промислових підприємств 

України перевищує допустимі норми в 3-7 разів і 

продовжує постійно зростати. 

Забезпечення економіко-екологічної безпеки ба-

гато в чому залежить від ефективності механізмів 

управління промисловими підприємствами. Одним з 

таких механізмів, який останніми роками набуває 

розвитку, є механізм екологізації виробничих про-

цесів [1-4]. 

На сьогоднішній день екологізацію розглядають 

як об'єктивний процес цивілізаційного поступу за-

галом. При цьому прослідковується тенденція до 

послідовного розвитку суспільства від традиційного 

та мануфактурного до індустріального, далі - до 

постіндустріального і, насамкінець, до інформацій-

ного суспільства. Основними ознаками при цьому є 

орієнтація на безвідходні технології та замкнені ви-

робничі цикли, екологічно чисті джерела енергії. А 

саме використання потужностей та енергетики са-

мих природних процесів, про індустріальне вироб-

ництво не лише приладів та механізмів, а й продук-

тів та іншої необхідної сировини [5]. 

Вирішення завдань екологізації енергетики пот-

ребує фінансової підтримки реалізації відповідних 

заходів на загальнодержавному та місцевому рівнях 

та налагодження виробництва вітчизняного промис-

лового обладнання, машин і механізмів [6]. 

Проблема екологізації виробництва, таким чи-

ном, є кардинальною проблемою сучасності та кри-

терієм оцінки екологічної культури суспільства. 

Саме тому оптимізація та інтенсифікація вироб-

ництва, комплексне використання природних ресур-

сів, кругообіг використовуваних речовин і замкнуті 

виробничі цикли, орієнтація на відновні й екологіч-

но чисті джерела енергії, тобто екологізація вироб-

ництва, є актуальним. 

В свою чергу ресурсозбереження є складовою 

частиною екологізації виробництва і припускає 

комплексний підхід, органічне сполучення техноло-

гічних, економічних і соціальних напрямків інтен-

сифікації використання ресурсів [7]. Основним  

джерелом ресурсозбереження є відходи виробницт-

ва або вторинні ресурси. Заходи щодо ресурсозбе-

реження включають збирання, переробку вторинних 

ресурсів і економію первинної сировини. 

Економічні аспекти є надзвичайно важливими. 

Основні вимоги, щодо техніки та технології на всіх 

етапах виражаються економічною доцільністю гос-

подарської діяльності суспільства. Ця вимога стосу-

ється і природоохоронної діяльності людей, екологі-

зації виробництва [3]. 

Волинська область в якій розташоване підприєм-

ство шахта №10 «Нововолинська» має енергетичний 

потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел 

енергії у вигляді теплова енергії ґрунтових вод роз-



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2017 (105) 

83 

міром 0, 29 млн. т. в перерахунку на умовне паливо 

[8]. А тому логічним є утилізація шахтних вод та 

використання  попередньо очищеної шахтної води в 

якості джерела низько потенціальної енергії, що 

буде використовуватися на власні потреби. 

Тому, розробка нових і удосконалення існуючих 

технологічних процесів і схем гарячого водопоста-

чання з допомогою теплового насоса, що викорис-

товує низько потенціальну енергію шахтних вод, а 

саме подачі гарячої води по змінам для миття шах-

тарів є актуальним питанням.  

Мета роботи – обґрунтувати та довести еколого-

економічну доцільність використання шахтних вод 

як вторинних ресурсів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На 

даний час відкачка шахтної води шахти №10 «Ново-

волинська» проводиться 5 раз за добу насосом ЦНС 

180/700 потужністю 180 м
3
/год, а притік шахтної 

води складає 30 м
3
/год (при розкритті вугільного 

пласта притік може збільшуватись до 50-100 м
3
/год, 

відповідно зміниться і графік її відкачки з шахти). 

Для потреб персоналу шахти №10 «Нововолин-

ська» норма використання гарячої води на одного 

шахтаря на даний час складає 60 л/доба, з темпера-

турою 45-48 
0
С. А середньорічна температура шахт-

ної води всього 16 
0
С. 

Відповідно до проведеного налізу на протязі 

2016 року максимального користувались душем 180 

людей в зміну, що використали 10800 літрів гарячої 

води. А в наступні роки максимальне споживання 

гарячої води для миття шахтарів може досягнути 

24000 л в зміну. 

В процесі виконання роботи було розглянуто 3 

схеми гарячого водопостачання з допомогою тепло-

вого насоса, що використовує низько потенціальну 

енергію шахтних вод, які теоретично підходять для 

використання. 

