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РЕФЕРАТ  

  

Магістерська робота: 86 с., 8 таблиць, 22 рисунків, 1 додаток, 22 

літературних джерел.  

Об’єкт дослідження – будівля навчального корпусу та її системи 

енергозабезпечення. 

Предмет дослідження – в роботі є енергетичні процеси, які 

відбуваються 

в досліджуваних будівлях та приміщеннях, а також у системах 

енергоспоживання будівель. 

Поставленими задачами дослідження є: 

- проведення дослідження та аналізу енергетичного стану будівлі, 

зважаючи на її конструктивні особливості; 

- проведення аналізу режимів експлуатації будівлі; 

- визначення питомих величин фактичного енергоспоживання 

системами будівлі; 

- визначення основних напрямків можливої модернізації огороджуючи 

конструкцій та систем енергоспоживання будівлі; 

- визначення основних техніко-економічних показників розроблених 

енергозберігаючих заходів; 

- запровадження енергозберігаючих заходів; 

- запровадження заходу щодо забезпечення енергоспоживання 

будівлею альтернативними джерелами енергії. 
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ВСТУП 

 

Про енергозбереження можна говорити як про новий енергетичний 

ресурс, залучення якого в господарський обіг дозволить знизити 

енергоємність суспільного виробництва. Передбачається, що 

енергозбереження, витісняючи інші енергоресурси із паливно-

енергетичного балансу, саме стає своєрідним енергетичним ресурсом. 

Філософія енергозбереження та підвищення енергоефективності для 

України має свої характерні риси. Задекларована пріоритетність політики 

енергозбереження в Україні тривалий час не була підкріплена 

ефективною формою та механізмами взаємодії влади, бізнесу та 

наукового потенціалу у питаннях впровадження інноваційних 

енергозберігаючих технологій. Мета енергозберігаючої політики полягає 

не в обмеженні споживання енергоресурсів, а у підвищенні ефективності 

використання первинних енергоносіїв. 

Світовий досвід свідчить, що лише там відбулось швидке 

досягнення міжнародної конкурентоспроможності держави, де наріжним 

каменем державної політики постала енергоефективність. Зростання 

енергоефективності в нашій країні можливе за рахунок реалізації науково 

обґрунтованої, системної та програмно і законодавчо підкріпленої 

політики енергоефективності [1]. 

Україна має великий потенціал альтернативної та відновлювальної 

енергетики, але, щоб його використовувати та реалізовувати, на основі 

розроблених національних i регіональних програм та 

нормативноправових актів, необхідно залучати iнвестицiї як з боку 

держави, так із зарубіжних інституцій. Проведення комплексних заходів 

для відновлення статусу енергонезалежності України і скорочення 

споживання російського газу дозволить підвищити потенціал та сприяти 

розвитку української енергетики на основі збільшення відсотку 

використання відновлюваних джерел енергії в паливно-енергетичному 
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секторі. Поряд з модернізацією існуючих енергетичних секторів 

промисловості (вугільна, атомна, нафтогазова та інші), впровадження 

альтернативних джерел енергії призведе до зростання економічного 

благополуччя держави [2]. 

Видобуток енергії з альтернативних джерел стає все популярнішим. 

Один з найдоступніших та найекологічніших способів - встановлення 

сонячних панелей. Сонце є невичерпним джерелом енергії, одним з 

найголовніших переваг сонячних батарей є їх екологічна чистота.  

Найбільша перевага використання сонячної енергії - її доступність, 

бо навіть взимку на вулиці сяють сонячні промені, які зможуть виробити 

хоча б мінімальну кількість необхідної енергії. До того ж, дійсно великий 

термін експлуатації, внаслідок чого – бездоганна окупність. Якщо 

розділити вартість встановлення фотоелементів на кількість років, які 

вони можуть простояти, економія стає відчутною [3].  

На теперішній час у світі відбуваються значні зміни у підходах до 

формування енергетичної політики держав: здійснюється перехід від 

застарілої моделі функціонування енергетичного сектору, в якому 

домінують великі виробники, викопне паливо, неефективні мережі, 

недосконала конкуренція на ринках природного газу, електроенергії, 

вугілля – до нової моделі, в якій створюється більш конкурентне 

середовище, вирівнюються можливості для розвитку й мінімізуються 

домінування одного з видів виробництва енергії або джерел та шляхів 

постачання палива. Разом з цим віддається перевага підвищенню 

енергоефективності й використанню енергії з альтернативних та 

відновлювальних джерел. Зазвичай при цьому враховуються та 

впроваджуються заходи із підвищення надійності функціонування 

енергосистем, а також, як результат, зменшення шкідливих викидів в 

атмосферу та адаптації до змін клімату. 

Наразі це ставить перед Україною нові економічні та технологічні 

виклики, для того щоб бути ваговим гравцем на енергетичному ринку в 
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континентальній Європі. Але водночас відкриває нові можливості для 

пошуку та впровадження інноваційних розробок у галузі видобутку, 

переробки викопних видів палива, виробництва, трансформації, 

постачання і споживання енергії, що зумовлює потребу у формуванні 

нової енергетичної політики держави.  

Україна використовує для власних потреб різноманітні джерела 

енергії, такі як нафта, природний газ, вугілля, атомна і гідроенергія, 

енергія вітру і  сонця тощо [4]. 
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1 АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ  

  

Альтернативна енергетика - це сукупність перспективних способів 

отримання, передачі та використання енергії, які розповсюдженні не так 

широко, як традиційні, проте представляють інтерес через вигідність їх 

використання, економічну ефективність та безпечність для навколишнього 

середовища. Несприятливий інвестиційний клімат України не дає змогу 

інвесторам і державі в повному обсязі розвивати альтернативну енергетику. 

Основними проблемами впровадження нетрадиційних джерел енергетики є 

політична нестабільність, дефіцит бюджету, недосконалість нормативно-

правової бази, слабка стимулююча державна підтримка при розробці та 

використанні альтернативних видів енергії, залежність від кліматичних умов і 

факторів розміщення, висока вартість конструкцій і установ.  

На даний час гостро стоїть проблема пошуку нових джерел енергії, при 

цьому особливе місце займають нетрадиційні. Зниження енергетичної 

залежності України від традиційних паливних ресурсів, можливе лише за 

допомогою розвитку і використання власної альтернативної енергетики, яка у 

якості палива використовує місцеві ресурси - біоенергетика, або взагалі не 

потребує паливної складової - сонячна, вітрова та мала гідроенергетика, яка 

являється більш поширеною.  

Процес модернізації регіональної та національної економіки значною 

мірою може активізувати розвиток альтернативної енергетики, забезпечити 

дотримання принципів сталого розвитку та високих світових екологічних 

стандартів господарської та підприємницької діяльності, а також сприятиме 

розвитку "зеленого тарифу", що дасть змогу залучити населення до 

встановлення та популяризації сонячних панелей та малих вітрових станцій 

[18]. 
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Розвиток та використання альтернативних джерел енергії є вагомим 

фактором для зміцнення енергетичної безпеки та зменшення негативного 

техногенного впливу на навколишнє природнє середовище [20]. 

 Ефективний розвиток держави неможливий без збалансованого і 

ощадливого споживання енергетичних ресурсів. Це обумовлено 

вичерпанням невідновлювальних природних ресурсів, ризиками 

транспортування, відсутністю реальних альтернатив їх заміни. 

Скорочення природних запасів нафти і газу, постійне зростання їх у ціні 

призводить до порушення надійності функціонування промисловості, 

транспорту та інших галузей світового господарства. Одночасно 

поглиблюється проблема погіршення екологічної ситуації, що пов’язано 

зі збільшенням вмісту парникових газів. 

Зважаючи на сучасні загрози в енергетичній сфері, основними 

напрямами реформування промисловості України мають стати системні 

структурні зрушення одночасно у всіх сферах енергетичної політики: 

енергозбереження, диверсифікація та оптимізація енергопостачання, 

збільшення в енергетичному балансі частки альтернативних джерел 

енергії. Висока енергомісткість валового внутрішнього продукту України, 

що майже у три рази перевищує середній рівень енергоємності країн 

світу, є наслідком суттєвого відставання галузей економіки від світових 

стандартів енергоспоживання. При цьому Україна має один із найбільших 

у світі потенціал енергозбереження [5]. 

Дослідження магістерської роботи спрямовані на вдосконалення 

технологій енергозабезпечення будівель з одночасним зменшенням 

нераціонального споживання енергоносіїв та енергії і наразі є 

актуальними.  

Метою проведених досліджень є підвищення ефективності 

функціонування систем енергоспоживання будівлі шляхом діагностування 

стану її огороджуючих конструкцій та розробки заходів щодо підвищення їх 

теплозахисних властивостей, аналізу фактичного споживання енергоресурсів 
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та енергії, режимів їх споживання, діагностування стану та режимів 

функціонування енергоспоживаючих систем, вивчення технічних 

можливостей їх модернізації для запровадженяя нових технологій з 

використанням у тому числі альтернативних видів енергоресурсів та енергії, 

розрахунок економічної доцільності їх впровадження. 

Поставленими задачами дослідження є: 

- проведення дослідження та аналізу енергетичного стану будівлі, зважаючи 

на її конструктивні особливості; 

- проведення аналізу режимів експлуатації будівлі; 

- визначення питомх величин фактичного енергоспоживання системами 

будівлі; 

- порівняння показників фактичного енергоспоживання з нормованими; 

- визначення основних напрямків можливої модернізації огороджуючих 

конструкцій та систем енергоспоживання будівлі; 

- проведення необхідних інженерно-економічних розрахунків за обраними 

напрямками модернізації; 

- визначення основних техніко-економічних показників розроблених 

енергозберігаючих заходів; 

- створення реєстру енергозберігаючих заходів; 

- визначення порядку їх впровадження;  

- запровадження заходів щодо забезпечення енергоспоживання будівлею 

альтернативними джерелами енергії. 

  Об’єктом дослідження є будівля бюджетної установи та її системи 

енергозабезпечення. 

Предметом дослідження в роботі є енергетичні процеси, які 

відбуваються  в досліджуваних будівлях та приміщеннях, а також у системах 

енергоспоживання будівель. 

Методи дослідження. Аналіз енергетичних процесів грунтується на базі 

методів інструментального дослідження, статистичних методах обробки 

даних. 
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Новизна (наукова) отриманих результатів полягає в наступному: 

- отримані нові статистичні дані щодо енергоспоживання будівлями у 

залежності від умов їх експлуатації та змінних кліматичних параметрів 

навколишнього середовища; 

- запропоновано та обрахованододатковий альтернативний варіант 

енергозабезпечення будівлі; 

- запропоновано алгоритм вибору варіантів енергозабезпечення будівлі у 

залежності від можливих обємів використання альтернативних видів енергії та 

їх вартісних показників використання на поточний момент часу. 

Практичнее значення одержаних результатів полягає в наступному: 

- запропоновано уточнену методику оцінювання технічного стану будівлі, яка 

дозволяє визначати базове енергоспоживання будівлею та системами її 

енергозабезпечення; 

- запропоновано уточнену структуру показників оцінювання доцільності 

застосування різних варіантів енергоносіїв для енергозабезпечення існуючих 

будівель; 

- запропоновано уточнений алгоритм системи моніторингу та прогнозування 

енергоспоживання будівлею; 

Автором зібрано статистичні вихідні дані щодо функціонування систем 

енергоспоживання будівлі. Проаналізовано режими енергоспоживання, 

Визначено питомі величини показників енергоспоживання. Проведено 

порівняльний аналіз режимів енергоспоживання та витрати енергоресурсів з 

чинними в Україні нормативними показниками. Розроблено енергозберігаючі 

заходи щодо раціоналізації енергоспоживання у відповідності до режимів 

функціонування будівель та змінних кліматичних умов. Запропоновано 

заходи, щодо використання енергії джерелами якої є альтернативна 

енергетика. 

Виконано необхідні економічні розрахунки. Зроблено висновки за 

результатами проведеної роботи.  
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Структура та обсяг магістерської роботи: робота складається із вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. 

Загальний обсяг роботи складає 86 сторінок тексту, 22 рисунків, 8 таблиць. 
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  2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОПИС СТАНУ ЗАБУДОВИ  

2.1 Основні показники та режими функціонування об’єкту   

  

2.1.1 Загальні відомості про об’єкт  

  

Бюджетним закладом, на прикладі якого, розглядалися аспекти 

впровадження альтернативних джерем електричної енергії та було 

проведено енергетичне обстеження є комунальна установа Сумський 

заклад загальної середньої освіти (ЗЗСО) І-ІІІ ступенів № 19   

ім. М.С. Нестеровського (рис. 1.1). Будівля знаходиться за адресою:   

м. Суми вул. Івана Харитоненка, 3, 40022. 

 

Рисунок 1.1 – Загальний вигляд ЗЗСО № 19 

Будівля Сумського ЗЗСО № 19 складається з двох поверхів, окремо є 

будівля музею та майстерні. Основними системами, що забезпечують роботи 

ЗЗСО № 19 є системи теплопостачання, водопостачання (водовідведення) та 

електропостачання. 

Технічні характеристики будинку такі: 

 Рік побудови – 1950 p.; 

 Кількість поверхів – 2 пов.; 
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 Опалювальна площа – 1726 м
2
; 

 Площа забудови – 1031 м
2
; 

 Опалювальний об´єм за зовнішніми обмірами  –  5806,4 м
3
. 

