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РЕЗЮМЕ 

 

Проведений енергетичний аудит будівель Погонянського 

психоневрологічного інтернату показав значні резерви енергозбереження. За 

результатами проведених робіт розроблені заходи по енергозбереженню і 

проведено їх економічний аналіз. 

Перелік заходів подано в таблиці. 

 

Енергозберігаючі заходи 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ЗАХОДІВ 
РІЧНА 

ЕКОНОМІЯ 
ПАЛИВА 

РІЧНА 
ЕКОНОМІЯ 

ГРОШЕЙ 

ПЕРІОД 
ОКУПНОСТІ 

1 
Модернізація та 
налагодження внутрішньої 
системи опалення 

1314 м3 6225 грн. 7 років 

2 
Встановлення системи 
автоматичного регулювання 
системи опалення  

876 м3 4150 грн. 11 років 

3 
Теплоізоляція 
трубопроводів та запірної 
арматури системи опалення  

292 м3 1383 грн. 2 роки 

4 
Теплоізоляція (утеплення) 
непрозорих огороджуючих 
конструкцій 

9788 м3 46365 грн. 7,5 років. 

5 Заміна вхідних дверей на 
енергозберігаючі 331 м3  1568 грн. 7 років. 

6 Модернізація системи 
освітлення - - - 

Сумарне значення ефективності впровадження 
рекомендованих енергозберігаючих заходів 59 691 грн. 7,5 років. 
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ВСТУП 

 
Як відомо, підвищення ефективності використання енергії на 

сьогоднішній день стає одним з пріоритетних напрямків науки і техніки, в 

тому числі і теплової енергії, що використовується для опалення будівель. 

Зведення нових будівель та реконструкція існуючих все частіше потребують 

використання нових енергозберігаючих технологій, а також діагностики 

дійсного стану енергетичних втрат об’єктів та режимів використання ними 

енергії. Цей напрямок є дуже актуальним, оскільки дослідження показують, 

що, наприклад, понаднормово втрачається до 40% енергії, яка затрачається 

на обігрів будівлі. 

Інша, не менш важлива, задача для централізованого теплопостачання 

це зниження втрат під час транспортування теплоти до споживача. Система 

централізованого теплопостачання міст перебуває в дуже поганому стані. 

Обладнання технічно застаріле, здебільшого давно виробило свій ресурс, 

характеризується підвищеним енергоспоживанням, значна частина теплових 

мереж мають пошкоджену теплоізоляцію. В незадовільному стані 

перебувають і внутрішньобудинкові системи центрального опалення. 

Значна частина втрат теплової енергії під час опалення та 

приготуванні гарячої води обумовлена недосконалою розподільною 

системою тепла, у якій або повністю відсутня система регулювання подачі 

тепла, або регулювання  незадовільне. Це призводить до того, що у більшості 

випадків температурний режим у приміщеннях регулюється з допомогою 

вікон. А оскільки витрати на тепло розраховують згідно з площею житла, а 

не за обсягом фактично спожитого тепла, то відсутня мотивація до 

енергозаощадження. 
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Енергоаудит (згідно з ДСТУ 4065-2001) – вид діяльності, спрямований 

на зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів суб’єктами 

господарювання, який полягає у проведенні енерготехнологічної і техніко-

економічної експертизи, веденні обліку паливно-енергетичних ресурсів, а 

також у розробленні і обґрунтуванні енергоощадних заходів.  

Завданням енергетичного аудиту є: 

• складання карти використання об'єктом паливно-енергетичних 

ресурсів; 

• розробка організаційних і технічних заходів, спрямованих на 

зниження втрат енергії; 

• визначення потенціалу енергозбереження; 

• фінансова оцінка енергозберігаючих заходів. 

Якісне проведення енергетичного аудиту, достовірність отриманої 

інформації та зроблених висновків залежать як від кваліфікації 

енергоаудитора так і від наявних технічних засобів. 
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1 МЕТА РОБОТИ 

 

Метою проведення енергетичного аудиту будівель Погонянського 

психоневрологічного інтернату є виявлення резервів енергозбереження по 

інтернату, розроблення заходів по підвищенню енергоефективності роботи 

системи опалення будівлі, розроблення рекомендацій щодо зменшення втрат 

теплової енергії, що використовується для опалення будівлі та визначення 

економічної ефективності від впровадження запропонованих заходів, 

зменшення негативного впливу на екологію території. 

Кінцевою метою енергоаудиту є підвищення енергоефективності в 

цілому шляхом: 

- виявлення потенціалу підвищення енергоефективності; 

- реалізації виявленого потенціалу підвищення енергоефективності; 

- досягнення розрахункового рівня економії енергії і постійне 

підтримання енергоспоживання на належному рівні. 

Реалізація розроблених заходів щодо підвищення енергоефективності 

за результатами проведення енергоаудиту повинна проводитись поетапно. 

Енергоаудит проведено у відповідності до вимог наступних 

нормативних документів: 

- ДСТУ 4065-2001 «Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні 

технічні вимоги(ANSI/IEEE 739-1995,NEQ)»; 

- ДСТУ 4472-2005. «Енергозбереження. Системи енергетичного 

менеджменту. Загальнівимоги»; 

- «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії 

на опаленняжитлових та громадських споруд, а також на господарсько-

побутові потреби в Україні».КТМ 204 Україна 244–94. – К.:ЗАТ „ВІПОЛ”. - 

2001. – 376 с; 

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»; 
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- СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов»; 

- ДБН В 2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція 

будівель»; 

- ДСТУ Б В.2.6-36:2008. «Конструкції зовнішніх стін з фасадною 

теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови»; 

- СНиП-02-04-05-91. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

із зм. 1996, 2000,2001 р.; 

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

- СНиП 3.05.01-85 (1988, с изм. 1 2000) «Внутренние санитарно-

технические системы»; 

- СНиП 3.05.07-85 (с изм. 1 1990) «Системы автоматизации»; 

- СП-41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 

- ДБН В.2.5-39:2008. «Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»; 

- ДБН В.2-2-4-97 «Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів». 

Результатом дотримання вимог згаданих нормативних документів 

отримання наступних теплотехнічних та санітарно-гігієнічних показників: 

- внутрішня температура в приміщеннях в залежності від 

призначення: tвн=16-200С; 

- мінімальний опір теплопередачі зовнішніх стін Rqmin≥ 2,8 м2·К/Вт; 

- мінімальний опір теплопередачі вікон Rqmin≥ 0,5 м2·К/Вт; 

- мінімальний опір теплопередачі вхідних дверей Rqmin≥0,44м2·К/Вт; 

- мінімальний опір теплопередачі перекриття над неопалюваним 

підвалом (вище рівня землі) Rq min≥2,8м2·К/Вт; 

- мінімальний опір теплопередачі горища Rq min≥4,95 м2·К/Вт; 

- допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між 

температурою внутрішньогоповітря і приведеною температурою внутрішньої 

поверхні огороджувальної конструкції,Δtcг, стіни – 40С, горище – 30С, підлога 

– 20С; 
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- нормативні максимальні тепловитрати будівлі (1 температурна зона), 

Emax= 43 кВт∙год/м3; 

- забезпечення повітрообміну приміщень; 

- забезпечення місцевого регулювання теплового потоку для 

забезпечення комфортних умов; 

- забезпечення необхідної кількості гарячої води відповідної 

температури згідно знормативами; 

- забезпечення належного рівня освітленості; 

- теплоізоляція трубопроводів, кранів, арматури. 

 
 

2 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Погонянський психоневрологічний інтернат розміщений по вул. 

Шевченка, 9а, у с. Погоня, Тисменицького району Івано-Франківської 

області. Загальний вигляд будівель Погонянського психоневрологічного 

інтернату наведено на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Погонянський психоневрологічний інтернат 
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Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій останнім часом не 

проводився. 

Частина вікон має подвійне оскління в дерев’яних рамах (їхня 

кількість незначна). Більша частина вікон замінена на енергозберігаючі 

(рисунок 2), щоправда подекуди вони потребують додаткового належного 

утеплення в місцях між рамою та віконним отвором (рисунок 3). Внаслідок 

цього можливі втрати теплової енергії, що використовується на обігрів 

приміщень інтернату. 

 

 
Рисунок 2 – Загальний вигляд віконних рам 
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Рисунок 3 – Віконні рами, які потребують додаткового утеплення 

 

Лічильник обліку кількості спожитої теплової енергії в інтернаті 

відсутній. Котельня Погонянського психоневрологічного інтернату працює 

на природному газі. Котельня забезпечує повністю всю автономну систему 

опалення будівель. Подача теплоти здійснюється відповідно до 

температурного графіка. 

Більшість опалювальних пристроїв, що встановлені в будівлі – 

чавунні секційні радіатори марки МС-140 (рисунок 4). 

За радіаторами рефлектори (теплові екрани) відсутні, окрім того деякі 

радіатори в встановлені в нішах, за якими товщина зовнішньої огороджуючої 

конструкції (стін) зменшена, що у поєднанні з відсутніми тепловими 

екранами призводить до значного збільшення теплових втрат через 

огороджуючі конструкції (рисунок 4). 
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Подекуди опалювальні пристрої закриті сторонніми об’єктами 

(меблями, ліжками, столами), що значно зменшує ефективність використання 

отримуваного тепла від таких обігрівачів (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 4 – Опалювальні пристрої будівлі інтернату 

 

 
Рисунок 5 – Опалювальні пристрої, закриті сторонніми предметами 



 

 
13 

 

Загальна характеристика об’єкта з вказанням основних параметрів 

наведена в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Загальна характеристика будівель Погонянського 

психоневрологічного інтернату 

Назва об'єкту: Погонянський психоневрологічний інтернат 

Адреса: 77407, вул..Шевченка 9а, с. Погоня Тисменицький р-
н,Івано-Франківська обл. 