«Схема 1» (див. рис.1) передбачає використання 

установки по очистці шахтної води від механічних 

домішок, потужного теплового насоса з проміжним 

теплообмінником «чиста вода – шахтна вода», теп-

лообмінника для нагріву холодної води з системи 

питного водопостачання, бака-акумулятора, теплоо-

бмінника для первинного підігріву холодної води, 

трьох насосних груп, приладів контролю розходу та 

параметрів води. В цій схемі передбачені три вузли 

подачі холодної води 1 з системи питного водоспо-

живання. 

Для того щоб нагріти 24 м
3
 водопровідної води 

для ГВС з температури 10 
0
С до температури 48 

0
С 

(з врахуванням санітарних норм для ГВС), необхід-

но забезпечити теплову потужність 212 кВт з враху-

ванням тих самих санітарних умов в плані знезара-

ження води необхідно догріти 4,8 м3/год води з 48 
0
С до 60 

0
С, на що необхідно додатково 60 кВт теп-

лової потужності. 

 

 
Рисунок 1 – Схема гарячого водопостачання з допомогою теплового насоса, що використовує  

низько потенціальну енергію шахтних вод: 

1-водометр; 2-тепловий насос; 3-насос гарячого контуру; 4-теплообмінник підігріву холодної води; 

 5-електрокотел; 6-бак-акумулятор; 7-насос холодного контуру; 8-насос гарячої води; 9-манометр; 

 10-зворотній клапан; 11-проміжний теплообмінник; 12-установка по очистці шахтної води  

від механічних домішок; 13-система водовідведення шахтної води; 14-теплообмінник; 15-душеві кабіни 

 

«Схема 2» відрізняється від першої тим, що в її 

складі передбачена установка двох теплових насосів 

меншою загальною потужністю, що звязано з нерів-

номірністю подачі гарячої води по змінам. Так в 

даний час в цілому по шахті користується душем 

350 людей, в тому числі в першу зміну – 180 людей, 

на інші три зміни припадає 170 людей. Наявність 

двох паралельно працюючих теплових насосів до-

зволяє зробити роботу обладнання більш економ-
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ним, працюючи іноді навіть на одному тепловому 

насосі. 

Однак, виходячи із специфіки шахтних вод в ро-

боті було обрано, схему [9], передбачається не тіль-

ки утилізація тепла шахтних вод, але і більш глибо-

ка утилізація тепла стічних вод з температурою 25 - 

30 
0
С, після миття шахтарів шляхом паралельного 

пропуску її через теплообмінник, нагріваючи додат-

кову шахтну воду, що подається в випарники тепло-

вих насосів, введення бака-акумулятора шахтної 

води дозволяє підвищити надійність всієї системи 

при максимальних навантаженнях, а бака-

акумулятора стічної води – покращує енергетичні 

характеристики всієї системи утилізації тепла. 

Також, хімічний склад шахтної води по основ-

ним показникам, які не перевищують норм ГДК, 

тому є можливість шахтну воду після відкачки  та 

очистки від механічних домішок та деякого відсто-

ювання в баці-акумуляторі подавати безпосередньо 

до випарники теплових насосів.  

Схема гарячого водопостачання шахтних вод з 

УФ-знезаражувачем представлена на рис. 2. 

 

 

 
Рисунок 2 – Схема гарячого водопостачання з допомогою теплового насоса, що використовує  

низько потенціальну енергію шахтних вод з УФ-знезаражувачем: 1-гідромодуль; 2-водометр; 

 3-тепловий насос; 4-теплообмінник підігріву холодної води; 5-бак-акумулятор гарячої води; 

 6-протиточний теплообмінник; 7-насос гарячої води; 8-насос стічної води; 9-УФ-знезаражувач води; 

 10-душеві кабіни; 11-бак-акумулятор стічної води; 12-бак-акумулятор шахтної води; 13-зворотній клапан; 

 14-насос шахтної води; 15-установка по очистці шахтної води від механічних домішок; 

 16-система водовідведення шахтної води 

 

Періодичне обслуговування теплонасосної стан-

ції здійснюється обхідником. Періодичність обсте-

ження обхідником визначається місцевою інструк-

цією, але не менше 1 разу на добу. 

Експлуатаційний персонал забезпечує безаварій-

ну і економічну експлуатацію устаткування і відпо-

відає за виконання диспетчерського графіку наван-

таження, періодично наглядає за обладнанням, що 

обслуговується, усуває виявлені дрібні дефекти, що 

не потребують тривалих зупинок механізмів, бере 

участь в місцевих переключеннях і т.п. 

Завдяки схемі гарячого водопостачання, що ви-

користовують низько потенціальну енергію шахт-

них вод, вся вода, що відкачується йде на забезпе-

чення потреб персоналу шахти №10 «Нововолинсь-

ка» тим самим забезпечуючи еколого-економічний 

ефект.  