Забезпечення будинку тепловою енергією на потреби опалення 

здійснюється від  централізованої системи опалення. 

Подача холодної води до будинку здійснюється централізовано. 

Забезпечення будинку гарячою водою здійснюється від бойлера, який 

встановлений в підвальному приміщенні школи.  

 

2.1.2 Призначення об’єкту  енергетичного обстеження  

 

Комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 

підпорядковується Управлінню освіти і науки Сумської міської ради та 

повністю утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Будівля 

розташована за адресою: вул. Івана Харитоненка, 3, м. Суми, Сумська область, 

40022.  

Директор: Скляр Віра Миколаївна 

Відповідальний за енергозабезпечення та водопостачання в ЗЗСО № 19 

завідуюча господарством – Осадча Тетяна Миколаївна 

Загальна кількість осіб – 412 осіб.  

Учнів  – 360 осіб. 

Працівників – 52 осіб. 

Початок першої зміни – 8
00
, кінець -13

50
. 

Початок другої зміни – 13
50
, кінець – 19

00
. 

Режим роботи – п’ятиденний робочий день.  
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2.1.3 Опис дійсного стану об’єкту   

 

Загальний стан будівлі навчального закладу є задовільним. Стіни будівлі 

не мають явних пошкоджень, по периметру всієї будівлі виконана відмостка. 

Cтарі дерев’яні вікна всі замінені на металопластикові. Будівля має один 

центральний вхід та два запасних входи, кожен з яких немає тамбуру, що 

значною мірою збільшує тепловтрати через відкривання дверей. Стан 

вентиляційної системи є незадовільним, оскільки вона наявна тільки в кабінеті 

хімії та їдальні (у вигляді витяжки). Таким чином вентиляція у приміщенні 

відбувається лише природнім шляхом (відкриванням вікон в приміщенні). 

Основними технічними системами, що забезпечують функціонування 

будівлі закладу, являються системи теплопостачання, електропостачання, 

водопостачання, вентиляційна система та система водовідведення 

(каналізації). 

 

2.1.4 Обстеження системи теплопостачання об’єкта  

  

Теплопостачання Сумського ЗСО №19 здійснюється централізовано 

згідно договору про надання послуг з централізованого опалення, який 

укладено з ТОВ «Сумитеплоенерго» договір 1776 – Т від 30.01.2017 року. 

Облік теплової енергії здійснюється тепловим лічильником «Premex» КР 2D. 

Показання знімаються з лічильника один раз на місяць. 

2.1.5 Обстеження системи електропостачання  об’єкта  

Постачальником енергії є ПАТ «Сумиобленерго». Лічильник поставили 

01грудня 2017 року(новий). Школа нік 2301,  марка АР3.0000.0.11(5-120А), 

номер 8759861. Споживачами електричної енергії школи є: обладнання 

харчоблоку, системи освітлення, побутова техніка, побутові прилади, 

навчальне обладнання. Зняття показань відбувається один раз на місяць. 
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2.1.6 Обстеження системи водопостачання на об’єкті 

Водопостачання будівлі здійснюється згідно договору з КП 

«Міськводоканалом». Зовнішні мережі водопроводу виконані із стальних 

водопровідних труб Ø 100 мм. Тиск зовнішньої водопровідної мережі – 3,2 

атм. Водовідведення здійснюється централізовано. Облік споживання 

холодної води здійснюється за показаннями лічильника холодної води Cosmos 

WS 50\130, встановленого у вузлі вводу будівлі. Зняття показань з лічильника 

відбувається один раз на місяць. 

2.1.7 Існуючі тарифи на енергоносії та воду 

Станом на 01.10.2019 рік тарифи складають без ПДВ: 

теплова енергія – 1183,57 грн/Гкал; 

електрична енергія     2,72 грн/кВт·год; 

холодна вода – 9,79 грн/м
3
; 

водовідведення – 9,36грн/м
3
. 
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2.2 Аналіз показників фактичного енергоспоживання будівлі 

 Показники фактичного енергоспоживання будівлі включають масиви 

інформації щодо річного споживання на об’єкті дослідження теплової енергії, 

електричної енергії та води 

2.2.1 Аналіз споживання холодної води   

Споживання  холодної води наведено по місяцям з 2015 по 2019 роки в 

одиницях виміру за даними журналу обліку на об’єкті (табл. 2.1 та рис. 2.1 ). 

  Таблиця 2.1 – Споживання холодної води за 2015-2019 роки, м
3 

Місяць Роки 

2015, м
3
 2016, м

3
 2017, м

3
 2018, м

3
 2019, м

3
 

Січень 45 44,3 44 43 48 

Лютий 44 43,8 44,7 47,3 55 

Березень 45,3 43,5 44,3 43,7 61 

Квітень 44,7 43,9 42 40 52 

Травень 43,9 43 42,7 52 62 

Червень 30,7 31,5 30 27,4 33 

Липень 21,5 15,9 11,4 10,2 11,2 

Серпень 28 27,8 21 24,3 16,1 

Вересень 59,8 54,2 57,9 75,1 54,7 

Жовтень 47 45 44,7 50 х 

Листопад 63,5 59,2 63 61 х 

Грудень 51,5 49,2 48 52 х 
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Рисунок 2.1– Діаграма споживання води за 2015-2019 роки  

Споживання води є нерівномірним протягом року та років. Різна 

кількість використання води пов’язана з різними потребами закладу та 

порою року. 

 

2.2.2 Аналіз обсягів споживання електричної енергії 

  

 Кількість спожитої електричної енергії по місяцям з  2015 та по 

2019 роки в одиницях виміру за даними журналу обліку електричної 

енергії на об’єкті наведено в таблиці 2.2, та рисунку 2.2.  

З діаграми використання електричної енергії (див. рис. 2.2) 

видно,що найбільше споживання припадало на 2015 рік. Це пояснюється 

використанням застарілого обладнання, не обізнаність персоналу та 

відсутність мотивації до енергозбереження. Персонал закладу та учні 

були залучені до раціонального використання ПЕР. Споживання 

електричної енергії у приміщенні протягом року не рівномірне. Збільшення 

споживання електроенергії спостерігаються в учбовий та опалювальний 

період, що пов’язано з більшим використанням електричного обладнання 

та зниженням рівня природнього освітлення. 
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Таблиця 2.2 – Споживання електричної енергії 2015-2019 роки 

Місяць 2015 рік, 

кВт·год 

2016 рік, 

кВт·год 

2017 рік,   

кВт·год 

2018 рік,   

кВт·год 

2019 рік,   

кВт·год 

Середнє 

спож-ння 

енергії 

Січень 2895 2802 2687 2403 2870 2731,4 

Лютий 2975 2899 2782 2451 2951 2811,6 

Березень 2898 2801 2641 2324 2748 2682,4 

Квітень 2795 2561 2788 2141 2430 2543 

Травень 2382 2098 1925 1893 2019 2063,4 

Червень 1257 1207 993 1169 1038 1132,8 

Липень 343 339 372 309 305 333,6 

Серпень 390 397 357 344 363 370,2 

Вересень 2597 2359 2034 2207 2145 2268,4 

Жовтень 2920 2872 2728 2631 х 2787,75 

Листопад 3098 2981 2973 3141 х 3048,25 

Грудень 2957 2890 2914 2837 х 2899,5 

∑ 27507 26205 25194 23850 16868 25689 

  

Рисунок 2.2 – Динаміка використання електричної енергії за останні 5 років.  
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2.2.3 Аналіз обсягів споживання теплової енергії  

Кількість спожитої теплової енергії на опалення по місяцям з 2015  та по 

2019 роки в одиницях виміру за даними журналу обліку теплової енергії на 

об’єкті наведено в таблиці 2.3, та рисунку 2.3 . 

Таблиця 2.3 – Кількість теплової енергії спожитої у 2015- 2019 роках, Гкал 

  

 

           Місяці 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Січень х 44,276 44,2767 42,34 43,77 

Лютень х 36,063 36,931 38,38 30,19 

Березень х 31,896 21,892 43 25,98 

Квітень х 5,114 6,6442 5,83 3,31 

Травень – – –  – 

Червень – – –  – 

Липень – – –  – 

Серпень – – –  – 

Вересень – – –  – 

Жовтень 21,442 19,554 10,731 х х 

Листопад 26,008 27,891 27,795 30,07 х 

Грудень 38,486 43,641 37,8098 40,63 х 
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  Рисунок 2.3 – Динаміка використання теплової енергії за п’ять останніх 

опалювальних років (2015 - 2019 рр.)  

З діаграми видно, що максимум споживання теплової енергії на 

опалення приходиться на грудень, січень і лютий, а мінімум – квітень та 

жовтень.  

 

  2.2.4 Техніко-економічний аналіз системи теплопостачання 

  

  З метою надання об’єктивного висновку про ефективність споживання 

теплової енергії на опалення закладу, який обстежується, необхідно провести 

порівняння дійсних обсягів споживання теплової енергії зі встановленими 

державними нормами. 

           Загальна кількість спожитої теплової енергії закладу, який 

обстежується, по місяцям за 2015 – 2019 роки в одиницях вимірювання за 

даними журналу обліку теплової енергії на об’єкті наведені на рисунку 2.3. 

           Питома потреба (ЕР) – це показник енергоефективності будинку, що 

визначає кількість теплоти, яку необхідно подати до об’єму будівлі для 

забезпечення нормованих теплових умов мікроклімату в приміщеннях і 
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відноситься до одиниці опалювальної площі або об’єму будинку [6]: 

  

       
   

    
                   (2.1) 

 

  де Qоп – величина споживаної теплової потужності будинку за весь  

       опалювальний період (за обліковими даними), кВт·год;  

        V
оп
буд – опалювальний об’єм будинку, м

3
. 

        Питома потреба на опалення будинків повинна відповідати умові   

[6, п.5.1]:  

 

    EP ≤ EPmax,             (2.2) 

  

   де ЕР – питома річна енергопотреба будівлі, кВт·год/м
3
; 

        EРmax – максимально допустиме значення питомої річної енергопотреби 

        будівлі за опалювальний період, кВт год/м
3 
[6]. 

Нормативна питома енергопотреба для будинків та споруд навчальних 

закладів першої температурної зони становлять [6]: 

  

          
       

  
       

    

  
  

  

Згідно наданих закладом облікових даних, фактичні питомі тепловитрати 

на опалення приміщень закладу за опалювальні періоди становлять: 

– річне споживання за 2015 рік – Qоп = 205,05 Гкал; 

– річне споживання за 2016 рік – Qоп = 200,83 Гкал; 

– річне споживання за 2017 рік – Qоп = 217,44 Гкал; 

–  річне споживання за 2018 рік – Qоп = 219,52 Гкал. 

Значення фактичних питомих енерговитрат за періодами опалення 

становлять: 

– річне споживання за 2015 рік – EP = 0,035 Гкал/м
3
; 
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– річне споживання за 2016 рік – EP = 0,034 Гкал/м
3
; 

– річне споживання за 2017 рік – EP = 0,037 Гкал/м
3
; 

– річне споживання за 2018 рік – EP = 0,038 Гкал/м
3
.
 
 

Осереднене значення показника енергоефективності будинку за 

визначеними річним споживанням становить – ЕР = 0,036 Гкал/м
3
. 

Отриманий результат по будівлі не відповідає нормативній умові. 

Враховуючи результати енергетичного обстеження, треба зазначити, що за 

причиною дотримання встановлених для будівлі лімітів по теплоспоживанню, 

відсутності ефективної технології регулювання відбору теплоти відбувається у 

нерівномірне прогрівання приміщень закладу, що призводить до використання 

додаткових джерел теплоти, внаслідок чого підвищуються загальні витрати на 

оплату за енергопостачання будинку. Враховуючи те, що будівля школи була 

збудована за застарілими вимогами з енергоефективності, для підтримання 

комфортних умов у приміщеннях закладу необхідно споживати завищену 

кількість теплової енергії у порівнянні з нормованими показниками. 

Такий стан усіх технологічних і конструктивних елементів, що 

визначають енергетичну ефективність процесу створення і підтримки 

теплового балансу в будівлі, необхідно вважати незадовільними. 
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2.3 Поточний стан об’єкту енергетичного обстеження  

 

2.3.1 Обстеження огороджувальних конструкцій об’єкту енергетичного 

обстеження  

 

Загальний стан будівлі навчального закладу є задовільним. Стіни будівлі 

не мають явних пошкоджень, по периметру всієї будівлі виконана відмостка. 

Старі дерев’яні вікна всі замінені на металопластикові. Будівля має один 

центральний вхід та два запасних входи, кожен з яких немає тамбуру, що 

значною мірою збільшує тепловтрати через відкривання дверей.  Стан 

вентиляційної системи є незадовільним, оскільки вона наявна тільки в кабінеті 

хімії та їдальні (у вигляді витяжки). Таким чином вентиляція у приміщенні 

відбувається лише природнім шляхом.  

 

2.3.2  Обстеження стану системи опалення 

  

Теплопостачання Сумського ЗЗСО № 19 здійснюється централізовано 

згідно договору про надання послуг з централізованого опалення, який 

укладено з ТОВ «Сумитеплоенерго» договір 1776 – Т від 30.01.2017 року. 