Керівник: директор Ферштей Михайло Васильович 
Відпов. за енергозбереження інженер Ткачук Яків Панасович 
 
Кількість основних споруд три 

Призначення будівлі 
житлові та 

адміністративно-
господарські корпуси 

Кількість поверхів два 
Загальна довжина тепломереж 379,5 – (двох трубне)    

 

З них довжина мереж опалення 271,0 –  (двох трубне)     

З них довжина ГВП 
108,5 – 2 (двох 

трубне)     
Рік будівництва 1998 
Рік введення в експлуатацію 1998 
Дата останнього капітального ремонту - 
Загальна площа огороджуючих конструкцій 1664 м2 
Площа / кількість дверних отворів 7шт. 21 м2 
Площа / кількість віконних отворів 149шт – 341 м2 
Матеріал та товщина стін, перекриття горища та 
підвалів 

45 см. (цегляні стіни) 
бетонні плити 

Матеріал та товщина перекриття горища бетонні плити 
Матеріал та товщина перекриття підвалів бетонні плити 
Наявність та тип системи вентиляції  
Наявність та тип системи охолодження 
(кондеціонування) 

природня + 
примусова(кух.блок) 

Тип внутрішнього освітлення електричне 
 

В таблиці 2 наведена інформація про основні геометричні показники 

будівлі інтернату. 
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Таблиця 2 – Інформація про геометричні показники будівлі 

Довжина м 112 
Ширина м 15 
Висота м 6,8 
Периметр  м 268 
Максимальна висота приміщень м 9,45 
Середня висота приміщень м 6,8 
Мінімальна висота приміщень м 4,20 
Площа опалювальних приміщень м2 2,500 
Корисна площа м2 1695,5 
Площа забудови м2 1720 
Опалювальний об’єм м3 13337 

 

Інформація про систему освітлення будівель інтернату наведено в 

таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Інформація про систему освітлення будівель інтернату 

Тип ламп освітлення / потужність Кількість Період роботи 
1.Світильники з лампами розжарювання 
60W 

172 15р. 

2.Світильники з люмінесцентними 
лампами 40 W 

130 8 р. 

3.Сітильники вуличного освітлення 250 W 5 5р. 
 

Інформація щодо системи опалення (типу опалювальних пристроїв) 

наведено в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 – Інформація про систему опалення будівель інтернату 

Тип опалювальних приладів / 
потужність Кількість Інформація про дату 

введення в експлуатацію 
Водяні радіатори чавунні МС -140 160 1998 

 

В таблиці 5 наведені дані по котельні Погонянського 

психоневрологічного інтернату. 
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Таблиця 5 – Дані по котельні 

Власник котельні (на балансі)  Погонянський 
психоневрологічний інтернат 

Вид палива  природній газ 
Марка котлів  

 
КСВ- 0,25;ВК -22 

Кількість котлів  3 
Потужність котлів 

Гкал/год 
0,140 
0,144 
0,176 

Кількість водяних помп шт артезіанська свердловина 
Кількість обслуговуючого 
персоналу чол. 

4 
 

 

На рисунках 6-16 наведені загальні плани поверхів та підвалу будівель 

Погонянського психоневрологічного інтернату. 

 

 
Рисунок 6 – План І поверху адміністративно-побутової будівлі інтернату 

(корпус «А») 
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Рисунок 7 – План ІІ поверху адміністративно-побутової будівлі інтернату 

(корпус «А») 

 

 
Рисунок 8 – План І поверху житлової будівлі інтернату (корпус «Б») 
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Рисунок 9 – План ІІ поверху житлової будівлі інтернату (корпус «Б») 

 

 
Рисунок 10 – План ІІІ поверху житлової будівлі інтернату (корпус «Б») 



 

 
18 

 

 
Рисунок 11 – План підвалу житлової будівлі інтернату (корпус «В») 

 

 
Рисунок 12 – План І поверху житлової будівлі інтернату (корпус «В») 
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Рисунок 13 – План ІІ поверху житлової будівлі інтернату (корпус «В») 

 

 
Рисунок 14 – План котельні (корпус «Г») 
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Рисунок 15 – План свинарника (корпус «З») 

 

 
Рисунок 16 – План прохідної інтернату (корпус «Е») 

 

В будівлях знаходяться: кабінети, коридори, складські приміщення та 

кімнати, їдальня, кухня, кладові, вбиральні, санвузли. 
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Фундамент будівлі інтернату бетонний, стіни – цегляна кладка, зовні 

оштукатурена. 

Наявне інженерне обладнання будівлі інтернату: електрика, 

водопровід, водовідведення (каналізація), газопровід. 

Будівля Погонянського психоневрологічного інтернату оснащена 

наступними засобами вимірювання: 

- лічильник газу РГ-К 100 ЕХ № 8945; 

- лічильник холодної води ВСКМ 16/40 ч №16030; 

- лічильники електроенергії ЛТЕ «Меридіан» – 1,03 – 3 шт. №6119341; 

№ 08034620; № 08029923. 

Всього за 2012 рік будівлею котельні Погонянського 

психоневрологічного інтернату спожито 112,5 тис. м3 палива. Показники 

споживання палива котельнею за період 2014-2017 рр. наведено в таблиці 6. 

 

Таблиця 6 – Показники споживання палива котельнею Погонянського 

психоневрологічного інтернату за 2014-2017 рр. 

Місяць Обсяг, 
тис.м3 

Тариф середньо 
зважений 

грн./м3   1000 

Вартість, 
тис. грн. 

Сумарно за 
2014р. 

125,3 2377 297,9 

Сумарно за 
2015р. 

125,1 2651 331,6 

Сумарно за 
2016р. 

124,3 3697 459,5 

Сумарно за 
2017р. 

112,5 4662 523,4 

 

Згідно таблиці 6 можна зробити висновок, що споживання палива з 

року в рік дещо зменшується, щоправда, враховуючи існуючі тарифи на 

природний газ, вартість його споживання щороку зростає. 
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Всього за 2016 рік будівлями Погонянського психоневрологічного 

інтернату спожито 153,6 тис. кВт електроенергії. В таблиці 7 наведено 

показники споживання електроенергії будівлями інтернату за 2013-2017 

роки. 

 

Таблиця 7 – Показники споживання електроенергії будівлями 

Погонянського психоневрологічного інтернату за 2013-2017 роки 

Місяць 
 

W, тис. 
кВт∙год грн/(кВт∙год) Плата, тис. грн. 

Сумарно за 
2013р. 

169,6 0,5978 101,4 

Сумарно за 
2014р. 

157,8 0,794 125,3 

Сумарно за 
2015р. 

144,0 0,949 136,6 

Сумарно за 
2016р. 

162,2 0,949 153,9 

Сумарно за 
2017р. 

153,6 1,0549 162,0 

 

Споживання електроенергії будівлями Погонянського 

психоневрологічного інтернату за останні 5 років приблизно знаходилося на 

одному рівні із незначними варіаціями, щоправда, враховуючи вартість цього 

ресурсу, яка постійно зростала, можна відмітити, що вартість спожитої 

інтернатом електроенергії щороку зростає. 
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Аналіз загальної інформації по об’єкту 

 

На основі аналізу зібраної інформації можна зробити такі висновки: 

- за період 2017р. будівлею котельні Погонянського 

психоневрологічного інтернату за даними отриманими за допомогою наявної 

системи обліку спожито 112,05 тис. м3 палива. У порівнянні з аналогічними 

періодами попередніх років цей показник має тенденцію до зниження, що є 

досить позитивним явищем; 

- стан огороджуючих конструкцій перебуває в задовільному стані; 

- за радіаторами системи опалення відсутні рефлектори, подекуди 

товщина стін в місцях встановлення радіаторів зменшена, що призводить до 

втрат теплової енергії; 

- подекуди опалювальні пристрої закриті сторонніми об’єктами 

(меблями, ліжками, столами), що значно зменшує ефективність використання 

отримуваного тепла від таких обігрівачів; 

- графіки споживання палива будівлею корелюють з графіками 

середньої температури зовнішнього повітря за аналогічні періоди. 
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3 ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ЕНЕРГОАУДИТУ 

 

При проведенні енергетичного аудиту будівель Погонянського 

психоневрологічного інтернату було використано наступні технічні засоби, 

наведені на рисунку17. 

 

 
 

 

 

Тепловізор 
FLUKE Ti25 

Інфрачервоний 
пірометр FLUKE 574 

Кліщі цифрові 
(ватметр) ВМ157 

 
 

 

 

 
 

Термоанемометр АТТ-1004 Вимірювач вологості 
та температури FLUKE 

971 

Ультразвуковий 
витратомір-лічильник 
УВР-011 А2.2/Н-К-М 

 
 

  

 

Двоканальний контактний 
FLUKE 1523 

Люксметр цифровий 
DE-3350 

Цифровий фотоапарат 
 

   
Рисунок 17 – Технічні засоби, які були використані в ході проведення 

енергоаудиту 

http://www.tequipment.net/Fluke/Fluke971.jpg
http://rozetka.com.ua/ru/products/details/39973/index.html
http://www.tequipment.net/Fluke/Fluke971.jpg�
http://rozetka.com.ua/ru/products/details/39973/index.html�
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4 РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ 

 

4.1 Проведення вимірювань температури та вологості повітря в 

приміщенні інтернату 

 

Вимірювання вологості та температури повітря в приміщеннях 

Погонянського психоневрологічного інтернату проводилось за допомогою 

вимірювача вологості та температури FLUKE 971 (рисунок 18). 

