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ВСТУП 

 

Енергоефективність та енергозбереження є пріоритетними напрямами 

енергетичної політики більшості країн світу [1]. Перш за все це обумовлено 

вичерпанням не відновлювальних паливно-енергетичних ресурсів, відсутністю 

реальних альтернатив їх заміни, наявністю ризиків та значних витрат при їх 

виробництві і транспортуванні. Останнім часом ці чинники набувають все 

більшого значення у зв’язку із загальною нестабільністю у регіонах видобутку 

ПЕР, напругою на паливноресурсних ринках та несприятливими прогнозами 

щодо подальшого зростання цін на енергоресурси [1]. Розвинені країни світу, у 

першу чергу, країни Європейського союзу, які вже досягли значних успіхів у 

вирішенні проблем енергоефективності, продовжують пошук нових джерел 

енергозабезпечення та розроблення заходів щодо енергозбереження, що є 

позитивним прикладом для України [1]. Споживання енергії в світі особливо 

швидко зростало в другій половині XX ст. У цей період енергетика розвивалася 

випереджаючими темпами, енергомісткість виробництва (тобто затрати палива 

та електроенергії на одиницю продукції) на перших етапах науково - технічної 

революції була високою. 

В останні роки питанню теплозбереження у нас в країні надається все 

більше уваги.  

Розроблено ряд проектів з нововведеннями для житлових будинків, 

з'явилися і нові матеріали, використання яких дозволяє в значній мірі вирішити 

цю проблему. У більш розвинених країнах з цією проблемою зіткнулися 

набагато раніше. У Фінляндії, наприклад, після того як вибухнула енергетична 

криза, питання теплозбереження було зведено в ранг державної політики. В 

результаті цього витрати на опалення житлових будинків скоротилися майже в 

2 рази.  

Витрати електричної енергії також є екологічним питанням. Чим більше 

будемо споживати електроенергії, тим більше необхідно буде її виробляти, а її 

виробництво, як було зазначено вище, дуже негативно впливає на екологію. 
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З розвитком науково-технічного прогресу потреби в електроенергії 

зростають. Людство починає використовувати все більше електричних приладів 

та обладнання . Це стосується не лише промислових споживачів, а й побутових 

і споживачів невиробничої сфери. Як правило побутові споживачі намагаються 

більш економно використовувати електричну енергію. В бюджетних установах 

ми це рідко спостерігаємо [2].  

На даний момент актуальним э питання, пов’язане з споживанням енергії 

житловими і громадськими будівлями. Основне завдання сьогодні – 

спорудження нових утеплених будівель, які дозволяють економити енергетичні 

ресурси, а також реконструкція старого житлового фонду за допомогою 

сучасних енергозберігаючих заходів [2]. 

Актуальність теми. Дослідження магістерської роботи спрямоване на 

вдосконалення технологій енергозбереження будівлі з одночасним зменшенням 

споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дана магістерська робота 

виконана у відповідності до тематики робіт кафедри прикладної 

гідроаеромеханіки щодо підвищення енергоефективності житлових будинків. 

Мета роботи– аналіз актуальності використання альтернативних джерел 

енергії для енергозабезпечення приватної будівлі. 

Об'єкт дослідження–приватна будівля за адресою м. Суми, 

вул.Доватора,48. 

Методи дослідження. Вирішення поставлених задач проводилось з 

використанням інструментальних вимірювань показників енергоносіїв, 

економіко-математичні методи при розробці енергозберігаючих заходів, 

статистичний метод визначення динаміки споживання енергетичних ресурсів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає в наступному: 

- отриманні нові статистичні дані щодо енергоспоживанням будівлі у 

залежності від умов їх експлуатації та змінних кліматичних параметрів 

навколишнього середовища; 
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- зроблено аналіз сучасних методів енергозабезпечення будинку; 

- запропоновано та обраховано декілька альтернативних варіантів 

енергозабезпечення будівлі. 