Ввід теплової мережі передбачений до теплового пункту, розміщеного у 

підвальному приміщені (див. Додаток А) де є вільний доступ обслуговуючого 

персоналу до приладів, наявне освітлення, та відповідає вимогам Правил 

технічної експлуатації тепло використовуючи устаткувань і теплових мереж. 

Трубопроводи тепломережі і деталі вузла обліку теплової енергії стальні, 

неповністю ізольовані. 

Система теплової мережі дошкільного навчального закладу двотрубна з 

нижньою розводкою; за напрямом з’єднання опалювальних приладів – 

горизонтальна. Магістральні трубопроводи до будівлі, прокладені під землею 

та під’єднуються в тепловому пункті до головних подавальних трубопроводів. 

В якості опалювальних приладів використовуються чавунні радіатори. 

Опалювальні прилади розташовані під вікнами в кожному приміщенні.  
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Опалювальна площа будівель закладу – 1725,6 м2. 

Опалювальний об’єм будівель закладу – 5806,4 м3. 

Заклад щомісячно отримує акт прийому-передачі теплової енергії, та 

рахунок за спожиту теплову енергію. Оплата за спожиту теплову енергію 

здійснюється до кінця розрахункового місяця. 

У вузлу обліку теплової енергії за технічними умовами передбачено 

встановлення лічильника тепла КР-2D марки PREMEX. Періодичність повірки 

– один раз на 2 роки. 

 

2.3.3 Розрахунок теплової потужності забудови  

  

Приведений опір теплопередачі дійсних огороджувальних конструкцій 

RΣпр, м
2
·К/Вт повинний бути не менше за вимагаємих значень Rq min, які 

визначаються виходячи із санітарно-гігієнічних та комфортних умов і умов 

енергозбереження [6]. 

Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та 

споруд обов'язкове виконання умови:   

 

RΣ пр ≥ Rq min,             (3.1) 

 

де RΣпр – приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної   

конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, м
2
 

·К/Вт; 

Rq min – мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої 

огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної 

конструкції, м
2
 ·К/Вт. 

Мінімально допустиме значення, Rq min, опору теплопередачі непрозорих 

огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних 

конструкцій, дверей та воріт промислових будинків встановлюється згідно 

від температурної зони експлуатації будинку, тепловологісного режиму 
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внутрішнього середовища. 

Ri – термічний опір i-го шару конструкції, що розраховується за 

формулою: 

    
  

   
  ,          (3.2) 

  

де δi – товщина i-го шару конструкції, м; 

λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових 

умовах експлуатації, Вт/(м · К); 

n – кількість шарів в конструкції за напрямком теплового потоку. 

Приведений опір теплопередачі, RΣпр, м
2
·К/Вт, непрозорої 

огороджувальної конструкції при перевірці виконання умови за формулою 

(3.3) розраховується за формулою: 

1 1

1 1 1 1n n
i

пр i

i iв з в i р з

R R


    


 

               (3.3) 

 

де: αв, αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь 

огороджувальної конструкції, Вт/(м
2
 
.
К); 

λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових 

умовах експлуатації згідно, Вт/(м · К); 

n – кількість шарів в конструкції за напрямком теплового потоку; 

Ri – термічний опір i-го шару конструкції, згідно формули (3.2), м
2
 

К/Вт;[6] 
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2.3.4 Інструментальне обстеження 

При проведенні енергетичного аудиту використовувалися такі 

вимірювальні прилади: вимірювальна рулетка, лазерний пірометр та 

конденсаційний гігрометр . 

Вимірювальна рулетка(рис.2.4) призначена для вимірювання розмірі 

вікон,дверей тощо. За допомогою неї було отримано потрібні нам величини. 

  

      

    Рисунок 2.4 – Вимірювальна рулетка   

Технічні характеристики: 

Діапазон вимірювань - від 0 до 5 м 

Клас точності - 3 

Ціна поділки - 1 мм. 

Стрічка - сталева 65Г полірована з захисним антикорозійним покриттям. 

Лазерний пірометр (рис. 2.5) безконтактно визнача  температуру на 

поверхнях. Була визначена температура в будівлі в опалювальний період. На 

першому поверсі температура становила 19°С, на другому – 17°С. Відповідно 

до п. 5.5. «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу»(ДСанПіН 5.5.2.008-01) температура повітря в класах і кабінетах 

повинна становити 17-20°C [22]. Виміряна температура відповідає нормі. 

Температурний діапазон від -50 до +550 °C. 
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 Рисунок 2.5 – Лазерний пірометр 

Гігрометр(рисунок 2.6) – прилад, який визначає рівень вологості повітря 

в навколишньому просторі і тим самим відіграє досить важливу роль, так як 

від цього показника багато в чому залежить самопочуття людей. 

Особливо сильний вплив вологості повітря схильні до метеозалежні 

люди, астматики і сердечники. Необхідно підтримувати нормальний рівень 

показника, а для того, щоб стежити за його змінами, і використовують 

гігрометр.[7] . Діапазон показників вологості повітря становив 41 – 45 %, що 

відповідає нормі (40 ÷ 60 %) [22].  

Діапазоні температур від 100 °C до мінімальної  -70 °C. 

Точність вимірювань складає десяті частки градуса. 

  

 

Рисунок 2.6 – Конденсаційний гігрометр 
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2.3.5 Розрахунок тепловтрат 

  

При дотриманні оптимальних умов теплового балансу приміщень 

будинків необхідно щоб виконувалася в них умова рівності між 

тепловтратами і теплонадходженнями. 

Сумарні розрахункові тепловтрати приміщень 

  

 
вінфдвтр

QQQQQ
0

, Вт     (2.4) 

 

 де: ΣQ0 – сумарні втрати теплоти через огороджувальні конструкції 

будівлі, Вт; ΣQд – сумарні додаткові втрати теплоти через 

огороджувальні конструкції,Вт; 

ΣQінф – сумарні додаткові втрати теплоти на інфільтрацію холодного 

повітря, Вт; 

ΣQв – сумарні додаткові втрати теплоти на витяжну вентиляцію, Вт.          

 

Тепловтрати через огороджувальні конструкції будівлі за нормативними 

показниками (стіни, світлові й дверні прорізи, стелі, неутеплена підлога) 

 

ntt
R

F
Q зв

огр
 )(

0

0        (2.5)   

 

де: Fогр – розрахункова площа поверхні огороджувальної конструкції, м
2
; 

      RΣпр – опір теплопередачі огороджувальної конструкції ( за 

      результатами проведених розрахунків), м
2
·°С/Вт; 

      tв, tз – відповідно температури усередині приміщення і зовнішнього  

      повітря, 
0
С; 

      n – коефіцієнт, прийнятий залежно від положення зовнішньої  

      поверхні огороджувальної конструкції відносно зовнішнього повітря 

[6]. 
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Таблиця 2.4 – Теплотехнічні характеристики огороджувальних    

конструкцій будинку 

№ 

п/п 

Найменуванн

я 

конструктивн

огоелементу 

Матеріал шару 

Товщин

а 

шару, 

i , м 

Тепло-

провідність 

Км

Вт
,


i  

Вт

Км

R пр





2

,

 
Вт

Км

Rq

2

min ,

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Зовнішні 

стіни 

Кладка з цегли 

червоної  на 

цементно-піщаному 

розчині 

0,51 0,81 

0,89 3,3 

Цементно піщана 

штукатурка 
0,09 0,81 

2 Двері Пластикові - - 0,6 0,6 

3 
Горищне 

перекриття 
Дерев'яний брус 0,2 0,35 

    

0,77 
5,35 

4 Вікна 

Вікна з 

металопластикові 

(дерев 'яні) 

– – 0,75  0,75 

5 

Підлога  

(перший 

поверх) 

Плитка 0,01 0,96 

0,40 3,75 
Залізо-бетонна стяжка 0,22 1,92 

 

Отримані результати розрахунку опору теплопередачі свідчать про те, що 

теплозахисні властивості зовнішніх огороджень незадовільні( RΣ пр << Rq min ,), 

що вимагає впровадження енергозберігаючих заходів щодо збільшення їх 

опору теплопередачі.  

 

Тепловтрати  через огороджуючі  конструкції  будівлі визначаємо за 

формулою (2.5): 
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Тепловтрати через стіни:  

 

    
    

    
         )                

 

Тепловтрати через вікна: 

 

   
   

    
         )               

  

Тепловтрати через підлогу:  

 

   
    

   
         )             

 

Тепловтрати через дах: 

 

   
    

    
         )               

 

 

Тепловтрати через двері: 

 

    
     

   
         )              

 

Сумарні розрахункові тепловтрати приміщень знаходимо по формулі: 

 

Qвтр  =52615,7+20301,3+79043+96181,8+1382,3=259564 Вт 
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Розподіл розрахункових теплових втрат через будівельні конструкції 

будівлі наведено у таблиці 2.5 . 

Таблиця 2.5 - Структура теплових втрат будівельних конструкцій  

Складова теплових втрат Втрати теплоти,% 

Стіни 19,83 

Вікна 7,65 

Двері 0,52 

Дах 36,55 

Підлога 35,2 

Разом 100 

   

 

 

Рисунок 2.7 – Тепловтрати будівлі 
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3 ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ 

  

3.1 Перелік можливих енергозберігаючих заходів   

 

Після проведення енергетичного обстеження та аналізу всіх даних, що 

були отримані під час обстеження та розрахунку тепловтрат, пропонуються 

такі енергозберігаючі заходи: 

1. Підвищення термоопору огороджувальних конструкцій будівлі 

Матеріали огороджувальних конструкцій , їх товщина, теплопровідність, 

фактичний опір теплопередач показані на таблиці 2.4 . 

Пропонується термомодернізація будівлі згідно проведених розрахунків: 

 - утеплення зовнішніх стін; 

 - утеплення перекриття горища. 

Для утеплення зовнішніх стін пропонується пінополістирол – товщиною 

50 мм. Для горища – мінеральна вата – 100мм. 

2. Система вентиляції 

У приміщені шкільного закладу існує тільки природня система вентиляції, 

крім кабінету хімії та кухні, там є механічна вентиляція. Через природню 

систему вентиляції – це відкривання вікон під час перерв , втрачається значна 

кількість тепла в холодні пори року. Приносить дискомфорт учням, які 

повертаються до холодної кімнати. 

Необхідно встановити систему вентиляції , яка буде відповідати вимогам 

ефективності.  

 Пропонується встановити рекуператори теплоти.  

3. Система теплопостачання   

При обстежені системи теплопостачання визначалась її тип, ефективність 

регулювання подачі тепла, температури по приміщенням, загальний стан труб   

та радіаторів, гідравлічне налагодження. Автоматичне регулювання 

температури теплоносія за погодними умовами відсутнє.  

Пропонується встановлення радіаторних терморегуляторів, 



 

36 

 

балансувальних клапанів на стояки системи опалення, встановлення  тепло 

відбиваючої плівки за батареями та впровадження системи моніторингу тепло 

споживання, встановлення індивідуального з погодо залежним регулюванням.  

4. Електрична енергія   

Для економічного використання електричної енергії та гарного освітлення 

в кабінетах, де навчаються діти, було рекомендовано замінити всі лампи 

розжарювання та люмінесцентні лампи на світлодіодні.  

Для системи електропостачання запропоновано впровадити альтернативні 

джерела електроенергії, яку можна отримати шляхом встановлення сонячних 

панелей на даху навчального закладу. 

 

3.2 Розрахунковий аналіз можливих енергозберігаючих заходів 

 

3.2.1 Утеплення  даху   

 

Поточний стан:  

Аналіз балансу теплової енергії показує, що найбільша частка витрат 

тепла припадає на витрати через таку огороджувальну конструкцію будівлі, як 

дахове суміщене перекриття. Тому додаткове утеплення даху спеціальними 

матеріалами здатне значно скоротити витрати теплової енергії загалом по 

будівлі, і відповідно зменшити потужність опалення та оплату за спожиту 

теплову енергію.  

Опис можливостей з енергозбереження:  

Необхідно накласти теплоізоляцію на горищі, такий спосіб має ряд 

переваг: утеплюється вся поверхня даху, попереджує передчасне руйнування 

даху. Що може бути викликане коливанням температур та атмосферними 

опадами.   

Для утеплення горища будівлі пропонується мінеральна вата( рис. 3.1). 

Товщина: 100 мм. Мінеральна вата має низьку теплопровідність, 

довговічність, високу гідрофобність, стабільність форми та об'єму [8].  
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Рисунок 3.1 – Мінеральна вата 

        Визначимо товщину ізоляційного шару для утеплення даху за формулою: 

    

   

        Для обстежуваної будівлі товщина теплоізоляції буде становити:  

 

 

 

        Величина площі даху, який необхідно утеплювати, складає – 811 м
2
  

        Втрати теплової енергії через дах до впровадження заходу складали:   

 

  
1 57301,554дQ Вт

  

 

        Втрати теплової енергії через дах після утеплення складуть:  

 

.15639)2121(
95,4

811
ВтQд   

        Економія втрат теплоти:  

 

  .,min мRR утпрqут  




 4,95 0,38 0,037 170ут мм    

кВтQQQ дд ,21 
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        Річна економія теплової енергії після впровадження заходу: 

  

 

  

де tср.оп = -1,4
º
С – середня температура зовнішнього повітря за  

     опалювальний період Сумської області [12]. 

    nОП = 187 – тривалість опалювального періоду, діб. 