 

 
 

Рисунок 18 - Вимірювання вологості та температури повітря 

в приміщенні інтернату 

 

Було проведено багатократні вимірювання (не менше 3-ох) в кількох 

приміщеннях на кожному поверсі інтернату. Загалом вимірювання були 

проведені в 21 приміщенні. Вимірювання проводились протягом 5-10 хв. 

За результатами вимірювань розраховано середні значення величин, 

які подано в таблиці 8: 
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Таблиця 8 – Результати вимірювань вологості та температури повітря в 

приміщеннях Погонянського психоневрологічного інтернату 

№ 
п/п № приміщення / назва Температура, 

OC 
Відносна 

вологість RH,% 
1 2 3 4 

Корпус А          І  П О В Е Р Х 
1 2 підсобне прим 19 39,3 
2 6 цех 18,9 50,2 
3 13 їдальня 17,2 68,4 

Корпус А          ІІ  П О В Е Р Х 
4 19 кабінет 19 48,1 
5 22 кабінет 19,6 45,8 
6 23 кабінет 20,2 48,3 
7 20,6 48 
8 30 актовий зал 19,7 42,1 

Корпус Б          І  П О В Е Р Х 

9 5 кладова 18 26,5 
10 8 житлова 22 26,7 
11 9 житлова 20 32,2 

Корпус Б          ІІ  П О В Е Р Х 
12 15 підсобне прим 20,3 46,4 
13 23 житлова 19,4 49,3 
14 28 санвузол 20,7 32,2 
15 29 кладова 20,3 36,6 

Корпус В          І  П О В Е Р Х 
16 15 4 група хворих 22,8 51,1 
17 28 чергова сан кім 23,4 39,6 
18 33 медпункт 22,5 44,6 
19 22,8 44 

Корпус В          ІІ  П О В Е Р Х 
20 38 1 група хворих 23,1 45,6 
21 46 2 група хворих 23,7 53,5 

Проаналізувавши отримані результати з таблиці 8, можна зробити 

висновок, що виміряні значення температури та відносної вологості повітря в 

приміщеннях Погонянського психоневролоігчного інтернату перебувають в 

межах норми. 
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4.2 Визначення місць витоків теплової енергії через огороджуючі 

конструкції інтернату 

 

 

З метою виявлення місць витоків теплової енергії через огороджуючі 

конструкції, при проведенні тепловізійного обстеження будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату було використано 

промисловий тепловізор FLUKE Ti25 та інфрачервоний пірометр FLUKE 

574 (рисунок 19). 

В ході спостережень та проведених вимірювань отримано тепловізійні 

зображення зовнішньої поверхні огороджуючих конструкцій Погонянського 

психоневролоігчного інтернату. 

 

 
Рисунок 19 – Проведення тепловізійних обстежень огороджуючих 

конструкцій будівлі Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Визначення втрат теплової енергії через огороджуючі конструкції 

будівель можна проводити розрахунковим методом та з використанням 

технічних засобів. Розрахунковим методом визначення теплових втрат 

доцільно проводити на стадії проектування будівлі або на початку її 

експлуатації.  

З часом теплоізоляційні властивості матеріалу огороджуючої 

конструкції під впливом градієнтів температур, вологості та старіння 

змінюються, в результаті чого дійсне значення теплових втрат може значно 

відрізнятися від розрахункового. Крім того при розрахунковому методі 

визначення теплових втрат практично не можливо врахувати вплив дефектів 

теплової ізоляції та її неоднорідність на загальну величину теплових втрат, 

оскільки виявити такі дефекти без спеціальних технічних засобів в більшості 

випадків не можливо. 

Найбільш доцільним в даному випадку є тепловізійний метод. Даний 

метод, з використання тепловізорів, інфрачервоних пірометрів та інших 

приладів, дає можливість візуалізувати теплові потоки та їх розподіл по 

огороджуючій конструкції (рисунок 20), тим самим точно визначити місця 

витоків теплової енергії та кількісно їх оцінити. 

На рисунках 20-22 чітко видно місця втрат теплової енергії через 

огороджуючі конструкції будівлі – це в основному віконні пройоми, двері, 

стіни, особливо в місцях встановлення батарей систем опалення.  

На рисунках 23-24 видно місця втрат теплової енергії через 

огороджуючі конструкції (результати отримані при зйомках з середини 

приміщень) – це переважно кутові частини кімнати, кутові частини віконних 

отворів та самі вікна. Особливо багато місць теплових витоків в крайніх 

кімнатах будівель, де стіни контактують безпосередньо із навколишнім 

середовищем. 
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Рисунок 20 – Тепловізійне зображення огороджуючих конструкцій 

будівлі Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 21 – Тепловізійне зображення огороджуючих конструкцій 

(вікон) будівлі Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 22 – Тепловізійне зображення огороджуючих конструкцій 

(дверей) будівлі Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 23 – Тепловізійне зображення огороджуючих конструкцій 

(кутові частини кімнати) будівлі Погонянського психоневрологічного 

інтернату 
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Рисунок 24 – Тепловізійне зображення огороджуючих конструкцій 

(кутові частини віконних прорізів) будівлі Погонянського 

психоневрологічного інтернату 
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4.3 Аналіз результатів вимірювань 

 

В ході вимірювань встановлено що: 

- втрати теплової енергії через огороджуючі конструкції будівлі 

відбуваються в основному через невідповідність теплотехнічних показників 

огороджуючих конструкцій (стіни, вхідні двері, віконні отвори, підлога, 

перекриття) нормативним та природне старіння огороджуючих конструкцій; 

- для зменшення теплових втрат потрібно провести 

термомодернізацію огороджуючих конструкцій. 
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5ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ 

 

 

5.1 Проведення тепловізійних досліджень внутрішньої тепломережі та 

опалювальних пристроїв 

 

 

В ході проведення енергоаудиту системи опалення Погонянського 

психоневрологічного інтернату було здійснено комплекс щодо перевірки 

роботи опалювальних пристроїв та внутрішньої тепломережі. 

На момент проведення досліджень технічна документація на систему 

опалення будівлі була відсутньою. 

Дослідження проводились з використанням промислового тепловізора 

FLUKE Ti25, інфрачервоного пірометра FLUKE 574 та двоканального 

контактного термометра FLUKE 1523 без зупинки та втручання в режим 

роботи системи опалення. 

Промисловий тепловізор дає можливість візуалізувати теплові поля 

опалювальних пристроїв та визначити наскільки ефективно опалювальні 

пристрої випромінюють теплову енергію. 

Окрім цього, тепловізійний метод дозволяє візуалізувати потік 

теплоносія в системі опалення за значеннями температури поверхні 

трубопроводі та виявити місця часткового чи повного закупорювання 

тепломережі, або виявити ділянки через які відбувається шунтування 

окремих гілок внутрішньої системи опалення. 

В ході проведення тепловізійних досліджень було отримано теплові 

зображення опалювальних пристроїв (батарей системи опалення) та 

доступних до огляду внутрішніх теплових мереж. Вимірювання були 

проведені у частині приміщень Погонянського психоневрологічного 

інтернату, в яких встановлені опалювальні пристрої (таблиця 8). 

Результати тепловізійних досліджень подано нижче. 
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Рисунок 25 – Приміщення 6 корпусу А. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 26 – Приміщення 13 корпусу А. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 27 – Приміщення 22 корпусу А. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 28 – Приміщення 23 корпусу А. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 29 – Приміщення 30 корпусу А. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 30 – Приміщення 2 корпусу А. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 

 

 
Рисунок 31 – Приміщення 8 корпусу Б. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 32 – Приміщення 9 корпусу Б. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 

 

 
Рисунок 33 – приміщення 13 корпусу Б. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 34 – Приміщення 15 корпусу Б. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 

 

 
Рисунок 35 – Приміщення 23 корпусу Б. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 36 – Приміщення 24 корпусу Б. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 

 

 
Рисунок 37 – Приміщення 25 корпусу Б. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 38 – Приміщення 28 корпусу Б. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 

 

 
Рисунок 39 – Приміщення 29 корпусу Б. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 40 – Приміщення 36 корпусу Б. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 

 

 

        
Рисунок 41 – Приміщення 12 корпусу В. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 42 – Приміщення 28 корпусу В. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 

 

 
Рисунок 43 – Приміщення 34 корпусу В. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 44 – Приміщення 46 корпусу В. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 

 

 
Рисунок 45 – Приміщення 50 корпусу В. Тепловізійне зображення 

опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж будівлі 

Погонянського психоневрологічного інтернату 
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Рисунок 46 – План першого поверху корпусу А з нанесеними 

тепловізійними зображеннями опалювальних пристроїв та внутрішніх 

теплових мереж  

 
Рисунок 47 – План другого поверху корпусу А з нанесеними 

тепловізійними зображеннями опалювальних пристроїв та внутрішніх 

теплових мереж 
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Рисунок 48 – План першого поверху корпусу Б з нанесеними 

тепловізійними зображеннями опалювальних пристроїв та внутрішніх 

теплових мереж 

 
Рисунок 49 – План другого поверху корпусу Б з нанесеними 

тепловізійними зображеннями опалювальних пристроїв та внутрішніх 

теплових мереж 
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Рисунок 50 – План третього поверху корпусу Б з нанесеними 

тепловізійними зображеннями опалювальних пристроїв та внутрішніх 

теплових мереж 

 
Рисунок 51 – План підвалу корпусу В з нанесеними тепловізійними 

зображеннями опалювальних пристроїв та внутрішніх теплових мереж 
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Рисунок 52 – План першого поверху корпусу В з нанесеними 

тепловізійними зображеннями опалювальних пристроїв та внутрішніх 

теплових мереж 

 
Рисунок 53 – План другого поверху корпусу В з нанесеними 

тепловізійними зображеннями опалювальних пристроїв та внутрішніх 

теплових мереж 
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5.2 Аналіз результатів вимірювань 

 

 

В ході вимірювань встановлено що: 

- система опалення в будівлі Погонянського психоневрологічного 

інтернату працює недостатньо ефективно через часткове внутрішнє 

забруднення трубопроводів та опалювальних приладів (рисунки 25 – 45). 