Цією схемою передбачено використання попере-

дньо очищеної шахтної води в якості джерела низь-

ко потенціальної енергії, підвищення температурно-

го потенціалу утилізованої теплоти з допомогою 

парко компресорних теплових насосів до темпера-

тури 50 
0
С та догрів гарячої води в електрокотлі. 

Виконаємо еколого-економічне обґрунтування 

використання шахтних вод як вторинних ресурсів на 

прикладі  шахти №10 «Нововолинська». 

Виходячи з максимальної потреби гарячої води 

для миття 400 осіб, які  працюють в першу зміну, 

визначимо необхідну кількість гарячої води, що ви-

користовується на протязі години: 

 

                   , 
 

 де        води – норма витрати гарячої води 

для миття одного працівника шахти. 

Витрати тепла на приготовлення цієї води з піді-

грівом її на 40 
о
С складає 0,96 Гкал. Необхідна теп-

лова потужність джерела теплової енергії для нагрі-



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2017 (105) 

85 

вання вказаної вище кількості води за 5 годин – 223 

кВт (0,192 Гкал). 

На протязі року запропонованою системою теп-

лопостачання виробляється тепло в кількості: 

 

212,8 кВт×8700 год=1851360 кВт (1592 Гкал). 

 

Витрата електроенергії та її вартість з урахуван-

ням 2-х тарифного лічильника при цьому складе : 

 

53,4 кВт×5700 год×1,8 грн.+53,4 кВт×3000 

год×0,35 грн.=603 954 грн. 

 

Економічні показники системи гарячого водопо-

стачання, проекту теплопостачання шахти наступні. 

В літній період року. 

Теплотворна здатність енергетичного вугілля – 

4,96 Гкал/т. 

 

Мінімально допустима потужність котла – 30% 

що складає: 

 

7,56 Гкал/год×0,86×0,3=1,95 Гкал/год. 

 

Витрати палива при мінімальному навантаженні: 

 

1,95 Гкал/год : 4,96 Гкал/т : 0,83=0,47 т/год, 

 

а всього за літній період  (180 робочих днів) часу 

витрата палива складе: 

 

0,47 т/год × 4320 год=2030 т. 

 

В зимовий період року. 

Кількість тепла, необхідне для нагрівання 24 м
3
 

води 4 рази в добу від 10 
о
С до 50

 о
С, складає 3,84 

Гкал/добу (0,16 Гкал/год). 

 

Витрати палива (180 робочих днів) при цьому 

складуть: 

 

0,16 Гкал/год : 4,96 : 0,83 × 4320 год=166 т. 

 

Витрати  палива на гаряче водопостачання  на 

протязі року складе:  

 

2030т + 166т = 2196т. 

 

При вартості енергетичного вугілля (станом на 

2017 рік) 2000 грн. витрата коштів на забезпечення 

сировини для гарячого водопостачання  складе  су-

му  в 4 392 000 грн.  

Отже, якщо порівняти експлуатаційні витрати 

теплонасосної системи ГВП при використанні коте-

льні, отримаємо економію запропонованого варіанту 

лише за рахунок експлуатаційних витрат: 

 

4 392 000 грн. - 587 934 грн. = 3 894 066 грн. 

 

Також, розрахуємо екологічний ефект від впро-

вадження схеми гарячого водопостачання за допо-

могою теплового насоса, що використовує низько 

потенціальну енергію шахтних вод. 

В табл. 1 наведено маса вмісту шкідливих речо-

вин, що викидаються в атмосферне повітря при ро-

боті обладнання. 

 

Таблиця 1 – Маса вмісту шкідливих речовин,  

що викидаються в атмосферне повітря 

Вид  

шкідли-

вого вики-

ду, т/рік 

Котель-

ня на 

вугіллі 

Електри-

чна  

котельня 

Тепловий  

насос 
ГДК 

SOx 21,77 38,02 10,56 0,03 

NOx 7,62 13,31 3,70 0,085 

Фтористі 

з’єднання 
0,182 0,313 0,087 0,03 

 

Розмір компенсації збитків від викидів атмосфе-

рне повітря [10]  виконується на основі розміру мі-

німальної заробітної плати з урахуванням обсягів 

наднормативних викидів і регулюючих коефіцієнтів. 

Розмір компенсації збитків в одиницях національної 

валюти визначається за формулою (1): 

 

зі
К

т
К

і
АП

і
МЗ  1,1                   (1) 

 

де 3 - розмір компенсації збитків, од. нац. валю-

ти;  

Мі - маса забруднюючої речовини, що викинута в 

атмосферне повітря понаднормативно, т;  

1,1П - базова ставка компенсації збитків в част-

ках мінімальної заробітної плати (П) за одну тонну 

умовної забруднюючої речовини на момент переві-

рки, од. нац.валюти/ тонну;  

Аі - безрозмірний показник відносної небезпеч-

ності забруднюючої речовини;  

Кт - коефіцієнт, що враховує територіальні соціа-

льно- екологічні особливості;  

Кзі - коефіцієнт, що залежить від рівня забруд-

нення атмосферного повітря населеного пункту за-

бруднюючою речовиною. 