  

За формулою знаходимо річну економію теплової енергії після 

впровадження заходу: 

3(20 1,4)
41662,5 24 187 10 95271,4 / .

(20 22)

рік

дQ кВт год рік
      

  

 
 

95271,4 кВт·год/рік=81,9 Гкал/рік; 

  

У грошовому еквіваленті ця економія складе:  

  

81,9 Гкал/рік×1420,28грн/Гкал = 116320,9 грн. 

  

Ціна за 1 м
2 
мінеральної вати – 72 грн. [8]. Ціна роботи складає 

150грн/м
2 
( з урахуванням ПДВ). Орієнтована загальна сума капітальних 

витрат для впровадження запропонованого заходу знайдемо за формулою:   

 

  Кзах=811·(150+72) = 180042 грн. 

  

   Визначимо простий термін окупності:  

  

       
      

        
     року 

57301,554 15639 41662,5 41,7 .дQ Вт кВт    

 
./,24

)(

.. рікгодкВтn
tt

tt
QQ ОП

зв

опсрв

д

рікЕк

д 
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 3.2.2 Встановлення рекуператора теплоти 

 

Поточний стан 

Забудова обладнано системою природної вентиляції, крім кабінету хімії 

та їдальні. Провітрювання приміщення відбувається щляхом відкривання  

вікон літом та зимою. Природної вентиляції приміщень недостатньо для 

виведення надлишків вологи; необхідне встановлення загальнообмінної 

системи вентиляції, що відповідає діючим вимогам енергоефективності. Для 

зменшення втрат тепла через вентиляцію пропонується встановити механічну 

припливно-витяжну вентиляцію з рекуперацією тепла. Цей захід допоможе з 

економить кошти на оплату теплової енергії.  

 Для шкільних та інших навчальних закладів необхідно встановлювати 

припливно-витяжну вентиляцію з рекуперацією тепла. Ці вентиляційні 

установки, в яких по обидва боки є два вентилятори, які обертаються у 

протилежні сторони. Відповідно припливне і витяжне повітря рухаються 

одночасно різними каналами одне назустріч іншому (рис.3.2). Завдяки 

теплообміннику витяжне повітря віддає тепло припливному, цей процес 

називається рекуперацією. [9] 

     

  Рисунок 3.2 – Рекуператор повітря 

Система видаляє з приміщення повітря, забруднені мікрочастинки пилу і 

диму і забезпечує приплив свіжого і чистого повітря ззовні. При цьому 

припливне і витяжне повітря проходить по різних каналах і не змішується.   
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Під час вентиляції відбувається міжканального передача тепла, що, 

власне, і забезпечує енергоефективність системи в будь-який час року. 

Можливість регулювати обсяг повітря, що надходить і видаляється забезпечує 

комфорт в приміщенні [10].  

Нагріте повітря, видаляється зсередини приміщення, передає тепло 

холодному повітрю ззовні через стінки теплообмінника, як це зображено на 

рисунку 3.3: 

 

 а)       б) 

 Рисунок 3.3 – Рекуператор повітря: а) літом; б) зимою. 

Повітря в приміщенні з енергетики таке ж, як в природі, і саме це 

створює необхідний комфорт при набагато менших обсягах повітрообміну. А 

відомо, що здоровий мікроклімат - це і стіни без цвілі і грибка, і сухі вікна без 

конденсату. Ще один важливий момент - ефективність збереження енергії. 

Звичайна вентиляція «з'їдає» взимку до 30% коштів на опалення, а влітку - до 

70% бюджету на кондиціонування. Використання рекуператора тепла істотно, 

в рази зменшує витрати на кондиціонування [10].  

Споживання електричної енергії  – 30 Вт. 

Рекомендується встановити 12 рекуператорів. 

 Визначимо економію теплової енергії при використанні рекуператора. З 

урахуванням дії вітру масова витрата повітря, що уривається через відкрите 

вікно кг/с, може бути визначена за рівнянням:  

 

[0,33 ( / ) 0,5 0,125 ]врG B H k g H v           , 
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де В і Н – відповідно ширина ти висота вікон, м; 

k  - коефіцієнт витрат (для вікон 0,75); 

g  - прискорення вільного падіння, 9,81 м/с
2; 

  - різниця густин повітряних мас, кг/м
3; 

v  - швидкість вітру, 2 м/с. 

  

 2,10 1,8 [0,33 0,75 (9,81 1,8 0,1/1,2) 0,5 0,125 1,2] 1,95врG           
  

 

Теплова потужність, необхідна для нагрівання повітря, що вривається у 

вікна , кВт, обчислюється:  

  

   
.( )інф

вр вр в з р вQ G с t t k    
, 

де врG  - масова витрата зовнішнього повітря, що надходить через вікна,  

     кг/с; 

     с – питома теплоємність повітря, що дорівнює 1,005 кДж/кг°C; 

     .в з рt t  - температура внутрішнього повітря приміщення та 

     зовнішнього повітря, °C; 

    вk  - коефіцієнт, що враховує фактичний час відкриття.  

 

  
1,95 1,005 (21 20) 0,16 12,85інф

врQ      
 

Економія електричної енергії за опалювальний період складе: 

 

.

(21 ( 1,4))
12,85 12 187 17783 / .

(21 ( 25))

рік

в вQ кВт год рік
 

     
 

 

 

Річна економія витрат на експлуатацію після впровадження заходу: 
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 . 1,29 17783,2 22940,3 / .в вЕ грн рік   
  

 

Згідно інформації виробника вартість однієї установки становить 

6950 грн [10], доставка безкоштовна. Вартість робіт  по встановленню  складає 

10% від вартості установки. 

Вартість впровадження заходу знаходимо по формулі :  

 

 С
в.в

=n (Cтов+Сроб)=12⋅(6950+0,1⋅6950)=91740 грн 

  

Визначаємо термін окупності за формулою (3.6):  

 

       
     

       
     року 

 

 3.2.3 Впровадження системи коротко термінового прогнозування та 

моніторингу тепло споживання будівлею 

  

 Поточний стан 

 Осереднене значення показника енергоефективності будинку за 

визначеними опалювальними періодами становить – ЕР = 0,036 Гкал/м3. 

Враховуючи результати енергетичного обстеження, треба зазначити, що за 

причиною дотримання встановлених для будівлі лімітів по теплоспоживанню, 

відсутності ефективної технології регулювання відбору теплоти відбувається у 

нерівномірне прогрівання приміщень закладу, що призводить до використання 

додаткових джерел теплоти, внаслідок чого підвищуються загальні витрати на 

оплату за енергопостачання будинку. Враховуючи те, що будівля школи була 

збудована за застарілими вимогами з енергоефективності, для підтримання 

комфортних умов у приміщеннях закладу необхідно споживати завищену 

кількість теплової енергії у порівнянні з нормованими показниками. 
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Такий стан усіх технологічних і конструктивних елементів, що 

визначають енергетичну ефективність процесу створення і підтримки 

теплового балансу в будівлі, необхідно вважати незадовільними.  

 Отриманий висновок, у свою чергу, визначає напрямки вибору 

енергозбережного заходу щодо підвищення рівня енергозбереження в 

обстежуваній будівлі, а саме, впровадження системи моніторингу споживання 

теплової енергії, але до цього необхідно обґрунтовувати вибір обладнання 

величинами теплотехнічного розрахунку огороджувальних конструкцій, і 

результатами зібраної інформації проведених відповідних вимірювань. 

Для оціночного аналізу теплової характеристики обстежуваної будівлі 

будь-якого призначення при дійсному стані огороджувальних конструкцій без 

урахування всіх видів тепловтрат і теплонадходжень її теплову потужність 

можна розрахувати за збільшеними показниками. Визначена величина 

теплової потужності використовується при впроваджені заходу з модернізації 

теплового пункту застарілої конструкції на об’єкті енергетичного обстеження 

на сучасний індивідуальний тепловий пункт з елементами автоматичного 

керування за режимами теплоспоживання або запровадження системи 

моніторингу теплоспоживання. 

Розрахункові величини температур приймаються наступні:  

– внутрішня температура приміщень tв=21°С (за вимогами 

температурного режиму [6]); 

– температура зовнішнього повітря tз.р=-25°С. 

Визначення фактичної питомої опалювальної характеристики будівлі 

[11], Вт/м
3
·°С, за дійсними параметрами стану огороджувальних конструкцій : 

 

    
 

 
  

  
 (

 

    
       (

 

    
    

 

    
   ))  

 

  
 (    

 

    
        

 

    
    ),        (2.1) 

 

де Рб – периметр будівлі за зовнішніми розмірами огороджувальних 

     конструкцій, м; 
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Fб – площа будівлі в межах периметра, м
2
; 

Hб – висота будівлі з урахуванням усіх опалюваних приміщень, м; 

g0 – коефіцієнт скління будівлі; 

    
   – приведений опір теплопередачі зовнішніх стін, м

2
·К/Вт (див. таблиця 

2.4); 

    
   – приведений опір теплопередачі стелі будівлі, м

2
·К/Вт (див. таблиця 

2.4); 

    
    

– термічний опір теплопередачі підлоги будівлі, м
2
·К/Вт (див. таблиця 

2.4); 

    
    – опір теплопередачі вікон, м

2
·К/В т (див. таблиця 2.4). 

 

Максимальна розрахункова теплова потужність будівлі за збільшеними 

показниками, яка можлива для даної будівлі, кВт, за опалювальний період 

визначається так [11]: 

         
 

            )      ,          (2.2) 

 

де Vб – зовнішній об'єм будівлі, м
3
; 

   –температура по приміщеннях будівлі, °С [6]; 

tз.р – розрахункова температура зовнішнього повітря для міста, де 

розташована будівля, °С [12]; 

а – поправковий коефіцієнт, який визначається як [11]: 
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 Питомі показники на опалення будівель закладу. 
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Максимальна теплова потужність будівлі 
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                                      , 
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∑                             

 

Розрахунковий рівень теплової енергії на опалення будівлі за визначеним 

періодом визначається, як [13]: 

 

         
(  

  
      )

(  
  

     )
                        (2.3) 

 

де    – осереднена температура по приміщеннях будівлі, °С; 

tср..п – середня температура зовнішнього повітря за відповідний період, де 

розташована будівля, °С ; 

tз.р – розрахункова температура зовнішнього повітря [6], °С; 

nоп – кількість діб за відповідний період опалення. 
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Розрахункова величина теплової енергії, яка потрібна була для опалення 

всієї будівлі за опалювальний період 2017-2018 року (173 діб, 24 години на 

добу), при умові дотримання температурного режиму у системі 

теплопостачання, та середній температурі за опалювальний сезон (16.10.2017 – 

06.04.2017) -1,2
0
С [12] буде становити: 

 

     
         

(        ))

(       ))
                            

 

Згідно наданих облікових даних по закладу за опалювальний 2017-2018 

рік, фактичні обсяги теплоспоживання на опалення навчального закладу 

становлять Qф.оп=217,5 Гкал. Фактична величина є меншою від необхідної 

розрахункової на 31%. 

Встановлений факт невідповідності у споживанні теплової енергії 

дійсних показників з розрахунковими свідчить про те, що навчальний заклад 

не отримує у повному обсязі теплової енергії від системи теплопостачання. Це 

може бути пов’язано з недодержанням температурного графіку у 

магістральних мережах. Про що свідчить такий факт, що температура 

теплоносія, який подається у систему опалення, не відповідає затвердженому 

температурному графіку централізованого теплопостачання, до якого 

під’єднаний заклад. Даний висновок підтверджується тим, що облікові 

показники температури теплоносія на вході у теплопункт, які при 

середньодобовій температурі зовнішнього повітря нуль градусів за шкалою 

Цельсія дорівнюють у середньому значенні 58
0
С.  Враховуючи додатково 

дійсний стан огороджувальних конструкцій об’єкту щодо їх невідповідності 

нормованим показникам опору теплопередачі, загальний рівень 

енергоефективності роботи системи теплоспоживання є низьким. 

Статистичні дані багаторічного моніторингу енергоспоживання 

будівлями різного призначення свідчать про те, що їх системи 



 

47 

 

теплопостачання є одними з найбільш енерговитратних, тому при розробленні 

заходів з енергозбереження для підвищення енергоефективності роботи таких 

систем, необхідно визначитись з базовим рівнем показників теплоспоживання, 

від яких буде обраховуватись майбутня економія витрат. 

Базовий рівень споживання теплової енергії – показник споживання 

теплової енергії будівлями при дійсному їх стані до початку впровадження 

енергоефективних заходів. Або, як визначено у [14]. Базове енергоспоживання 

– кількість енергії, яку споживає будівля в розрахункових умовах 

внутрішнього мікроклімату в будівлі та зовнішнього середовища при 

проектних характеристиках функціонування відповідних інженерних систем 

будівлі. 

При подальшому визначені економії енерговитрат від впровадження 

енергозбережних заходів, базовий показник рівня енергоспоживання повинен 

бути скоригований з урахуванням необхідності дотримання санітарних умов 

перебування персоналу та відвідувачів за нормативними показниками при 

розрахункових температурах зовнішнього повітря, а також мають 

враховуватися всі індивідуальні конструктивні особливості дійсного стану 

будівлі на момент проведення енергоаудиту.  