Наявність незначних відкладень в порожнинах труб тепломережі та 

опалювальних приладів (10 – 30% від загального об’єму радіатора) 

призводить до зниження ефективності випромінювання теплової енергії 

опалювальним приладом на 40 – 60%; 

- незначна розбалансованість системи, що може виникнути через 

зашлакованість (закупорування) опалювальних приладів та тепломережі, а 

також проведення перепланування системи без попереднього аналізу роботи 

системи опалення та розроблення проекту модернізації, призводить до 

зниження швидкості (а в деяких випадках до зупинки) циркуляції теплоносія 

в системі (рисунки 25, 28, 32), що значно знижує ефективність роботи 

опалювальної системи в цілому; для підвищення ефективності роботи 

системи рекомендовано встановити балансувальні клапани; 

- з метою підвищення ефективності роботи системи опалення будівлі 

інтернату необхідно провести хімічну чистку (внутрішнє промивання) 

опалювальних пристроїв та труб внутрішньої тепломережі, розробити проект 

по модернізації системи опалення; 

- проблеми в роботі системи опалення (опалювальних пристроїв) у 

поєднанні із зниженими теплотехнічними характеристиками огороджуючих 

конструкцій призводить до втрат теплової енергії, зниження внутрішньої 

температури в приміщенні нижче нормативного, а також погіршення умов 

роботи. 
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6 ВИСНОВКИ 

 

В ході проведення енергетичного аудиту будівель Погонянського 

психоневрологічного інтернату встановлено, що система опалення будівлі 

має значні резерви підвищення енергоефективності її роботи, які можливо 

реалізувати шляхом: 

- проведення модернізації системи опалювання шляхом розроблення 

проекту модернізованої системи та технічної документації на неї, який би 

комплексно враховував проведені зміни та перепланування системи, а також 

передбачував можливість встановлення автоматичних балансувальних 

клапанів; 

- проведення хімічного очищення опалювальних приладів, 

встановлення теплових екранів, що дозволить зменшити втрати теплової 

енергії через огороджуючі конструкції за приладами опалення та проведення 

хімічного очищення всієї внутрішньої системи опалювання, що призведе до 

підвищення тепловіддачі опалювальних пристроїв та зменшення споживання 

теплової енергії; 

- проведення термомодернізації споруд інтернату шляхом утеплення 

непрозорих огороджуючих конструкцій (стіни, перекриття горища, підлога); 

- обладнання системи опалення автоматичною системою регулювання 

теплового потоку, що дозволить регулювати кількість споживаної теплової 

енергії залежно від зовнішньої температури повітря. 

 

Додатково зменшити втрати енергетичних ресурсів та підвищити 

ефективність їх використання можна шляхом: 

- модернізації системи припливно-витяжної вентиляції в будівлі; 

- модернізації системи освітлення, заміна ламп розжарення на 

енергозберігаючі та встановлення автоматичних вимикачів освітлення. 
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7 РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПІДВИЩЕННЮ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМ ЕФЕКТУ ВІД 

ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

 

7.1 Перелік енергоефективних заходів 

 

1) Модернізація та налагодження внутрішньої системи опалення; 

2) Встановлення системи автоматичного регулювання системи 

опалення; 

3) Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи 

опалення; 

4) Теплоізоляція (утеплення) непрозорих огороджуючих конструкцій; 

5) Заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі; 

6) Заміна вхідних дверей; 

7) Модернізація системи освітлення; 

8) Модернізація системи вентиляції. 

 

 

7.1.1 Модернізація та налагодження внутрішньої системи опалення 

 

Існуюча система опалення є недостатньо ефективною з точки зору 

регулювання. Опалювальні прилади та трубопроводи подекуди зашлаковані, 

хімічна чистка не проводилась. Наявність навіть незначних відкладень в 

опалювальних приладах та системі трубопроводів призводить до зниження 

ефективності роботи системи опалення на 40 – 60%. 

Система опалення не має значного розбалансування, проте присутня 

нерівномірність розподілення теплоносія у внутрішній тепломережі 

призводить до коливання внутрішньої температури в приміщенні залежно від 

блоку будівлі/стояку системи опалення. 
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За результатами проведеного аналізу встановлено, що модернізація 

системи опалення призведе до економії 37,71 ГДж/рік або, з врахуванням 

питомої теплоти згоряння природного газу, який використовується в ролі 

палива, 1314 м3. 

З розрахунку вартості 1 м3 палива, яка встановлена для інтернату 

(4,7371 грн.), загальна річна економія складе 6225 грн. 

Орієнтовна вартість робіт по проведенню хімічної чистки 

опалювальних приладів, системи теплопроводів та встановленню 

гідравлічного балансування системи опалення складе 45000 грн. 

Термін окупності рівний 7 років. 

 

 

7.1.2 Встановлення системи автоматичного регулювання системи 

опалення 

 

Система опалення будівель Погонянського психоневрологічного 

інтернату не облаштована автоматичною системою регулювання теплового 

потоку. 

Система автоматичного регулювання теплового потоку з 

циркуляційним насосом та регулюючим клапаном дозволяє змінювати 

кількість теплоти, яка споживається будівлею, в залежності від температури 

зовнішнього повітря (рисунки 54, 55). Окрім цього система дозволить 

уникнути понаднормової витрати теплової енергії весняно-осінній період. 

 

 
Рисунок 54 – Автоматичний балансувальний клапан 
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Рисунок 55 – Терморегулятор на опалювальні пристрої 

 

Встановлення системи автоматичного регулювання теплового потоку 

призведе до економії 25,14 ГДж/рік або, з врахуванням питомої теплоти 

згоряння природного газу, який використовується в ролі палива, 876 м3. 

З розрахунку вартості 1 м3 палива, яка встановлена для інтернату 

(4,7371 грн.), загальна річна економія складе 4150 грн. 

Орієнтовна вартість робіт по встановленню та налагодженню системи 

автоматичного регулювання теплового потоку складе 45 000 грн. 

Термін окупності рівний 11 років. 
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7.1.3 Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи 

опалення 

 

 

Більша частина теплопроводів та запірної арматури, які знаходяться в 

котельній інтернату, не має достатньої теплової ізоляції. 

Пропонується провести теплову ізоляцію системи опалення та 

запірної арматури індивідуального теплопункту ізоляційним матеріалом з 

однобічним фольгуванням та самоклеючою основою (рисунок 56). 

 

 
Рисунок 56 – Теплоізоляція трубопроводів 

 

Встановлення теплоізоляції трубопроводів та запірної арматури 

призведе до економії 8,38 ГДж/рік або, з врахуванням питомої теплоти 

згоряння природного газу, який використовується в ролі палива, 292 м3. 

З розрахунку вартості 1 м3 палива, яка встановлена для пансіонату 

(4,7371 грн.), загальна річна економія складе 1383 грн. 

Орієнтовна вартість робіт по встановленню теплоізоляції 

трубопроводів та запірної арматури складе 3000 грн. 

Термін окупності рівний 2 роки. 
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7.1.4 Теплоізоляція (утеплення) непрозорих огороджуючих 

конструкцій 

 

 

7.1.4.1 Визначення теплоізоляційних характеристик огороджуючих 

конструкцій та енергетичних втрат через огороджуючі конструкції будівлі 

 

Загальна площа опалювальних приміщень будівлі – 2500 м2. 

Загальна площа огороджувальних конструкцій будівлі інтернату 

становить 1664 м2. 

Визначимо приведений опір теплопередачі огороджувальних 

конструкцій (ДБН В.2.6-31-2006, СНиП ІІ-3-79). 

Матеріал стін будівлі – цегла (45 см), стіни оштукатурені з зовнішньої 

сторони. 

Приведений опір теплопередачі розраховуємо за формулою 2: 

з

n

i
ірiвпр аaR /1//1

1
++= ∑

=

λδ ,                             (2) 

де вз аа , - коефіцієнти тепловіддачі зовнішньої і внутрішньої поверхонь 

огороджувальних конструкцій СмВт О⋅2/ ; 

іδ - товщина і-го шару конструкції м; 

ірλ - теплопровідність матеріалу і-го шару СмВт О⋅/ . 

