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Корисна модель належить до галузі теплоенергетики. Вона може бути використана для 
побудови системи автоматичного управління процесом нагрівання води для системи опалення. 

Відомий спосіб автоматичного управління процесом нагрівання води для системи опалення, 
що включає вимірювання та стабілізацію температура води для системи опалення на заданому 
рівні за рахунок змінення продуктивності насосу, що подає воду до котла [патент РФ № 5 
2527186]. 

Недоліком цього способу є низька точність підтримки температури води на виході 
котлоагрегату на заданому рівні. Цей недолік обумовлений, зокрема, суттєвим впливом 
температури повітря, що подається в топку для горіння. 

Найближчим аналогом до корисної моделі, що заявляється, є спосіб автоматичного 10 
управління процесом нагрівання води для системи опалення, що передбачає вимірювання та 
стабілізацію температури води в системі опалення на заданому рівні за рахунок змінення 
витрати газу в топці котлоагрегату патент [РФ № 2012151928]. 

Недолік цього способу - низька точність підтримки температури води на виході 
котлоагрегату на заданому рівні. Цей недолік обумовлений, зокрема, суттєвим впливом 15 
температури повітря, що подається в топку для горіння з навколишнього середовища. 

В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення точності підтримки температури 
води на виході котлоагрегату на заданому рівні. 

Поставлену задачу вирішено в заявленому способі автоматичного управління процесом 
нагрівання води для системи опалення, що включає вимірювання та стабілізацію температури 20 
води на виході котлоагрегату на заданому рівні, за рахунок змінення витрати газу, в якому, 
згідно з корисною моделлю, додатково вимірюють температуру повітря навколишнього 
середовища, та пропорційно її зміненню, з урахуванням динаміки її дії на температуру води, 
додатково змінюється витрата газу в топці котлоагрегату. 

На фігурі зображено структурну схему варіанта системи автоматичного управління, яка 25 
реалізує запропонований спосіб. 

Система автоматичного управління процесом нагрівання води для системи опалення 
виконує функцію вимірювання та стабілізації температури води Т на виході котлоагрегату. 
Сигнал датчика температури 4, що вимірює поточне значення температури води Т на виході 
котлоагрегату, поступає до входу мікропроцесорного контролера 1. В мікропроцесорному 30 
контролері 1 введено задане значення температури води Тзд. На виході мікропроцесорного 
контролера 1 виробляється сигнал ΔТ, який представляє собою різницю між Т та Тзд. Він 
поступає на вхід привідного механізму клапану подачі газу 2, який забезпечує відповідну 
витрату палива, що подається до котлоагрегату 3. Внаслідок його згоряння здійснюється 
нагрівання води. Температура води на виході котла 3 вимірюється датчиком температури 4. На 35 
температуру води на виході котлоагрегату також впливає температура повітря Тп, що подається 
в топку на горіння з навколишнього середовища, яка вимірюється датчиком температури 5, 
значення якої подається на другий вхід мікропроцесорного контролера 1, де її вплив 
враховується при розрахунку витрати газу.  

 40 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Спосіб автоматичного управління процесом нагрівання води для системи опалення, що включає 
вимірювання та стабілізацію температури води на виході котлоагрегату на заданому рівні за 
рахунок змінення витрати палива, який відрізняється тим, що додатково вимірюють 45 
температуру повітря навколишнього середовища, та пропорційно її зміненню, з урахуванням 
динаміки її дії на температуру води, додатково змінюють витрати газу, що подається до топки 
котлоагрегату.
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