Фактичні величини теплоспоживання за останній звітний період 

опалювального року приймаються базовими, і у подальшому від них будуть 

розраховуватися відхилення рівня теплоспоживання. 

На рисунку 3.4 представлені графіки базового (фактичного) рівня 

теплоспоживання та за нормативними розрахунковими показниками  

ЗЗСО № 19 за опалювальний період 2017-2018 років.  
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Рисунок 3.4 – Співвідношення базового теплоспоживання з 

розрахунковим теплоспоживанням за опалювальний період 2017 – 2018 роки  

 

Встановлений факт значної невідповідності у споживанні теплової 

енергії за базовим рівнем,що обстежуваний заклад не отримує у повному 

обсязі теплової енергії від системи теплопостачання, та не має ефективної 

технології якісного та кількісного регулювання обсягів споживання 

теплоенергії. 

Контроль за величиною відхилення базового рівня теплоспоживання від 

розрахункового рівня теплоспоживанням стає об’єктивною характеристикою 

ефективності експлуатації будівлі, та аргументацією для впровадження заходу 

з моніторингу споживання теплової енергії, який виведе обсяги 

теплоспоживання до рівня сучасних показників енергоефективності.  

Для проведення постійного контролю за рівнем теплоспоживання 

необхідно визначити розрахункову величину спожитої теплової енергії при 

нульовій температурі зовнішнього повітря з урахуванням розрахункової 

теплової потужності будівлі. При впровадженні системи моніторингу за 

обсягами теплоспоживання треба буде зводити до прийнятного рівня 

розрахункову величину теплоспоживання з величиною, отриманою при 

реальних умовах експлуатації за останній базовий звітній опалювальний 

період. Звичайно, після чергової реновації будівлі необхідно буде встановити 
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нову базову норму для подальшого моніторингу ефективності споживання 

теплової енергії. 

Розрахункова базова величина рівня теплоспоживання за період однієї 

доби коли середньодобова температура зовнішнього повітря дорівнює нуль 

градусів за шкалою Цельсія становить: 

 

            
     )

(       ))
                      

або: 

                                

 

Миттєва величина рівня теплоспоживання коли температура зовнішнього 

повітря дорівнює нуль градусів за шкалою Цельсія становить: 

 

           
     )

(       ))
                     

 

При проведенні енергетичного обстеження системи теплоспоживання 

будівлі було проведено аналіз обсягів теплоспоживання при різних значеннях 

середньодобової температури зовнішнього повітря та отримані дані величин 

спожитої теплової енергії при середньодобовій температурі зовнішнього 

повітря яка дорівнює нуль градусів за шкалою Цельсія, і ця величина буде 

прийнята за відлікову точку рівня базового теплоспоживання. 

Аналіз статистичних даних теплоспоживання будівлями закладів, які вже 

підключені до міської системи моніторингу теплоспоживання, засвідчив 

націленість їх персоналу на виконання прогнозованих режимів 

теплоспоживання. За результатами моніторингу протягом опалювальних 

сезонів практично на всіх об’єктах додержувалися запропонованих системою 

лімітів теплоспоживання, а на деяких навіть отримали економію. Економія, 

зокрема, виникла через деяку невідповідність початкового розрахунку базової 
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величини теплового навантаження будівель при температурі навколишнього 

повітря 0°С, а також внаслідок додаткового зниження теплоспоживання у 

неробочі години закладів. Через раціоналізацію режимів теплоспоживання 

внаслідок функціонування системи моніторингу були досягнуті економія 

енергоресурсів та бюджетних коштів на них, зниження обсягів забруднення 

довкілля. 

 Економія теплової енергії на об’єктах моніторингу склала від 0,8% до 

18,95% при середньому рівні – 10% за сезон. Економія була одержана за 

рахунок дотримання прогнозованих лімітів теплоспоживання об’єктів та 

додаткових заходів щодо зниження теплового навантаження будівель у години 

відсутності людей у будівлях протягом доби.  

Розрахункова економія коштів на теплоспоживання від рівня базового 

теплоспоживання за опалювальний сезон 2017-2018 рр.   

Qф.оп = 217,5 Гкал, з урахуванням прийнятої економії у 10%, становить:   

 

    Еф = 217,5×0,1×1420,28 = 30891,09 грн. (з ПДВ). 

 

Згідно наданої схеми організації обліку та моніторингу споживання 

теплової енергії, треба встановити наступне обладнання, необхідне для 

закладу та функціонування системи моніторингу: 

1. Теплообчислювач (повний комплект) Ду 40; 

2. Модуль M-BUS; 

3. Модем. 

  

Вартість всього комплекту обладнання, необхідного для організації та 

функціонування системи моніторинг становить 30061,00 грн з ПДВ. 

Вартість робіт з монтажу та налагодження системи моніторингу 

становить 5850,00 грн. з ПДВ. 

Загальна сума всіх витрат складає К = 35911,00 грн. з ПДВ. 
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Простий строк окупності у періодах опалювальних років розраховується 

тільки відносно базового рівня споживання теплової енергії на опалення 

(останній звітний період), що є найбільш об’єктивною оцінкою прогнозованої 

економії енергоресурсів, і буде дорівнювати: 

  

   
 

 
 

  
 

     

        
            

 

3.2.4 Впровадження сонячної електростанції  

  

Сонячна батарея, фотоелектричний модуль - це поновлюване джерело 

електроенергії, яке перетворює світлову енергію сонця в електроенергію. 

Фотоелектричні модулі знаходять найширше застосування, як 

ефективні, екологічно чисті джерела енергії для різноманітного використання. 

Це в першу чергу, мережеві системи для продажу енергії в загальну мережу 

регіону через мережевий інвертор. Так само фотоелектричні модулі 

використовуються, як поновлювані джерела енергії в системах резервного та 

автономного живлення [21]. 

Орієнтація і кути встановлення сонячних батарей. 

Встановлення фотоелектричних модулів відбувається на спеціальних 

конструкціях, які забезпечують їх оптимальну орієнтацію на сонце і надійне 

кріплення до різних типів поверхонь на місцях встановлення: наземні 

фундаменти, похилі дахи, плоска покрівля, а також вертикальні поверхні. 

Для максимальної продуктивності енергії фотоелектричні модулі 

повинні бути змонтовані таким чином, щоб сонячні промені падали на робочу 

поверхню модуля під кутом 90° [21].  

На похилих дахах, напрямлених на південь по азимуту і куту нахилу, 

близькому до оптимального, монтаж сонячних батарей відбувається на 

алюмінієвих профілях, закріплених на опорних елементах в на покрівлі [21], 

як це показано на рисунку 3.5 . 
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  Рисунок 3.5 – Кріплення сонячних панелей 

Розраховуємо скільки можливо сонячних панелей розташувати на 

покрівлі навчального закладу. На рисунку 3.6 показаний вигляд та розмір 

будівлі. 

 

Рисунок 3.6 – Схематичне зображення навчального закладу, см  

На рисунку 3.6 схематично зображено будівлю з усіма її розмірами в 

сантиметрах. Довжина школи становить 64,9 м , ширина 12,5 м. В деяких 

місцях ширина змінюється , як це показано (рис. 3.6).  

Будівля має двоскатний дах (рис. 3.7) . 
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Рисунок 3.7 – 3D зображення будівля 

Площа даху становить 811 м². Сонячні панелі розташовуються на 

південний стороні будівлі. Площу однієї сонячної панелі становить 1,63м². 

Довжина – 1,64 м, ширина – 0,99 м (рис. 3.8) .  

Потужність однієї сонячної панелі – 275 Вт.

  

    Рисунок 3.8 – Сонячна панель, см  
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Пропонується для кріплення на даху розташувати сонячні панелі по 20 

штук разом (рис. 3.9) . 

 

    а)      б) 

Рисунок 3.9 – Розташування 20 панелей для кріплення, см  

      а)  зображення кріплення ; б)готова сонячна панель для кріплення  

 

Дане кріплення буде  розташовуватися  на відстані 30 см одне від 

одного. Це потрібні проходи, для зручного обслуговування сонячних панелей. 

Кут нахилу даної конструкції, яка буде кріпитись на духу будівлі, буде 

становити 25º. Рисунок 3.10 показує загальний вид будівлі зі встановленими 

сонячними панелями. 
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   Рисунок 3.10 – Будівля з сонячними панелями 

 На даху будівлі (рис. 3.10) показано кріплення сонячних панелей. Всього 

розміщено 14 кріплень по 20 штук сонячних панелей, та 1 кріплення з 15 

панелей. Разом 295 штук сонячних панелей. Далі множимо кількість панелей 

на потужність однієї сонячної панелі та на коефіцієнт установки й отримуємо 

загальну потужність сонячної електростанції:  

 

     295×0,275×0,95 = 76 кВт   

 

Отже, можливо встановити, на дану будівлю, сонячну електростанцію 

потужністю 76 кВт.  

Принципова схема функціонування системи генерації електроенергії 

(рис. 3.11) : 

- сонячні панелі; 

- пристрій  для перетворення електричної енергії постійного струму в змінний 

та узгодження напруги, частоти електричної енергії з показниками мережі ( 

інвертор); 

- запобіжні пристрої, які  призначений для захисту сонячних панелей та 

інвертора від перенавантажень і короткого замикання; 
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- двонаправленого лічильника , який паралельно веде 2 обліки: облік 

споживаної енергії та енергії, що йде на продаж в загальну мережу.  

 

 

Рисунок 3.11 – Схема функціонування сонячної електростанції 

До розгляду та аналізу прийняті результати функціонування сонячної 

електростанції за останні 5 років номінальною потужністю 76 кВт 

розташованої на покрівлі будівлі  м. Суми. Орієнтація площини сонячних 

панелей – на південь. Зважаючи на архітектурні особливості будівлі, панелі 

розташовані однією площиною, яка паралельна покрівлі з кутом нахилу 25º. 

Обсяги щомісячної генерації електроенергії вказано у таблиці 3.1 . 

Таблиця 3.1 – Генерація сонячної електроенергії за 5 років 

Місяці 

року 

 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2018 2019 Середня 

за місяць 

січень 792 735 821 912 1046 861,2 

лютий 900 951 922 954 1154 976,2 

березень     1965 1829 2060 893 1018 1553 

квітень 10065 10440 10217 8640 7882 9448,8 
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травень 11376 10952 11448 10796 10145 10943,4 

червень 11894 11650 11995 11715 11434 11737,6 

липень 10030 8179 10700 9769 11095 9954,6 

серпень 10994 10253 12291 10851 9411 10760 

вересень     7877 8115 7092 6962 6833 7375,8 

жовтень 4198 3348 5624 6408 4878 4891,2 

листопад 1397 951 1807 2268 2037 1692 

грудень 526 389 634 29 313 378,2 

∑      70572 

 

Аналіз результатів функціонування  електростанції  показує, що, 

зважаючи на кліматичні умови м. Суми, генерація у зимові місяці складає 

10 – 15 відсотків від літньої. Це пояснюється сніговим покровом та 

хмарною погодою у зазначені місяці. 

Виходячи з цього, організаційно технічне налаштування з 

орієнтацією на ефективну експлуатацію електростанції взимку є 

недоречним. Доречним є звернення основної уваги на раціональне 

використання сонячної електростанції у період часу з останньої декади 

березня до другої декади листопада, тому і основні параметри її 

налагодження повинні відповідати географічним та кліматичним умовам 

саме цього періоду [21]. Аналіз статистичних даних щодо добового 

функціонування електричної станції показує, що найбільша миттєва 

потужність генерації фіксується близько 13 години дня (у червні місяці 

вона у середньому становить 72 кВт за умови гарної погоди, у листопаді – 

41,2 кВт за цієї ж умови). Період активної генерації електроенергії у 

червні з 7.00 год до 19.00 год, у листопаді – з 8.30 год до 15.30 год 

(рис.3.12) .  
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Рисунок 3.12 –Графік добової  зміни миттєвої потужності 

генерації електроенергії   

 

Середньорічне споживання електричної енергії будівлею становить 

близько 25689 кВт·год/рік (див. табл.2.2) . Вартість 1 кВт·год становить 

2,58 без ПДВ. З урахуванням ПДВ(+20%) ціна становитиме 3,096 

грн/кВт·год. У грошовому еквіваленті середньому 79 534 грн з ПДВ 

витрачається на оплату електричної енергії. 

  

3.2.4.2 Економічні аспекти впровадження сонячної електростанції 

  

Встановлення сонячної системи допоможе навчальному закладу не  

тільки заощаджувати електричну енергію, а й отримувати прибуток.  

1. За «зеленим» тарифом 

За умови існуючого «зеленого» тарифу та прийняття його до 

розрахунку, вартість 1 кВт·год складає 5,521 грн/кВт·год без ПДВ. За 

тарифом з ПДВ(+20%) вартість становитиме 6,625 грн/кВт·год. Як вже 

зазначалося, середньорічна генерація електроенергії за умови 
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стаціонарного розміщення панелей близько 70572 кВт·год/рік. У 

грошовому еквіваленті – це 467539,5 грн за рік з ПДВ за «зеленим» 

тарифом. Станом на 09.11.2019 року курс долара становить 24,5 грн за 1$. 