 

Отже, приведений опір теплопередачі стіни складає: 

∑ спрR . = 1/7,6 + 0,35/1,51 + 0,02/0,47 + 1/23 = 

= 0,13 + 0,23 + 0,043 + 0,043 = 0,45 ВтСм О /2 ⋅ .                (3) 

 

Приведений опір теплопередачі горища складає: 

∑ гпрR . =1/8,7+0,08/0,14+0,35/2,417+0,10/0,70+1/12=0,1149+0,5714= 

0,1448+0,1428+0,0833=1,0572 ВтСм О /2 ⋅ .              (4) 



 

 
60 

 

 

Приведений опір теплопередачі підлоги підвалу: 

∑ ппрR . =0,2/1,74+0,04/0,14=0,4 ВтСм О /2 ⋅ .                      (5) 

Приведений опір теплопередачі вікон приймаємо рівним приведеному 

опору склопакета з камерою 16 мм: 

 

прR =0.28 ВтСм О /2 ⋅ .                                       (6) 

 

Для порівняння наведемо мінімально допустиме значення опорів 

теплоізоляції непрозорих огороджувальних конструкцій, світлопрозорих 

огороджувальних конструкцій і дверей житлових і громадських будинків для 

другої температурної зони експлуатації будинку згідно з вимогами 

будівельних норм ДБН В.2.6-31:2006: 

- опір теплопередачі стін – R min =2,5 ВтСм О /2 ⋅  

- перекриття горища – R min =4,5 ВтСм О /2 ⋅  

- вікна – R min =0.56 ВтСм О /2 ⋅  

- вхідні двері – R min =0.41 ВтСм О /2 ⋅  

При реконструкції будинків з метою їх термомодернізації 

допускається для непрозорих огороджувальних конструкцій приймати 

значення — R min  з коефіцієнтом 0.8. 

Зменшення втрат теплової енергії через огороджуючі конструкції 

(зовнішні стіни, перекриття, віконні отвори, вхідні двері) можливе шляхом 

підвищення теплотехнічних характеристик огороджуючих конструкцій, 

тобто проведення термомодернізації (встановлення теплоізоляції) з 

використанням теплоізолюючих матеріалів з вищим значенням величини 

опору теплопередачі. 
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Для визначення потенціалу економії теплової енергії потрібно 

розрахувати значення теплових втрат для будівлі без та з проведеною 

термомодернізацією. 

 

Проведемо розрахунок втрат теплової енергії будівлі через 

огороджуючі конструкції для дійсних (визначених аналітично) та 

нормативних значень теплоізоляційних характеристик огороджуючих 

конструкцій. 

Розрахункові витрати теплової енергії Qрік визначаються за формулою 

 

Qрік = [Qk - ( Qвн п + Qs) · ν · ς] · βh ,                              (7) 

 

де Qk - загальні тепловтрати будинку через огороджувальну оболонку 

будинку, кВт · год, визначаються за формулою 

Qk = χ1 · Kбуд · Dd · FΣ ,                                            (8) 

 

де χ1 = 0,024 - розмірний коефіцієнт; Kбуд - загальний коефіцієнт 

теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку, Вт/(м2 · К), визначається 

за формулою 

Kбуд = kΣпр + kінф                                                (9) 

 

де kΣпр - приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної 

оболонки будинку, Вт/(м2 · К), що визначається за формулою 

 

kΣпр = ξ (Fнп / RΣпр нп + Fсп / RΣпр сп+ Fд / RΣпр д + 

+ Fпк  / RΣпр пк + Fц / RΣпр ц) / FΣ ,                                  (10) 

 

де ξ - коефіцієнт, що враховує додаткові тепловтрати, пов'язані з 

орієнтацією огорож за сторонами світу, наявністю кутових приміщень, 

надходженням холодного повітря через входи н будинок; для житлових 
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будинків ξ = 1,13, для інших будинків ξ = 1,1; Fнп, Fсп, Fд, Fпк, Fц - площа 

відповідно стін (непрозорих частин), світлопрозорих конструкції (вікон, 

ліхтарів), зовнішніх дверей і воріт, покриттів (горищних перекриттів), 

цокольного перекриттів, м2; 

RΣпр нп , RΣпр сп , RΣпр д , RΣпр пк,  RΣпр ц - приведений опір теплопередачі 

відповідно стін, світлопрозорих конструкцій (вікон, ліхтарів), зовнішніх 

дверей і воріт, покриттів (горищних перекриттів), цокольних перекриттів, м2 

·°С/Вт; підлог по ґрунту - з урахуванням їх поділу на зони із значенням опору 

теплопередачі; FΣ - внутрішня загальна площа огороджувальних конструкцій 

частини будинку, що опалюється з урахуванням покриття (перекриття) 

верхнього поверху й перекриття підлоги нижнього опалюваного приміщення, 

м2; kінф - умовний коефіцієнт теплопередачі огороджувальних конструкцій 

будинку, Вт/(м2·К), що враховує тепловтрати за рахунок інфільтрації та 

вентиляції, визначається за формулою 
 

kінф = χ2·с·nоб·υv·Vh·γЗ·η/FΣ,                                   (11) 

де   χ2 = 0,278 - розмірний коефіцієнт; с - питома теплоємність 

повітря, приймається 1 кДж/(кг · К); поб - середня кратність повітрообміну 

будинку за опалювальний період, год-1, що визначається експериментально 

або приймається за нормами проектування будинків: для приміщень 

житлових та громадських будинків - за вимогами ДБН В.2.2-15; для інших 

будинків - згідно з вимогами СНиП 2.04.05 та відповідних норм; υν - 

коефіцієнт зниження об'єму повітря у будинку, яким враховується 

наявність внутрішніх огороджувальних конструкцій. За відсутності точних 

даних приймається υν = 0,85; Vh - опалюваний об'єм будинку, м3, що 

визначається згідно з положеннями ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-9, СНиП 

2.04.05; γЗ - середня густина повітря, що надходить до приміщення за 

рахунок інфільтрації та вентиляції, кг/м3, визначається за формулою 

 

γЗ = 353 / [273+0,5·(tв + tоп з) ] ,                              (12) 
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де tв - розрахункова температура внутрішнього повітря приміщень 

будинків, °С; tоп з - середня температура зовнішнього повітря за 

опалювальний період, °С, що визначається згідно зі СНиП 2.01.01; η - 

коефіцієнт впливу зустрічного теплового потоку в огороджувальних 

конструкціях; Dd - кількість градусо-діб опалювального періоду, що 

визначається залежно від температурної зони експлуатації будинку. Для 

II температурної зони приймається Dd = 3250 °С · діб; Qвн п - побутові 

теплонадходження протягом опалювального періоду, кВт, що визначаються 

за СНиП 2.04.05; Qs - теплові надходження через вікна від сонячної 

радіації протягом опалювального періоду, кВт · год, для чотирьох фасадів 

будинків, орієнтованих за чотирма сторонами світу - північ (Пн), схід (С), 

південь (Пд) і захід (З), або за проміжними напрямками (північ - захід 

(ПнЗ), північ - схід (ПнС), південь - схід (ПдС) і південь - захід (ПдЗ), 

визначаються за формулою 
 

 Qs = ζв εв (FПн ІПн + FC IC + FПд IПд + FЗ IЗ) + ζз л εз л Fсп л Іг ,           (13) 

 

де ζв , ζз л - коефіцієнти, що враховують затінення світлового 

прорізу відносно вікон і зенітних ліхтарів непрозорими елементами 

заповнення; εв , εз л - коефіцієнти відносного проникнення сонячної радіації 

для світлопрозорих заповнень вікон і зенітних ліхтарів, що приймаються за 

паспортними даними відповідних світло-прозорих конструкцій; FПн , FC, 

FПд, FЗ,- площа світлових прорізів фасадів будинку, відповідно орієнтованих 

за чотирма сторонами світу, м2; Fсп л - площа світлових прорізів зенітних 

ліхтарів будинку, м2; ІПн , IC, IПд , IЗ,  - середня величина сонячної радіації за 

опалювальний період, спрямована на вертикальну поверхню за умов 

хмарності, відповідно орієнтована за чотирма фасадами будинку, кВт · 

год/м2; Іг - середня величина сонячної радіації за опалювальний період, 

спрямована на горизонтальну поверхню, за умов хмарності, кВт · год/м2. ν - 
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коефіцієнт, що враховує здатність огороджувальних конструкцій 

будинків акумулювати або віддавати тепло при періодичному тепловому 

режимі і визначається згідно ДБН В.2.5-24; за відсутності точних даних 

слід приймати ν = 0,8; ς - коефіцієнт авторегулювання подавання тепла в 

системах опалення; рекомендовані значення ς = 1,0 - в однотрубній системі 

з термостатами та з пофасадним авторегулюванням на індивідуальні 

теплові пункти (ІТП) або поквартирним горизонтальним розведенням; 

ς = 0,95 - у двотрубній системі опалення з термостатами та з центральним 

авторегулюванням на ІТП; ς = 0,9 - в однотрубній системі з термостатами та 

з центральним авторегулюванням на ІТП, а також у двотрубній системі 

опалення з термостатами і без авторегулювання на ІТП; ς = 0,85 - в 

однотрубній системі опалення з термостатами і без авторегулювання на 

ІТП; ς = 0,7 - у системі без термостатів та з центральним 

авторегулюванням на ІТП з коригуванням за температурою внутрішнього 

повітря; ς = 0,5 - у системі без термостатів та без авторегулювання на ІТП 

(регулювання центральне в ІТП або котельні); βh - коефіцієнт, що враховує 

додаткове теплоспоживання системою опалення, пов'язане з дискретністю 

номінального теплового потоку номенклатурного ряду опалювальних 

приладів і додатковими тепловтратами через зарадіаторні ділянки огорож, 

тепловтратами трубопроводів, що проходять через неопалювані 

приміщення: для багатосекційних та інших протяжних будинків βh = 1,13, 

для будинків баштового типу βh = 1,11. 