Виконаємо розрахунок компенсації збитків (при 

забрудненні атмосферного повітря) в одиницях на-

ціональної валюти використовуючи маси вмісту 

шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне 

повітря  (табл.1). 

Розрахунок компенсації збитків при роботі коте-

льні  та теплових насосів при викиді речовин пред-

ставимо у табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Розрахунок компенсації збитків  

при роботі котельні та теплових насосів 

 

 При роботі 

котельні 

При роботі 

теплових  

насосів 

Речовини Аі З, грн З, грн 

SОx 33,3 16945,5 8219,8 

NOx 11,8 2101,8 1020,6 

Фтористі 

з’єднання 

33,3 147,7 67,7 
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Загальна сума компенсації збитків при роботі ко-

тельні  З1 складе: 

 

191897,1478,21015,16945
1

З грн. 

 

Загальна сума компенсації збитків при роботі те-

плового насоса  З2 складе: 

 

1,93087,676,10208,8219
2

З грн. 

Знайдемо різницю компенсації збитків ∆З при 

забруднені атмосферного повітря які виникають при 

роботі котельні та теплового насоса: 

 

12
ЗЗЗ                            (2) 

9,98801,930819189 З  грн. 

 

Тобто, за рахунок переходу на використання те-

плових насосів екологічні ефект складе 9880, 9 грн., 

які будуть досягнуті за рахунок зменшення плати за 

компенсацію збитків від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. 

Встановлено, що в типових котельнях при спа-

люванні 1 тони уловного палива, утворюється приб-

лизно 1 тонна вуглекислого газу. 

З вище викладеного розрахунку слідує, що для 

отримання необхідної кількості гарячої води в коте-

льні для миття шахтарів потрібно спалити 2196 т 

вугілля в рік. 

Вивільнена квота по емісії вуглекислого газу ко-

ливається від 20 до 50  євро. І при умові мінімальної 

вартості  складе: 

 

2196т × 20 євро = 43 920євро (1 185 840 грн. в 

рік). 

 

ВИСНОВКИ. В роботі було розглянуто 3 різні 

схеми гарячого водопостачання з допомогою тепло-

вого насоса, що використовує низько потенціальну 

енергію шахтних вод. З екологічної та економічної 

точки зору, третя – найкраща для гарячого водозабе-

зпечення шахти №10 «Нововолинська».  

Крім того, при використанні теплових насосів кі-

лькість шкідливих викидів (SОx, NOx, твердих час-

тинок) в рази менше, ніж в вугільних котельнях, 

відповідно будуть знижені платежі шахтою за шкід-

ливі викиди в атмосферу.  

Вітчизняні підприємства, враховуючи досвід 

провідних країн світу, мають активізувати свої дії 

щодо переходу на засади сталого розвитку, а важли-

вим напрямом екологізації економіки повинен стати 

розвиток маловідходних та ресурсозберігаючих тех-

нологій, які вирішать проблему ефективного вико-

ристання вторинної сировини, що в свою чергу при-

веде до охорони навколишнього середовища.  
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC RATIONALE USE OF MINE WATERS  

AS SECONDARY RESOURCES 
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Purpose. To substantiate and prove the ecological and economic feasibility of using mine water as secondary resources. 

Methodology. To lessen the load it  has been decided to use a mechanism of “greening” the productions. Besides the 

ecologization of production, there is a resource saving campaign with a complex approach, which includes gathering, pro-

cessing of secondary resources and raw materials saving. Results. As an example mine №10 “Novovolynska” has been 

selected. After the analysis it has been identified that the water usage of this mine is 10800 liters per shift with yearly aver-

aged temperature of 16
 о

С. With the new approach there is no need to use tap water heated by charcoal combustion, be-

cause mine water could equally be used for washing. Originality. The mine water is being purified and as it already is 

warm, it doesn’t need much heat to reach 50
о
С. After the miners done washing, the water gets into heat exchangers and 
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heats more mine water which is supplied in the heat pump sevaporators. This way the reliability of the whole system in-

creases and the tank-accumulator of sewage improve the energy characteristics of the heat recovery system. Practical   

value. This article contains calculations which prove that this method is more efficient, reliable and much less costly than 

the “tap water – charcoal” method. Also there is a proof of its lower environmental impact level with respective calcula-

tions. 

Key words: greening, mine, water, energy, economy, resources, efficiency. 
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