Якщо встановлення сонячних панелей відбудеться після 01.01.2020 року, 

то вартість монтажу і обладнання становить 750$ за 1 кВт. Інвестиції у 

цьому разі становлять близько 3 215 625 грн, а термін окупності 6,8 року. 

2. За звичайним тарифом  

За умов звичайного тарифу, який встановлений для навчального 

закладу та становить 2,58 грн за 1 кВт·год без ПДВ. З урахуванням 

ПДВ(+20%) ціна становитиме 3,096 грн/кВт·год. При генерації сонячної 

енергії 70572 кВт·год/рік вартість становить 218 491 грн за рік. Окупність 

проекту встановлення сонячних панелей - 14,7 років.  

Як бачимо за «зеленим» тарифом» отримано прості терміни 

окупності для встановлення сонячних панелей на даху навчального 

закладу. Данні розрахунки були зроблені без урахування інфляції та ін. 

 Прибуток, який навчальний заклад може отримувати при 

встановленні сонячних панелей й продажу електричної енергії становить: 

1) за «зеленим» тарифом»: 

   70575 кВт – 25689 кВт = 44 886 кВт на рік;  

  44886 кВт × 6,625 грн = 297 370 грн на рік. 

 2) за звичайним тарифом: 

 44886 кВт × 3,096 грн = 138 967 грн на рік. 

Отже, впровадження альтернативних джерел електричної енергії в 

даному навчальному закладі є доречним та  швидко окупним (якщо 

продаж за «зеленим» тарифом»). 
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 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

  

 4.1 Загальні вимоги з техніки безпеки при обслуговуванні електричних 

підстанцій  

  

 Вимоги до працівників 

  

 1. Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним 

до галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань 

охорони праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а також до вимог до 

електротехнічної обслуги, які містяться в ПТЕ. 

 2. Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом 

трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з 

Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженим 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 №45, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №136/345. 

 3. Працівники, що обслуговують електроустановки, зобов’язані знати ці 

Правила відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати 

відповідну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами: 

1) для одержання групи I, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти 

інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з 

оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. 

Інструктаж з електробезпеки на І групу має провадити особа, відповідальна за 

електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням,– особа зі складу 

електротехнічних працівників з групою ІІІ. 

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і видання посвідчень 

працівникам з групою I не вимагаються; 

2) особам молодшим за 18 років не дозволяється присвоювати групу вище II; 
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3) для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати 

мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою, 

зазначеній у додатку 1 цих Правил; 

4) для одержання груп II–III працівники мають: 

а) чітко усвідомлювати небезпеку, пов’язану з роботою в електроустановках; 

б) знати і уміти застосувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі, 

потрібному для роботи, яка виконується; 

в) знати будову і улаштування електроустановок; 

г) уміти практично надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних 

випадків, в тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього 

масажу серця; 

5) для одержання груп IV–V додатково необхідно знати компонування 

електроустановок і уміти організувати безпечне проведення робіт, уміти 

навчити працівників інших груп Правилам безпеки і наданню першої 

допомоги потерпілим від електричного струму; 

6) для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги 

пунктів Правил безпечної експлуатації електроустановок. 

 Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається 

посвідчення встановленої додатком 2 до цих Правил форми, яке він 

зобов’язаний мати при собі під час роботи. 

 Посвідчення про перевірку знань працівника є документом, який 

засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній 

посаді за фахом. 

 Посвідчення про перевірку знань видається працівникові комісією з 

перевірки знань підприємства, організації після перевірки знань і є дійсним 

тільки після внесення відповідних записів. 

 Під час виконання службових обов’язків працівник повинен мати з собою 

посвідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення або за наявності 

посвідчення з простроченими термінами перевірки знань працівник до роботи 

не допускається. 
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 Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади 

або за відсутності місця для записів. 

 Посвідчення про перевірку знань вилучається у працівника комісією з 

перевірки знань в разі незадовільних знань, керівником структурного 

підрозділу – в разі вигасання терміну дії медичного огляду. 

Посвідчення про перевірку знань складається з твердої обкладинки і блоку 

сторінок. 

 4. Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не 

пройшли навчання і перевірку знань цих Правил. 

Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких 

висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному 

виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з 

перевірки знань з питань охорони праці. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується керівництвом 

підприємства. 

 Сторінки журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені 

печаткою підприємства на аркушах формату А4. 

 Під час перевірки знань групи працівників в один день і за незмінного 

складу комісії допускається підписувати протокол один раз після перевірки 

усієї групи екзаменованих у цей день, перевірку знань яких проведено. 

В графі 4 зазначається: допускається працівник до роботи в електроустановках 

до 1000 В, або до і вище 1000 В. 

 Для інспектувальних працівників і фахівців з охорони праці зазначається: 

“допускається як інспектувальна особа”. 

 Відповідальність за оформлення, стан і цілісність журналу перевірки 

знань покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство. 

 Термін зберігання журналу – 3 роки після останнього запису. 

 Перевірка знань з технології робіт (правила експлуатації, виробничі 

інструкції) може провадитися Держенергоспоживнаглядом окремо від 
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перевірки знань з безпечної експлуатації електроустановок, в цьому разі 

робиться окремий запис в журналі. 

 5. Забороняється допускати до роботи працівників з ознаками 

алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також з явними ознаками 

захворювання. 

 6. Забороняється виконання розпоряджень та завдань, що суперечать 

вимогам цих Правил. 

 7. Кожний працівник особисто відповідає за свої дії в частині дотримання 

вимог цих Правил. 

 У випадку, якщо працівник самостійно не спроможний вжити дійових 

заходів з усунення виявлених ним порушень Правил, він зобов’язаний негайно 

повідомити про це безпосереднього керівника, а у випадку його відсутності – 

керівника вищого рівня. 

 8. В разі нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення 

потерпілого від дії електричного струму має бути виконано негайно, без 

попереднього дозволу. 

 9. Працівники, що порушили вимоги цих Правил, усуваються від роботи і 

несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно 

з чинним законодавством. 

 10. Працівники, що припустилися порушення вимог цих Правил, без 

позачергової перевірки знань до робіт в електроустановках не допускаються 

[15]. 

  

 Оперативне обслуговування: 

  

 1. Оперативне обслуговування електроустановок може здійснюватися як 

місцевими оперативними чи оперативно-ремонтними працівниками, за якими 

закріплена ця електроустановка, так і виїзними, за якими закріплена група 

електроустановок. 
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 Вид оперативного обслуговування, кількість оперативних працівників в 

зміну чи на електроустановці визначаються особою, відповідальною за 

електрогосподарство, за узгодженням з керівництвом підприємства 

(організації) і зазначається в місцевих інструкціях. 

 2. До оперативного обслуговування електроустановок допускаються 

працівники, які знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні інструкції, 

інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли навчання, 

дублювання та перевірку знань цих Правил та ПТЕ. 

 3. Оперативні працівники, які обслуговують електроустановки 

одноосібно, та ті старші в зміні чи бригаді оперативні працівники, за якими 

закріплені електроустановки, повинні мати групу з електробезпеки IV в 

електроустановках напругою понад 1000 В і ІІІ – в електроустановках 

напругою до 1000 В. 

 4. Оперативні працівники повинні працювати за графіком, затвердженим 

особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства чи 

структурного підрозділу. 

 5. Оперативні працівники, які заступають на чергування, мають прийняти 

зміну від попереднього чергового, здати зміну наступному черговому у 

відповідності з графіком. 

Припинення чергування без здачі зміни забороняється. У виняткових випадках 

залишення робочого місця є припустимим з дозволу оперативного працівника 

вищої посади. 

 6. Під час приймання зміни оперативний працівник зобов’язаний: 

– ознайомитися зі схемою і станом та режимом роботи устаткування на своїй 

дільниці особистим оглядом в обсязі, встановленому інструкцією; 

– одержати від чергового, який здає зміну, інформацію про стан устаткування, 

за яким необхідно вести ретельний нагляд для запобігання аваріям та 

неполадкам, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або 

резерві; 
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– перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби 

захисту, оперативну документацію та інструкції; 

– ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями за час, що минув з його 

останнього чергування; 

– оформити приймання зміни записом у журналі, відомості, а також в 

оперативній схемі власним підписом та підписом працівника, який її здає; 

– доповісти старшому зміни про початок чергування та про неполадки, 

виявлені під час прийняття зміни. 

 7. Прийняття і здача зміни безпосередньо під час ліквідації аварії, 

виконання перемикань чи операцій по вмиканню та вимиканню обладнання 

забороняється. 

Під час тривалої ліквідації аварії здача зміни здійснюється з дозволу особи, 

відповідальної за електрогосподарство. 

 8. Забороняється прийняття і здача зміни у випадках, коли на дільниці, 

яка обслуговується, робочі місця не прибрані, устаткування забруднене. 

Прийняття зміни, коли устаткування несправне чи є відхилення від 

нормального режиму його роботи, допускається тільки з дозволу особи, 

відповідальної за електрогосподарство підприємства, або оперативного 

працівника вищого рівня, про що робиться запис в оперативному журналі. 

 9. Оперативні працівники під час свого чергування є відповідальними за 

правильне обслуговування та безаварійну роботу всього устаткування на 

закріпленій за ними дільниці. 

 10. Старший в зміні оперативний працівник або одноособово, або спільно 

з адміністрацією підприємства (цеху, дільниці) повинен виконувати 

обґрунтовані вимоги працівників енергопостачальної організації. 

 11. Старший в зміні оперативний працівник зобов’язаний негайно 

повідомити диспетчера енергопостачальної організації про аварії, які 

спричинили відключення однієї або кількох ліній електропередачі, що 

живлять підприємство. 
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 Список працівників, які мають право проведення оперативних 

переговорів з енергопостачальною організацією, визначається особою, 

відповідальною за електрогосподарство, затверджується керівником, 

погоджується з Держнаглядохоронпраці і передається у відповідну оперативну 

службу енергопостачальної організації. 

 12. В разі порушення режиму роботи, пошкодженні чи аварії 

електроустаткування оперативний працівник зобов’язаний негайно вжити 

заходів з відновлення схеми нормального режиму роботи і повідомити про те, 

що сталося, безпосередньо старшому у зміні працівнику або особі, 

відповідальній за електрогосподарство. 

У випадку неправильних дій оперативних працівників під час ліквідації аварії 

старший в зміні оперативний працівник зобов’язаний прийняти на себе 

керівництво і відповідальність за подальший перебіг ліквідації аварії. 

 13. Оперативні працівники повинні проводити обходи та огляди 

устаткування і виробничих приміщень на закріпленій за ними дільниці. 

Огляд електроустановок може виконуватись одноосібно: 

– адміністративно-технічним працівником з групою V в електроустановках 

понад 1000 В і з групою IV – в електроустановках до 1000 В; 

– оперативним працівником, який обслуговує цю електроустановку. 

Огляд електроустановок неелектротехнічними працівниками та екскурсії, за 

наявності дозволу керівництва підприємства, можуть провадитись під 

наглядом працівника з групою IV, який має право одноосібного огляду. 

Огляд повинен провадитись згідно з вимогами цих Правил. 

 Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється 

одноосібний огляд, встановлюється особою, відповідальною за 

електрогосподарство, і затверджується керівником підприємства. 

 14. Під час огляду в електроустановках понад 1000 В забороняється 

відкривати двері приміщень, комірок, що не обладнані сітчастими огорожами 

або бар’єрами, якщо відстань між дверима і струмовідними частинами менша 

за зазначену в таблиці  



 

67 

 

  Перелік таких приміщень і комірок затверджується особою, 

відповідальною за електрогосподарство. 

 В електроустановках понад 1000 В, в яких вхід до приміщень, комірок 

обладнаний сітчастими огорожами або бар’єрами, під час огляду 

забороняється відкривати двері сітчастих огорож і проникати за огорожі чи 

бар’єри. 

 15. Забороняється під час огляду електроустановок виконувати будь-яку 

роботу. 

 16. Огляди, виявлення і ліквідація несправностей в електроустановках без 

місцевих чергових працівників виконуються централізовано виїзними 

працівниками, що здійснюють нагляд і роботи на об’єкті (чи групі об’єктів). 

Періодичність цих робіт встановлюється особою, відповідальною за 

електрогосподарство, залежно від місцевих умов. Результати оглядів 

фіксуються в оперативному журналі. 

 17. Працівники, які не обслуговують дану електроустановку, 

допускаються до огляду з дозволу особи, відповідальної за 

електрогосподарство підприємства, цеху, дільниці. 

 18. Двері приміщень електроустановок (щитів, збірок тощо) мають бути 

постійно замкнені. 

Для кожного приміщення має бути не менше двох комплектів ключів, один з 

яких є запасним. Ключі від приміщень РУ не повинні пасувати до дверей 

комірок і камер. 

 19. Ключі повинні бути пронумеровані і перебувати на зберіганні в 

оперативних або в адміністративно-технічних працівників. В 

електроустановках без місцевих оперативних працівників ключі повинні 

перебувати на пункті керування у оперативного працівника, який є старшим 

по зміні. Ключі слід видавати під розписку: 

– під час огляду працівникам, яким дозволено одноособовий огляд, та 

оперативно-ремонтним працівникам, в тому числі й тим, що не перебувають 
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на зміні, під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядом чи 

розпорядженням; 

– на час виконання робіт за нарядом чи за розпорядженням – керівнику робіт, 

допускачеві або наглядачеві. 