 

Згідно формул 7 – 13 розрахуємо втрати теплової енергії через 

огороджуючі конструкції для дійсних значень та нормативних значень (після 

термомодернізації) теплоізоляційних характеристик. 

Загальні втрати теплової енергії за рік через огороджувальні 

конструкції для дійсних значень теплоізоляційних характеристик складають: 

 

Qрік (дійсні) = 896,2 МВт. 
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При проведенні тепломодернізації (встановлення теплоізоляції, 

утеплення підвалів та горищ), теплоізоляційні характеристики огороджуючих 

конструкцій підвищаться до нормативних, тобто підвищиться опір 

теплопровідності, що призведе до зменшення теплових втрат до величини: 

 

Qрік (нормативне) = 818,2 МВт. 

 

Таким чином в результаті термомодернізації втрати теплової енергії 

зменшаться на: 

 

ΔQрік  = 78 МВт, 

 

що дасть економію теплової енергії в: 

 

η  = ΔQрік / Qрік (дійсні) *100% = 8,7%. 

 

Отже, проведена термомодернізація може дозволити зекономити 

понад 8% теплової енергії, відповідно зменшити використання палива, яке 

витрачається на опалювання будівлі, а також вартість оплати за це паливо 

майже на 9%. 

Дану величину економії отримано на основі проведення розрахунків 

за табличними даними теплотехнічних характеристик огороджуючих 

конструкцій. З часом теплотехнічні характеристики огороджуючих 

конструкцій можуть змінюватись (деградувати), тому для визначення 

дійсних значень теплотехнічних характеристик огороджуючих конструкцій 

та визначення дійсного значення економії теплової енергії потрібно провести 

інструментальні вимірювання. 
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7.1.4.2 Проведення тепловізійних досліджень будівлі та розрахунок 

енергетичних втрат за їх результатами 

 

Визначення втрат теплової енергії огороджуючих конструкцій 

будівель розрахунковим методом доцільно проводити на стадії проектування 

будівлі або на початку її експлуатації. З часом теплоізоляційні властивості 

матеріалу огороджуючої конструкції під впливом градієнтів температур, 

вологості та старіння змінюються, в результаті чого дійсне значення 

теплових втрат може значно відрізнятися від розрахункового. Крім того при 

розрахунковому методі визначення теплових втрат практично не можливо 

врахувати вплив дефектів теплової ізоляції та її неоднорідність на загальну 

величину теплових втрат, оскільки виявити такі дефекти без спеціальних 

технічних засобів в більшості випадків неможливо. 

Найбільш доцільним в даному випадку є тепловізійний метод. Даний 

метод, з використання тепловізорів, інфрачервоних пірометрів та інших 

приладів, дає можливість візуалізувати теплові потоки та їх розподіл по 

огороджуючій конструкції (рисунок 57), тим самим точно визначити місця 

витоків теплової енергії та кількісно їх оцінити. 

 

   
Рисунок 57 – Тепловізійні зображення досліджуваної будівлі 

 

Тому наступним етапом визначення теплових втрат в будівлях 

Погонянського психоневрологічного інтернату стало проведення досліджень 

за допомогою промислового тепловізора та інфрачервоного пірометра. 
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Для визначення дійсних значень теплових втрат огороджуючих 

конструкцій спочатку визначимо величини приведених термічних опорів 

окремих неоднорідних ділянок огороджуючих конструкцій  згідно СНИП II-

3-79 за формулою: 

розрах
B

q
tt

R 3
0

−
= ,                                                   (14) 

 

де Bt , 3t  - температура повітря в середині та зовні приміщення 

відповідно; розрахq  - величина теплового потоку, яка розраховується за 

формулою:  

 

( ) ( )3.33. ttttq CPCPBBB
розрах −=−= αα ,                           (15) 

 

де Bα , 3α  - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої та зовнішньої (для 

зимових умов) поверхні огороджуючої конструкції відповідно; CPBt . , CPt .3  - 

середнє значення температури внутрішньої та зовнішньої ділянки поверхні 

огороджуючої конструкції відповідно. 

В нашому випадку розрахунки будемо проводити за середнім 

значенням температури зовнішньої поверхні огороджуючих конструкцій, 

оскільки, наприклад до внутрішніх поверхонь стін не завжди був доступ 

(наявність меблів в приміщеннях, картин). Відповідно, згідно СНИП II-3-79 

та ГОСТ 26602.1-99 коефіцієнти тепловіддачі зовнішньої (для зимових умов) 

поверхні 3α  огороджуючих конструкцій становитиме: 

- для зовнішніх стін – 23 Вт/(м2 · оС); 

- для перекриття горища – 12 Вт/(м2 · оС) (з зовнішньої сторони) та 8,7 

Вт/(м2 · оС) (з внутрішньої сторони); 

- для перекриття над підвалом – 17 Вт/(м2 · оС); 

- для вікон – 23 Вт/(м2 · оС). 
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Температура зовнішніх стін будівлі виміряна за допомогою 

тепловізора та пірометра коливалась в діапазоні від 6,5°С до -0,5°С, в той же 

час їх температура зсередини коливалась в діапазоні від 18°С до 22°С. Варто 

зауважити, що максимальні температури виміряні тепловізором на зовнішніх 

стінах були у місцях стику перекриття зі стіною та місцях де зсередини 

розміщені батареї системи опалення (рисунок 58). При вимірюванні 

температур зовнішньої стіни з приміщень найменші значення температур 

були зафіксовані у кутах, які були зовнішніми кутами споруди (рисунок 59).  

 

 
Рисунок 58 – Тепловізійне зображення зовнішньої стіни будівлі 

 

Температури поверхонь вікон коливались в діапазоні: зовні – від 1,7°С 

до 9,3°С, причому найвищі значення температур були у місцях стику рами 

вікна та віконного пройому та стику віконних шибок та рам (рисунок 60); з 

внутрішньої сторони – від 7,9°С до 20,7°С. 
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Рисунок 59 – Тепловізійне зображення внутрішньої стіни будівлі 

 

 
Рисунок 60 – Тепловізійне зображення віконних рам 

 

Визначимо середнє значення температури окремого елемента 

огороджуючої конструкції за допомогою програмного пакету SmartView 2.1, 
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яке входить в комплект до промислового тепловізора Fluke Ti25. Дане 

програмне забезпечення дає можливість визначати середнє значення 

температури поверхні виділеної зони та проводити коригування даної 

температури шляхом встановлення дійсного значення коефіцієнту 

випромінювання.  

Середнє значення температури поверхні зовнішніх стін, визначене за 

результатами тепловізійних досліджень, складає +5,3 оС (рисунок 61). 

 

 
Рисунок 61 – Визначення середнього значення температури поверхні 

зовнішніх стін 

 

За результатами тепловізійних досліджень також було визначено 

середнє значення температури зовнішньої сторони поверхні віконних 

пройомів, яке склало +6,4 оС (рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Визначення середнього значення температури поверхні 

віконних отворів 

 

Згідно наведених вище рисунків можна зробити висновок про те, що 

подекуди присутні нещільності в нових енергозберігаючих вікнах, в зв’язку 

із неправильною технологією їхньої заміни. Проте, в загальному, більшість 

нових вікон мають задовільні показники. 

При проведенні тепловізійних досліджень зовнішня температура 

повітря складала – 1 оС. 

Для визначення втрат теплової енергії в огороджуючих конструкціях 

досліджуваної будівлі, розрахуємо за формулами (14) та (15) величини 

приведених термічних опорів: 

- для стін будівлі: 

 

Ro = (20 – 1) / (23 (8,8 – 6,4) = 0,35 ВтСм О /2 ⋅ ;             (16)  
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Як бачимо, дійсні значення теплоізоляційних характеристик нижчі за 

нормативні та нижчі за розрахункові, що свідчить про їх деградацію. 

 

7.1.4.3 Визначення параметрів термомодернізації будівлі  

 

За результатами проведених розрахунків та інструментальних 

вимірювань встановлено можливість економії палива, а отже і коштів на 

оплату цього палива на величину 8,7%. Для цього необхідно провести 

монтаж теплоізоляційних матеріалів, заміну вікон, утеплення підвалів та 

фасадів, з метою доведення теплоізоляційних характеристик огороджуючих 

конструкцій до нормативних. Проте для отримання найбільшого 

економічного ефекту від результатів термомодернізації необхідно визначити 

оптимальні параметри даних робіт, зокрема вид та товщину теплоізолюючого 

матеріалу. 

Наведемо мінімально допустиме значення опорів теплоізоляції 

непрозорих огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних 

конструкцій і дверей житлових і громадських будинків для другої 

температурної зони експлуатації будинку згідно з вимогами будівельних 

норм ДБН В.2.6-31:2006: 

- опір теплопередачі стін – R min = 2,5 ВтСм О /2 ⋅ ; 

- перекриття горища – R min = 4,5 ВтСм О /2 ⋅ . 

Згідно з проведених розрахунків та вимірювань, отримано наступні 

значення дійсних теплотехнічних характеристик огороджуючих конструкцій:  

- опір теплопередачі стін – R min = 0,35 ВтСм О /2 ⋅ ; 

- перекриття горища – R min = 1,05 ВтСм О /2 ⋅ . 