 Ключі підлягають поверненню щоденно після закінчення роботи. 

 Під час виконання робіт в електроустановках без місцевих оперативних 

працівників ключі підлягають поверненню не пізніше наступного дня після 

повного закінчення робіт. 

 20. Особисті ключі для входу в приміщення дозволяється мати тільки 

оперативним працівникам, які приймають і здають зміну по телефону. 

В приміщеннях електроустановок забороняється зберігання матеріалів та 

інструментів, що не належать до даної електроустановки [15]. 

  

 Виконання робіт: 

  

 1. Роботи в електроустановках стосовно заходів безпеки поділяються на 

три категорії: 

– зі зняттям напруги; 

– без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них; 

– без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під 

напругою. 

 У випадку одночасної роботи в електроустановках напругою до та понад 

1000 В категорії робіт визначаються як для установок понад 1000 В. 

 2. До робіт, які виконуються зі зняттям напруги, належать роботи, що 

провадяться в електроустановці (або її частині), в якій зі струмовідних частин 

знято напругу і доступ в електроустановки (або їх частини), що перебувають 

під напругою, унеможливлено. 

 3. До робіт, які виконуються без зняття напруги на струмовідних 

частинах та поблизу них, належать роботи, що проводяться безпосередньо на 

цих частинах. 
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 В електроустановках напругою понад 1000 В, а також на ПЛ напругою до 

1000 В до цих самих робіт належать роботи, які виконуються на відстанях від 

струмовідних частин, менших від вказаних в таблиці 4.1. 

 В процесі визначення допустимих відстаней в електроустановках інших 

напруг, фактичні напруги слід відносити до наступних більших значень 

напруг, вказаних в наведеній таблиці. 

 Таблиця 4.1 – Припустимі відстані до струмовідних частин, що 

перебувають під напругою, м 

Напруга, 

кВ 

Відстань від людини у будь-

якому можливому її положенні 

та інструментів і пристосувань, 

що використовуються нею, від 

тимчасових огорож, 

м, не менше 

Відстань від механізмів та 

вантажопі-діймальних машин у 

робочому та транспортному 

положеннях від стропів, 

вантажозахоплюючих пристосувань 

та вантажів, м, не менше 

До 1   

на ПЛ, 0,6 1,0 

в решті 

електроустановок 

не нормується 

(без дотику) 

1,0 

6 – 35 0,6 1,0 

110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 

220 2,0 2,5 

  

 Роботи без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них слід 

виконувати не менше як двом працівникам, з яких керівник робіт повинен 

мати групу IV, інші – групу ІIІ. 

 4. Роботою без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що 

перебувають під напругою, вважається робота, під час якої є неможливим 

випадкове наближення працівників і ремонтного оснащення та інструменту, 
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що застосовуються ними, до струмовідних частин на відстань, меншу від 

зазначеної в таблиці 2.3, проведення технічних або організаційних заходів для 

запобігання такому наближенню не потрібно. 

 5. В електроустановках напругою понад 1000 В роботи без зняття напруги 

на струмовідних частинах та поблизу них слід виконувати із застосуванням 

засобів захисту для ізоляції працівника від струмовідних частин або від землі. 

У випадку ізоляції працівника від землі роботи слід виконувати згідно зі 

спеціальними інструкціями або технологічними картами, в яких передбачено 

необхідні заходи безпеки. 

 6. Під час роботи в електроустановках напругою до 1000 В без зняття 

напруги на струмовідних частинах чи поблизу від них необхідно: 

– обгородити розташовані поблизу робочого місця інші струмовідні частини, 

що перебувають під напругою, і до яких можливий випадковий дотик; 

– працювати в діелектричному взутті чи стоячи на ізолювальній підставці або 

на діелектричному килимі; 

– застосовувати інструмент із ізолювальними руків’ями (у викруток, крім того, 

має бути ізольований стрижень); за відсутності такого інструменту слід 

користуватися діелектричними рукавичками. 

 7. Під час виконання робіт без зняття напруги на струмовідних частинах 

за допомогою ізолювальних засобів захисту необхідно: 

– тримати ізолювальні частини засобів захисту за руків’я до обмежувального 

кільця; 

– розміщувати ізолювальні частини засобів захисту так, щоб не виникла 

небезпека перекриття по поверхні ізоляції між струмовідними частинами двох 

фаз чи замикання на землю; 

– користуватися тільки сухими і чистими ізолювальними частинами засобів 

захисту з непошкодженим лаковим покриттям. 

В разі виявлення порушень лакового покриття чи інших несправностей 

ізолювальних частин засобів захисту, користування ними забороняється. 
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 8. В процесі роботи із застосуванням електрозахисних засобів 

(ізолювальні штанги та кліщі, електровимірювальні кліщі, покажчики 

напруги) допускається наближення працівника до струмовідних частин на 

відстань, яка визначається довжиною ізолювальної частини цих засобів. 

 9. Без застосування електрозахисних засобів забороняється торкатися 

ізоляторів електроустановки, що перебуває під напругою. 

 10 В електроустановках забороняється працювати у зігнутому стані, якщо 

в разі випрямлення відстань до струмовідних частин буде меншою від 

вказаної в графі 2 таблиці 2.3.  

 В процесі виконання робіт біля необгороджених струмовідних частин 

забороняється розташовуватися таким чином, щоб ці частини знаходилися 

позаду чи з двох боків. 

 11. Заносити довгі предмети (труби, драбини тощо) та працювати з ними 

в РУ, в яких унеможливлено випадковий дотик до частин, що перебувають під 

напругою, потрібно вдвох під постійним наглядом керівника робіт. 

 Риштування та драбини, що застосовуються для ремонтних робіт, мають 

бути виготовлені за ГОСТ, ДСТУ чи ТУ на них. Опорна частина драбин, що 

встановлюються на гладких поверхнях, має бути оббита гумою, а на опорних 

частинах драбин, що встановлюються на землі, мають бути гострі металеві 

наконечники. Драбини повинні верхнім кінцем надійно спиратися на міцну 

опору. У разі необхідності обіперти драбину на провід, вона повинна бути 

обладнана гачками в верхній частині. Зв’язані драбини застосовувати 

забороняється. 

 В разі встановлення приставних драбин на підкранових балках, елементах 

металевих конструкцій тощо необхідно надійно закріпити верхівку і низ 

драбини на конструкціях. 

 В процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування 

металевих драбин забороняється. 

 Роботу із застосуванням драбин виконують два працівники, один з яких 

перебуває знизу. 
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 Стоячи на ящиках та інших сторонніх предметах, виконувати роботи 

забороняється. 

 12. Роботи на кінцевих опорах ПЛ, що перебувають на території ВРУ, 

слід виконувати згідно з вимогами розділу 3.12 цих Правил. 

 Ремонтні працівники ліній перед тим, як зайти у ВРУ, повинні бути 

проінструктовані і заходити до місця робіт у супроводі оперативного 

працівника з групою ІІІ; виходити з ВРУ після закінчення роботи чи під час 

перерви працівникам дозволяється під наглядом керівника робіт. 

 13. У прольоті перетину на ПЛ та у ВРУ в разі заміни проводів (тросів) та 

ізоляторів і арматури цих проводів (тросів), що розташовані нижче проводів 

під напругою, через проводи (троси), що заміняються, слід перекинути канати 

з рослинних та синтетичних волокон. Канати потрібно перекидати в двох 

місцях перетину і закріплювати їх кінці за якорі, конструкції тощо. Піднімання 

проводу (тросу) слід здійснювати поволі, без ривків. 

 Роботи на проводах (тросах) та на ізоляторах і арматурі цих проводів 

(тросів), розташованих вище від проводів (тросів), що перебувають під 

напругою, можуть бути дозволені за умови складення плану виконання робіт, 

що затверджується керівництвом підприємства, в якому мають бути 

передбачені заходи, що перешкоджають опусканню проводів (тросів), та 

заходи щодо захисту від наведеної напруги. Забороняється заміна проводів і 

тросів під час цих робіт без зняття напруги з проводів, що перетинаються. 

 14. Роботи на ПЛ в зоні наведеної напруги, пов’язані з доторканням до 

проводу (троса), спущеного з опори аж до землі, повинні виконуватися із 

застосуванням електрозахисних засобів (рукавички, штанги) чи з металевого 

майданчика, з’єднаної для вирівнювання потенціалу провідником з цим 

проводом (тросом). Допускається виконання робіт з землі без застосування 

електрозахисних засобів та металевого майданчика за умови накладення 

заземлення на провід (трос) безпосередньо поблизу кожного місця дотику, але 

не далі ніж за 3 м від місця роботи. 
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 15. Під час наближення грози слід припинити всі роботи на ПЛ, ПЛЗ і у 

ВРУ ,а в ЗРУ – роботи на вводах і комутаційній апаратурі, безпосередньо 

з’єднаній з повітряними лініями. 

Під час снігопаду, дощу, туману забороняються роботи, які вимагають 

застосування захисних ізолювальних засобів. 

 16. В разі виявлення замикання на землю в електроустановках від 6 до 35 

кВ забороняється наближатися на відстань, меншу ніж 4 м – в закритих і 

меншу ніж 8 м – у відкритих РУ і на ПЛ. 

Більше від вказаного в цьому пункті наближення до цього місця припустиме 

тільки для виконання операцій з комутаційною апаратурою для ліквідації 

замикання на землю, а також у разі необхідності вивільнення людей, що 

потрапили під напругу, та надання їм першої допомоги. 

В цих випадках обов’язково слід користуватися як основними, так і 

додатковими електрозахисними засобами. 

 17. Працівникам слід пам’ятати, що після зникнення напруги з 

електроустановки вона може бути подана знову без попередження. 

 18. Встановлення і зняття запобіжників, як правило, проводиться за знятої 

напруги. 

 Під напругою, але без навантаження допускається знімати та 

встановлювати запобіжники на приєднаннях, в схемі яких відсутні 

комутаційні апарати, що дозволяють зняти напругу. 

Під напругою і під навантаженням в освітлювальних мережах і у вторинних 

колах, допускається знімати і встановлювати запобіжники трансформаторів 

напруги, запобіжники пробкового типу. 

 19. Під час зняття і встановлення запобіжників під напругою необхідно 

користуватися: 

– в електроустановках напругою понад 1000 В – ізолювальними кліщами 

(штангою), діелектричними рукавичками та захисними окулярами (маскою); 
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– в електроустановках до 1000 В – ізолювальними кліщами чи діелектричними 

рукавичками, а в разі наявності відкритих плавких вставок – також і 

захисними окулярами (маскою). 

 20. Вимикати і вмикати роз’єднувачі та вимикачі напругою понад 1000 В 

з ручним приводом слід в діелектричних рукавичках. 

 21. В темний час доби дільниці робіт, робочі місця і підходи до них 

повинні освітлюватися. Освітленість має бути рівномірною, без 

засліплювальної дії на працівників освітлювальних пристроїв. Забороняється 

виконання робіт в неосвітлених місцях. 

 22. Всі працівники, які перебувають в приміщеннях з діючим 

електрообладнанням електростанцій і підстанцій (за винятком щитів 

керування релейних та їм подібних приміщень), в ЗРУ, ВРУ, в колодязях, 

тунелях та траншеях, а також на ПЛ, зобов’язані користуватися захисними 

касками. 

 23. Під час виконання земляних, зварювальних, підривних робіт, робіт із 

застосуванням спеціальних підіймачів, вантажопідіймальних, землерийних 

машин та інших механізмів в охоронній зоні діючих ПЛ і КЛ слід керуватися 

відповідними Правилами і нормами безпечного виконання цих видів робіт 

(Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України 04.03.97 № 209, СНиП ІІІ-4-80*; Правила будови та 

безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом 

Держнаглядохоронпраці України 16.12.93 №127). 

 24. Виконання робіт в електроустановках з використанням спеціальних 

пристосувань, машин та механізмів слід провадити за технологічними картами 

та ППР. 

 Технологічні карти та ППР узгоджуються з посадовими особами, які 

безпосередньо відповідають за безпечну експлуатацію цих пристосувань, 

машин і механізмів, та службою охорони праці підприємства. 

Узгоджені технологічні карти та ППР повинні бути затверджені керівником 

підприємства. 
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 25. Виконання в електроустановках будь-яких робіт в зоні дії іншого 

наряду чи розпорядження повинно узгоджуватися з особою, яка видала цей 

наряд чи розпорядження [15]. 

  

 4.2 Техніка безпеки при проведенні ремонтних робіт на електричній 

підстанції 

 

  Досвід експлуатації електроустановок показує, що для безпечної роботи 

поряд із засобами захисту необхідно так організувати експлуатацію, щоб була 

усунена можливість помилок з боку обслуговуючого персоналу. 

 При підготовці робочого місця з частковим або повним зняттям напруги 

технічні заходи проводять у такому порядку: 

1. Вимикають необхідні струмопровідні частини та проводять заходи, які 

виключають помилкову подачу напруги до місця проведення робіт. 

2. На вимкнутих комутаційних апаратах вивішують заборонні плакати: «Не 

вмикати — працюють люди!», «Не вмикати — робота на лінії!» та ін. В разі 

необхідності встановлюють огорожі навколо струмопровідних частин. 

3. До заземлюючого пристрою приєднують затискач переносного заземлення. 

4. Перевіряють, чи немає напруги на вимкнутій частині установки. Якщо її 

немає, то заземлюють цю частину до контура заземлення. 

5. Робоче місце огороджують переносними огорожами і вивішують 

попереджувальні і нагадувальні плакати: «Стій — висока напруга!», 

«Працювати тут!». 

 При підготовці робочого місця і в період роботи необхідно проводи ти 

такі організаційні заходи:  

 1) оформлення роботи нарядом або розпорядженням;  

 2) допуск до роботи;  

 3) нагляд під час роботи;  

 4) отримання певного порядку записів у журналі перерв у роботі, 

переходів на інше місце роботи, закінчення роботи. Проводячи 
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електромонтажні роботи, електрик повинен дотримуватися вимог техніки 

безпеки. Опір ізоляції вимірюють мегомметром, дотримуючись таких основ 

них правил техніки безпеки: 

 Вимірювання можна проводити тільки тоді, коли вимкнені всі лінії, по 

яких подається напруга. Необхідно переконатися у відсутності людей, що 

працюють на тій частині електроустановки, до якої має бути під'єднаний 

манометр. Перед випробуванням кабелів напругою понад 1000 В їх слід роз 

рядити. 

 Проводи, які приєднуються до мегомметра, повинні мати хорошу 

ізоляцію на відповідну напругу. Вимірювання переносними приладами і 

струмовимірювальними кліщами, згідно з вимогами ПТБ, повинні 

виконуватися двома особами. В період експлуатації ці вимірювання 

проводяться оперативним персоналом і роблять записи в журналі. 

 Вимірювання переносними приладами необхідно проводити в 

діелектричних рукавицях і калошах, або зі стояків на діелектричному 

килимку. На кабелях напругою понад 1000 В жили повинні бути рознесені 

одна від одної на відстань, не меншу ніж 250 мм. При вимірюванні кліщі 

тримають так, щоб прилад не торкався проводів вимірювальних транс 

форматорів. Приєднання і від'єднання приладів необхідно виконувати при 

знятій напрузі [16]. 

 Заміну плавких вставок запобіжників слід проводити при знятій напрузі. 

На групових щитах, де не можна зняти напругу, допускається заміна 

запобіжника під напругою, але при обов'язковому вимиканні навантаження. У 

цьому випадку треба обов'язково користуватися окулярами і діелектричними 

рукавицями або ізолюючими кліщами. Заміну плавких вставок з підлоги 

здійснює один електрик третього кваліфікаційного розряду, а якщо на висоті, 

— то два електрики, один з яких має кваліфікацію не нижче третього розряду. 

Електроінструмент і переносні електричні прилади повинні строго відповідати 

вимогам ПТБ. Робоча напруга електроінструменту має бути не вище 220 В при 

роботі у приміщеннях без підвищеної безпеки і 36 В — в приміщеннях з 
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підвищеною небезпекою і поза приміщеннями. В особливо небезпечних 

приміщеннях при використанні електроінструменту на 36 В потрібно 

використовувати захисні засоби або електроінструмент на напругу 12 В. 

Оболонки кабелів і проводів необхідно вводити в електроінструмент і міцно їх 

закріплювати для запобігання зламів і стирань. Корпус електроінструменту на 

напругу понад 36 В необхідно заземлювати під'єднуючи його до спеціального 

затискача на контурі заземлення, позначеному «З» або «Земля». 

 Струмопровідні частини і заземлюючий контакт штепсельних з'єднань 

мають бути недоступні для доторкувань. Причому розетки і вилки, що 

використовуються на напругу 12 В і 36 В, повинні мати колір, який різко 

відрізняється від кольору штепсельних з'єднань напругою 127 і 220 В. 

Конструктивне виконання розеток має бути таким, щоб запобігти можливості 

помилкового вмикання на іншу напругу. 

 Електроінструмент і переносні електричні світильники приєднують 

багатожильним гнучким проводом з ізоляцією за напругою не менше ніж 500 

В. Стан ізоляції значною мірою визначає ступінь безпеки експлуатації 

електроустановок. Під впливом тепла, динамічних зусиль, комутаційних і 

атмосферних перенапруг ізоляція старіє, стає непридатною. Періодичний 

контроль ізоляції (вимірювання її опору) проводять у встановлені правилами 

строки і у випадку виявлення дефектів. Опір ізоляції частин 

електрообладнання, що не перебуває під напругою, вимірюють мегомметром. 

Опір ізоляції має бути не нижче 0,6 МОм, в установках до 1000 В; 1 МОм, — 

для електроінструменту з ізольованими ручками [16]. 

 Основними способами захисту від статичної електрики є заземлення 

металевих частин обладнання, які можуть електризуватися, застосовування 

струмопровідних покриттів, підлог, взуття. Це забезпечує витікання 

генерованого заряду на заземлені частини. Використовують також зволоження 

навколишньої атмосфери, нейтралізатори, браслети. 

 Під час монтування освітлювальних електроустановок слід 

дотримуватися наступних правил [16]. 
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 1.Ремонтні роботи в діючих електромережах виконують, як правило, дві 

особи. 

 2.При виконанні ремонтних робіт під напругою, роботу слід виконувати 

в діелектричних рукавицях, стоячи на гумовому килимку. 

 3.На ручках комутаційних апаратів слід вивішувати попереджувальні 

плакати «Не вмикати, працюють люди!». 

 4. Всі фази на вимкнутій частині ремонтної ділянки потрібно 

заземлювати і закорочувати. 

 5. Отвори, гнізда, борозни можна пробивати тільки в захисних окулярах 

і рукавицях. 

 6. Пробивати отвори і гнізда вручну дозволяється зубилами довжиною 

не менше 150 мм. 

 7. Пробивати проходи і натягувати проводи поліспастом можна тільки з 

нерухомих риштувань та пересувних вишок. З підставних драбин ці 

роботи виконувати заборонено. 

 8. Працювати на риштуваннях з додаткових підставок (ящиків, бочок і т. 

д.) не дозволяється. Залазити на риштування можна тільки по спеціально 

призначених для цього драбинах. 

 9. Не можна працювати під закріпленим поліспастом, яким натягнуто 

проводи. 

 10. Не можна працювати поблизу рухомих механізмів, останні необхідно 

надійно відгородити. 

 11. Заборонено торкатися тимчасових проводок, необхідно стежити за 

тим, щоб вони не мали оголених проводів. 

 12. Під час виконання електромонтажних робіт слід використовувати 

ручні переносні лампи на напругу до 36 В, а в особливо вологих місцях 

— на напругу 12 В. 

 13. Торкатися до елементів електромережі, що перевіряються, не 

безпечно [16]. 
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4.3  Дії персоналу у випадку ураження людини електричним струмом 

  

 1. Людина, яка піддається дії струму, не може покликати на допомогу та 

самостійно звільнитись від предмету, через який її ударило струмом. Дотик до 

струмопровідних частин у більшості випадків призводить до судом м’язів, які 

обмежують здатність рухатись чи говорити. Як правило, про те, що людина у 

небезпеці свідчить її несподіване падіння на вулиці або неприродне 

відкидання від джерела струму невидимою силою, раптова втрата свідомості, 

судоми, яскраво виражене мимовільне скорочення м’язів, опіки на тілі з різко 

окресленими кордонами. 

 2. При ураженні електричним струмом в першу чергу потрібно звільнити 

потерпілого від струмопровідних частин обладнання. Необхідно швидко 

відключити від мережі ту частину електрообладнання, до якої доторкається 

людина. Будь-яке зволікання при наданні допомоги, призводить до загибелі 

людини, яка знаходиться під дією струму. При звільненні потерпілих від 

струмопровідних частин або проводу в електроустановках напругою до 

1000 В вимикають струм, використовуючи сухий одяг, палицю, дошку, 

шапку, сухі рукавиці, рукав одягу, діелектричні рукавиці. провідники 

перерізають інструментом з ізольованими ручками, перерубують сокирою з 

дерев’яним сухим топорищем. 

 3. Потерпілого можна також відтягнути від струмопровідних частин за 

сухий одяг. При цьому, людина, яка відтягує потерпілого повинна уникати 

дотику до навколишніх металевих предметів та до відкритих частин тіла 

потерпілого. Відтягуючи потерпілого за ноги, не можна торкатися його взуття, 

оскільки воно може бути сирим і стає провідником електричного струму. Той, 

хто надає допомогу, повинен одягнути діелектричні рукавиці або обмотати 

руки  шарфом, натягнути на них рукав піджака або пальта. Можна також 

ізолювати себе, ставши на гумовий килимок, суху дошку тощо.  

4. Після звільнення потерпілого від дії струму потрібно відразу ж надати 

йому першу медичну допомогу.  При ураженні електричним струмом смерть 
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часто буває клінічною, тому ніколи не слід відмовлятися від надання 

допомоги потерпілому і вважати його мертвим через відсутність дихання, 

серцебиття, пульсу. Вирішити чи мертва людина може лише лікар. 

Виділяють три стани людського організму внаслідок дії електроструму і 

відповідні заходи необхідної  допомоги : 

1.) Коли потерпілий при свідомості, йому слід забезпечити повний 

спокій, 2-3 годинне спостереження і обов’язковий огляд лікаря. 

2.) Коли потерпілий непритомний, але дихає, його потрібно покласти 

горизонтально, розстебнути комір і пасок, дати нюхати нашатирний спирт. 

3.) Коли потерпілий не дихає або дихає з перервами, уривчасто - роблять 

штучне дихання і непрямий масаж серця. Перед виконанням штучного 

дихання необхідно запрокинути потерпілому голову, підклавши під шию 

якийсь предмет так, щоб шия була припіднята, але голова була притиснута до 

землі. Так кисень потраплятиме в легені потерпілого. При  диханні рот в рот 

здійснюють по два вдихи через кожних 30 натискань на проекцію серця до 

прощупування пульсу. При неможливості даного способу допустимо 

використовувати тільки непрямий масаж серця. [17] 

Непрямий масаж серця — найбільш ефективний протягом 3 перших 

хвилин після зупинки серця. Потерпілу людину кладуть в положення лежачи 

на спині на рівній поверхні, випрямлені в ліктях руки розташовуються 

посередині грудної клітки між сосками. Проводять по 100 ритмічних 

натискань протягом 1 хвилини на грудну клітку з амплітудою натискань 5-6 

см і до повного розправлення грудної клітини після натискання. 

До приїзду швидкої можна також провести первинну обробку опіків, 

наклавши  сухі марлеві пов’язки. Якщо людина, яку вразило струмом 

знаходиться у свідомості, їй можна дати знеболюючі і заспокійливі засоби. 

Лікаря необхідно викликати незалежно від того чи притомний 

потерпілий. Номер телефону швидкої допомоги – 103. Якщо потерпілий після 

звільнення від дії електричного струму і надання медичної допомоги прийшов 

до тями, його не слід самого відпускати додому. Над таким потерпілим 
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встановлюють спостереження у лікарні, так як наслідки від впливу 

електричного струму можуть проявитися через кілька годин і привести до 

більш важких наслідків. 

Комплекс цих заходів, виконаних вчасно та якісно, дозволить врятувати 

життя людину, яку вразило струмом. Але краще все таки не допускати 

ураження струмом. Для цього важливо пам’ятати, що краще триматись 

осторонь електрообладнання та ліній електропередач у дощову погоду, не 

намагатись самостійно ремонтувати домашню електромережу, не 

користуватися зламаними електроприладами [17]. 
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ВИСНОВОК 

У даній магістерський роботі було отримано нові статистичні дані щодо 

енергоспоживання будівлею у залежності від умов експлуатації та зміни 

кліматичних умов. Проведений розрахунок теплового стану будівлі та 

запропоновані енергозберігаючі заходи:  

- утеплення зовнішніх стін пінополістиролом; 

- утеплення перекриття горища мінеральною ватою; 

- встановлення рекуператорів теплоти; 

- встановлення радіаторних терморегуляторів; 

- балансувальних клапанів на стояки системи опалення; 

- встановлення  тепло відбиваючої плівки за батареями; 

- впровадження системи моніторингу тепло споживання; 

- встановлення індивідуального з погодо залежним регулюванням; 

- замінити всі ламп на світлодіодні; 

- запропоновано впровадити альтернативні джерела електроенергії. 

Розраховано впровадження та окупність деяких заходів:  

- утеплення даху: витрати становлять 180 042 грн, термін окупності 1,5 року; 

- встановлення рекуператора теплоти: вартість 91 740 грн, окупність 3,9 року; 

- впровадження системи моніторингу тепла: витрати складають 35 911 грн, 

термін окупності 1,16 року; 

-впровадження сонячної електростанції: інвестиції складають   

3 215 625 грн, окупність за «зеленим тарифом» складає 6,8 року;  

     за звичайним тарифом – 14,7 року. 

У розділі з охорони праці та безпеки життєдіяльності розглянулися 

питання:  

1. Загальні вимоги з техніки безпеки при обслуговуванні електричних 

підстанцій 

2. Техніка безпеки при проведенні ремонтних робіт на електричній 

підстанц 

3. Дії персоналу у випадку ураження людини електричним струмом.  
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