Отже, як видно з отриманих результатів, необхідно встановити 

додатковий теплоізолюючий шар на непрозорі огороджуючи конструкції. 
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Розрахунок необхідного теплоізолятора проводитимемо для зовнішніх 

вертикальних непрозорих огороджуючих конструкцій будівлі. 

Для визначення оптимальних параметрів робіт по термомодернізації 

необхідно розв’язати зворотну задачу теплопровідності. 

Спершу потрібно визначити який спосіб монтажу утеплювача є 

кращим – монтаж з зовні стіни чи внутрішній монтаж. 

Для цього розглянемо графіки розподілу температур при використанні 

згаданих варіантів утеплення (рисунок 63). 

 

     
а)                                      б)                                   в)  

а – без утеплення; б – зовнішнє утеплення; в – внутрішнє утеплення 

Рисунок 63 - Графіки розподілу температури в стіні, при різних 

варіантах утеплення 

 

Варіант а).  Без утеплення – точка конденсації та промерзання 

знаходиться в товщині стіни, стіна в даному випадку промерзає, в наслідок 

чого виникають високі втрати тепла та може відбуватись прискорене 

руйнування стіни. 

Варіант в). Утеплення внутрішнє – стіна знаходиться в зоні від’ємних 

температур, не може акумулювати тепло, між стіною теплоізолюючим шаром 

можлива конденсація вологи і як наслідок можлива поява грибка, руйнування 

теплоізолятора. 

http://efenergy.com.ua/wp-content/uploads/2011/10/graph_05.jpg
http://efenergy.com.ua/wp-content/uploads/2011/10/graph_out7.jpg
http://efenergy.com.ua/wp-content/uploads/2011/10/graph_in5.jpg
http://efenergy.com.ua/wp-content/uploads/2011/10/graph_05.jpg�
http://efenergy.com.ua/wp-content/uploads/2011/10/graph_out7.jpg�
http://efenergy.com.ua/wp-content/uploads/2011/10/graph_in5.jpg�
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Варіант б).  Утеплення зовнішнє – низькі тепловтрати, стіна 

акумулює тепло, точка замерзання та конденсації знаходиться в 

теплоізолюючому шарі , в цьому випадку стіна не промерзає. 

Отже, найкращим варіантом є зовнішнє утеплення огороджувальної 

конструкції. Зовнішнє утеплення також збільшує термін експлуатації будівлі, 

запобігає утворенню плісені, покращує звуко- і гідроізоляцію стін, не 

внутрішніх розмірів приміщення. 

Визначившись з варіантом розміщення теплоізолюючого шару слід 

вибрати його матеріал і розрахувати оптимальну товщину утеплення. 

Проведений розрахунок дійсного термічного опору огороджувальної 

конструкції і порівняння його з мінімально допустимим значенням 

термічного опору для житлових та громадських будинків, згідно Діючих 

будівельних нормах України (ДБН В.2.6-31 2006), показав, що розрахований 

опір менший, ніж вказаний в ДБН а отже, необхідно збільшити його за 

допомогою додаткового теплоізолюючого шару. 

Розрахуємо мінімальну товщину тепло ізолюючого шару для 

утеплення зовнішніх непрозорих огороджуючих конструкцій. Термічний опір 

(опір теплопередачі) повинен складати 2,5 ВтСм О /2 ⋅ , в нашому випадку він 

складає 0,35 ВтСм О /2 ⋅ . Тобто нам потрібно встановити тепло ізолятор 

певної товщини, щоб додатково створити опір теплопередачі величиною 

2,15 ВтСм О /2 ⋅ .  

Опір теплопередачі розраховується згідно формули 2. В якості 

утеплювача виберемо пінопласт, який володіє високими тепло ізолюючими 

характеристиками, довговічністю, є недорогим утеплюючим матеріалом. 

З формули 2 виведемо вираз для визначення необхідної товщини 

ізолюючого матеріалу: 

h = R ірλ                                                    (17) 
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Згідно нормативних документів. Теплопровідність пінопласту складає 

ірλ =0,04 ВтСм О /2 ⋅ . Таким чином необхідна товщина тепло ізолятора 

складає: 

 

 h = 2,15*0,04 = 0,086м = 8,6см                            (18) 

 

З типорозмірів пінопласту вибираємо найближче більше значення 

товщини ізолятора.  

Таким чином, щоб опір теплопередачі зовнішніх непрозорих 

вертикальних огороджуючих конструкцій відповідав нормативним 

документам, необхідно додатково зовні встановити шар ізолюючого 

матеріалу (пінопласту) товщиною 9 мм (рисунок 64). 

 

 
Рисунок 64 – Загальний вигляд утеплення непрозорих огороджувальних 

конструкцій: 1. Стіна, 2. Клейовий шар, 3. Утеплювач, 4. Тарілчастий 

дюбель, 5. Армуюча скло сітка, 6. Клейовий шар, 7. Декоративно-захисний 

шар 

 

З формули 15 розрахуємо необхідні товщини утеплювачів для 

утеплення горища та підлоги (рисунки 65-67). 



 

 
76 

 

Опір теплопередачі для горищ та підвалів повинен складати 

4,5 ВтСм О /2 ⋅ , в нашому випадку він складає 1,06 ВтСм О /2 ⋅ . Тобто нам 

потрібно встановити тепло ізолятор певної товщини, щоб додатково створити 

опір теплопередачі величиною 3,44 ВтСм О /2 ⋅ .  

 

                    
Метод 1 Метод 2 

Теплова ізоляція стіни збільшується на 1 м 
нижче рівня землі причому утеплювач в цій 

частині можна зробити меншої товщини, 
якщо в будинку немає опалювального 

підвалу. При такому способі утеплення 
цоколь буде небагато втоплений по 

відношенню до стіни, що дозволить його 
вберегти від атмосферних опадів. 

Збільшення теплової ізоляції стіни на 0,5 м і 
утеплення підвального приміщення з 
внутрішньої сторони збільшує шлях 

теплового потоку, відповідно зменшується 
тепловтрати. 

Рисунок 65 – Утеплення підвалу 

 

 
Рисунок 66 – Утеплення підлоги 
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1, 2 -  Гідроізоляція, 3, 4 - Утеплювач, 5 - Пароізоляційна плівка, 6 - 

Телескопічне кріплення, 7 - Профільний лист (не обов'язково), 8 - Скотч 

двосторонній 

Рисунок 67- Утеплення горища 
 

Розраховане значення товщини ізолятора для горища повинно 

складати 14 см (для підлоги утеплення теплоізолятором не передбачене). 

 

 

7.1.4.4 Визначення економічного ефекту запропонованих 

енергозберігаючих заходів 

 

Річне споживання палива згідно наявної статистичної інформації (на 

прикладі 2012 року) становить 112,5 тис. м3. При встановленій вартості 1 м3 

палива в розмірі 4,7371 грн., вартість оплати за спожите паливо за рік 

складаиме 532924 грн. 

Вартість матеріалів та проведення робіт по термомодернізації будівлі 

складає 160 грн./м2 (без ПДВ), або 200 грн./м2 з. 

Загальна площа огороджуючих конструкцій складає 1664 м2. 

Таким чином вартість робіт по термомодернізації становить 266240 

грн. (без ПДВ), 332800 грн. з ПДВ. 

Запропоновані заходи по термомодернізації дадуть можливість 

зекономити до 8,7% палива (9788), або 46365 грн. за рік. 
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Термін окупності запропонованого проекту по термомодернізації всіх 

огороджуючих конструкцій складає: 

 

332800/46365 = 7,5 років. 

 

Враховуючи постійний ріст вартості енергоносіїв, термін окупності 

проекту може зменшитись до 7 років. 

 

 

7.1.4.5 Висновки 

 

За результатами тепловізійних досліджень та проведеними 

розрахунками по визначенню теплових втрат в огороджуючих конструкціях 

будівель Погонянського психоневрологічного інтернату можна зробити 

наступні висновки: 

- значні втрати теплової енергії в будівлі відбуваються через 

огороджуючі конструкції, оскільки їхні теплотехнічні характеристики 

не відповідають нормативним теплоізоляційним властивостям; 

- втрати теплової енергії визначені за результатами тепловізійних 

досліджень перевищують розраховані втрати, що підтверджує старіння 

елементів огороджуючих конструкцій та зменшення значень їх 

теплоізоляційних характеристик; 

- найбільші понаднормові втрати теплової енергії виникають через стіни, 

вікна, перекриття горища та вхідні двері. 

 

Для зменшення втрат теплової енергії необхідно: 

- провести термомодернізації будівлі – монтаж теплоізолятора на 

огороджуючі конструкції будівлі; 

- теплоізолювати горища та підвали будівлі. 
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Запропоновані заходи по термомодернізації дадуть можливість 

зекономити до 8,7% палива, або 46365 грн. за рік. 

Термін окупності запропонованого проекту складає 7,5 років. 

 

 

7.1.5 Заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі 

 

 

Загальна площа вікон становить 341 м² (149 шт.). Більша частина 

вікон інтернату замінена на енергозберігаючі. Щоправда залишається 

частина вікон з дерев’яними рамами та невідповідними нормативним 

теплотехнічними характеристиками. 

Після аналізу було прийнято рішення, що доцільно замінити вікна, які 

не відповідають нормативним вимогам. Вікна ПВХ володіють високою 

герметичністю і в закритому положенні практично не пропускають повітря. 

Щоправда це, в свою чергу, порушує повітрообмін і згодом сприяє 

накопиченню вуглекислого газу, парів, утворення грибка і цвілі. Щоб 

уникнути всіх вказаних вище проблем ми пропонуємо встановити пластикові 

вікна з приточною вентиляцією, що сприятливо скажеться на повітрообміні в 

приміщенні. Але існують й інші методи – наприклад, облаштування 

приточної системи вентиляції. Купуючи пластикові вікна з вентиляцією 

(вбудованим вентиляційним клапаном), слід звернути увагу на їх 

сертифікацію, яка підтверджує, що у вікон дотримані всі потрібні вимоги. 

Остаточний вибір типу склопакетів та рішення щодо зменшення площі 

засклення приймаються на етапі робочого проектування (рисунок 68). 

Економ ефект для заміни вікон на енергозберігаючі не 

розраховувався, оскільки кількість таких вікон є незначною. 
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Приклад організації приточного 

повітря через ПВХ вікна 

Розріз вікна ПВХ профілю 

Рисунок 68 – Вікна ПВХ профілю. Загальний вигляд 

 

 

7.1.6 Заміна вхідних дверей 

 

 

Загальна площа дверей становить 21 м² (7 шт.). Приведений 

коефіцієнт теплопередачі існуючих дверей складає 2,2 (м²·°С)/Вт і не 

відповідає нормам. Пропонується знизити його значення до 1,67 (м²·°С)/Вт 

при заміні дверей. Кількість дверей, теплотехнічні характеристики яких не 

відповідають нормам, складає 6 шт., після аналізу було прийнято рішення що 

доцільно замінити всі двері які не відповідають нормативним вимогам. 

Беручи до уваги те, що найбільші втрати тепла відбуваються саме 

через постійне відкриття дверей прийнято рішення встановити доводчики 

дверей, у середньому ресурс роботи автоматичних доводчиків складає 500 

тис. циклів (рисунок 69). Необхідна кількість доводчиків 6 шт. 
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1 - Посилена рама (профільна труба), 2 - Внутрішній контур гумового ущільнювача,  3 - 

Проміжний теплозвукоізоляційний шар, 4 - Внутрішня обробна панель. 5 - Вертикальні 

ребра жорсткості, 6 – Утеплювач, 7 - Кріпильний елемент I, 8 - Зовнішня оздоблювальна 

панель, 9 - Петля на опорному підшипнику, 10 - Сталевий лист (від 2-5 мм), 11 - 

Зовнішній контур гумового ущільнювача, 12 - Сталевий наличник, 13 - Кріпильний 

елемент II, 14 - Декоративний наличник. 

Рисунок 69 – Заміна дверей із встановленням спеціальних доводчиків 
 

Заміна вхідних дверей із встановленням спеціальних доводчиків 

дозволить економити 9,5 ГДж/рік теплової енергії, або в перерахунку на 

паливо – 331 м3/рік. 

З розрахунку вартості 1 м3 палива, яка встановлена для інтернату 

(4,7371 грн.), загальна річна економія складе 1568 грн. 

Орієнтовна вартість робіт по заміні дверей складе 11000 грн. 

Термін окупності рівний 7 років. 

 

 

7.1.7 Модернізація системи освітлення 

 

На даний час у якості джерел внутрішнього освітлення 

використовуються: лампи розжарювання кількістю 172 шт. середньою 
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потужністю 60 Вт, та люмінесцентні лампи денного освітлення кількістю 130 

шт. середньою потужністю 40 Вт. 

Світловіддача ламп розжарювання має невелике значення, крім того, 

термін служби таких ламп складає біля 1000 годин (приблизно 9 місяців, при 

умові роботи в середньому 5 год/доба). Встановлення енергоефективної 

системи освітлення дозволить при нормованій, комфортній освітленості в 

приміщеннях споживати менше електроенергії, крім того строк служби таких 

систем освітлення становить від 3 до 5 років.  

Енергозберігаючі лампи складаються з електронного блоку, цоколя й 

люмінесцентної лампи, тому їх часто називають просто люмінесцентними 

лампами. Люмінесцентна лампа наповнена парами ртуті й інертним газом 

(аргоном), а її внутрішні стінки покриті люмінофорним покриттям. Під дією 

високої напруги в лампі відбувається рух електронів. Зіткнення електронів з 

атомами ртуті утворює невидиме Уф-випромінення, що, проходячи через 

люмінофор, перетворюється у видиме світло. Електронний блок (ЕПРА - 

електронний пускорегулювальний апарат) забезпечує запалювання (пуск) і 

подальше горіння люмінесцентної лампи. ЕПРА перетворює мережеву 

напругу 220В в напругу, необхідну для роботи люмінесцентної лампи. 

Завдяки ЕПРА енергозберігаюча лампа запалюється без мерехтіння й працює 

без миготіння, властивого звичайним люмінесцентним лампам (рисунок 70). 

Пропонується замінити лампи розжарювання на енергоефективні 

лампи кількістю 172 шт., тоді їхня середня потужність становитиме 13 Вт. 

 

 

  
Рисунок 70 – Заміна ламп на енергоощадні 
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7.1.8 Модернізація системи вентиляції 

 

Рекуперація повітря – це, перш за все, процес повернення тепла (в 

літній період холоду) повітря, що видаляється - повітрю яке нагнітається 

(свіжому). Рекуперація повітря забезпечується за рахунок підігріву 

(охолодження) приточного повітря, за рахунок витяжного тепла (холоду), 

такі системи як правило мають можливість встановлення додаткового блоку 

підігріву. Крім обігріву ми також можемо контролювати вологісний режим 

приміщення. Таким чином можна відзначити наступні переваги:  

- Зменшення витрат на обігріві приміщень або цілого будинку 

(споруди) за рахунок ефективного використання витяжного тепла (холоду);  

- Постійне забезпечення чистого повітря в квартирі (будинку) при 

будь-якій погоді при закритих вікнах;  

- Видалення шкідливих речовин, СО2, неприємних запахів;  

- Висока якість повітря за рахунок використання фільтрів;  

- Відсутність цвілі за рахунок контролю вологісного режиму 

приміщень.  

- Звукоізоляція та відсутність необхідності відкривати вікна.  

 

    
Рекуперативна установка типу 

ТвінФреш зліва для стіни товщиною 
255-475 мм, справа для стін 

завтовшки 120 - 330 мм. 
 

Блок системи централізованої 
вентиляції з рекуперацією 

 

Рисунок 71 – Модернізація системи вентиляції 
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З метою покращення умов перебування людей в приміщеннях 

інтернату (підтримання оптимальної температури та вологості повітря) 

рекомендовано в подальшому встановлення системи вентиляції будівель. 

На даний момент захід по модернізації системи вентиляції по проекту 

не передбачається. 

 

 

7.2 Визначення сумарного значення ефективності впровадження 

рекомендованих енергозберігаючих заходів 

 

 

Для визначення сумарного значення ефективності впровадження 

енергозберігаючих заходів просумуємо всі витрати на запровадження даних 

заходів та економію енергії (в грошовому еквіваленті). 

Сумарне значення економії – 59 691 грн. 

Сумарне значення вартості енергозберігаючих заходів – 436 800 грн. 

Термін окупності всіх запропонованих заходів – 7,5 років. 
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8. ЕКОЛОГІЧНІ ВИГОДИ 

 

Велика кількість будівель, збудованих за старими стандартами, і 

значне перевищення споживання теплової енергії для їх опалення обумовлює 

наявність в Україні значного потенціалу енергозбереження та скорочення 

викидів парникових газів, який можна реалізувати шляхом санації будівель, 

за рахунок скорочення використання теплової енергії і відповідно зменшення 

об’єму необхідного палива. Енергоефективні заходи на стороні споживача 

здійснюють прямий вплив на викиди через всю енергосистему. Викиди від 

системи виробництва енергії викликані спалюванням викопних видів палива. 

С02 вуглекислий газ – не ядовитий газ. Нешкідливий для життя і 

навколишнього середовища при нормальній концентрації в атмосфері, але 

рахується одним із основних газів, що впливають на зміну клімату. NOх - 

Оксиди азоту утворяться в процесі горіння при високій температурі шляхом 

окислювання частини азоту, що знаходиться в атмосферному повітрі. Під 

загальною формулою NOх звичайно мають на увазі суму NO і NО2. Оксид 

азоту N2O – «звеселяючий газ, закис азоту». На N2O припадає 1% усіх 

парникових газів, проте він спричиняє парниковий ефект в 300 разів 

сильніший за CO2. Розрахована економія отриманої енергії, первинної енергії 

та пов’язане з цим зменшення CO2 емісії приведені нижче:  

 

Паливо* НТЗ CO2 CO2 CH4 N2O NOx CO (НМ)ЛОС SO2 Частинки 
(ВТЧ)*** 

 кВтг/кг г/кВтг г/кг г/кг г/кг г/кг г/кг г/кг г/кг г/кг 

Природний 
газ (на нм3) 

9,31 202 1880 0,17 0,003 1,68 1,68 0,17 Незначне 0,12 

* Таблиця базується на даних для Коефіцієнтів Викидів в комерційному/адміністративну 
і житловому секторах, наведених у Джерелі: Оновлена версія інструкції ІРСС 1996 для 
національних реєстрів по викидам парникових газів  

 

Враховане зниження рівня викидів CO2 тільки від централізованого 

опалення (тепломережа живиться від газової котельні). Викиди СО2 від зміни 
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споживання електроенергії не враховуємо через невизначеність первинного 

джерела живлення на електростанції. Тому скорочення викидів СО2 

становить - 4,85 т/рік. 
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