Особистий внесок магістранта. Автором зібрано статистичні вихідні дані 

щодо функціонування систем енергоспоживання будівлі. Проаналізовано 

режими споживання, визначено питомі показники енергоспоживання. Виконано 

порівняльний аналіз різних альтернативних джерел енергопостачання.  

Виконано необхідні економічні розрахунки. Зроблено висновки за результатами 

проведеної роботи. 
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1ХАРАКТЕРИСТИКА АКТУАЛЬНОСТІ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

На тлі постійно зростаючих цін на енергоносії, альтернативні джерела 

енергіїдля приватного будинку можуть скоротити витрати до мінімуму. Крім 

того, підключення до централізованих джерел енергії, наприклад, до 

газопроводів, вимагає додаткових значних капіталовкладень, які в кілька разів 

перевищують вартість самого обладнання. Та й не завжди є можливість 

підключитися до таких джерел, наприклад, коли мова йде про заміські будинки. 

Ще один фактор – зношеність централізованих мереж, тому збої в постачанні 

енергоресурсів і поломки – далеко не рідкість. Тому альтернативні джерела 

енергії для приватного будинку – це ще і варіант забезпечити стабільність 

енергозабезпечення та власну енергетичну незалежність[3]. 

Кожного дня стає усе більше причин, через які традиційні методи 

опалення житлового приміщення перестають влаштовувати споживачів, тому 

користувачі все частіше звертають увагу на альтернативне опалення. Причому 

носять вони сьогодні не тільки локальний, але й макроекономічний характер. 

Традиційно людина опалювала своє житло спалюючи дрова або вугілля. 

Згодом до цих видів природного палива додався газ. Однак опалювати 

приміщення таким способом з кожним роком стає все дорожче. Природні 

ресурси не нескінченні. Тим більше, що вугілля, газ і нафта є 

невідновлюваними джерелами енергії, і запаси їх на планеті не нескінченні. 

Дрова, як похідна від лісових масивів, теж не вихід не тільки через вкрай 

повільне відновлення вирубаних лісів, але й через забруднення атмосфери 

продуктами згоряння. Розуміючи ситуацію, газотранспортні корпорації не 

упускають можливість підняти ціну на газ. Ціна на вугілля теж не відстає. Тому 

альтернативне опалення стає дедалі популярнішим[4]. 

Ще одним фактором, що впливає також на рівень комфорту, є колосальна 

інертність централізованого опалення, неможливість гнучко реагувати на зміну 

температури повітря за вікнами, колосальні втрати тепла при транспортуванні 

від виробника до споживача. Ці й інші причини змушують домовласників 

http://eenergy.com.ua/baza-znan/dzherela-energiyi/
http://eenergy.com.ua/baza-znan/dzherela-energiyi/
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шукати альтернативні джерела опалення, і все частіше розглядати відновлювані 

джерела енергії. А попит, як відомо, народжує пропозицію [4]. 

 

1.1 Тепловий насос  

 

Для опалення та кондиціювання в якості джерела холоду і тепла можна 

використовувати енергію землі, води і повітря. Зробити це допоможе пристрій, 

який називається тепловим насосом (рис.1.1).  

Принцип дії, який образно можна назвати «холодильник навпаки», був 

винайдений ще 150 роківтому(рис.1.1)[5].  

 

 

Рисунок 1.1 – Принцип дії теплового насоса [6] 

 

Тільки лише в нашому столітті, коли вартість енергоносіїв зросла, а 

кількість природних ресурсів стала, очевидно, обмеженою,тепловий насосстав 

оптимальним рішенням. Тепловим насосом називається агрегат, який 

перетворює низькопотенційне тепло в високотемпературне, яке необхідно для 

опалення. У наших широтах найбільш поширені теплові насоси, що 

використовують енергію землі.  

Обумовлено це кліматичними умовами і ефективністю роботи 

теплонасосних установок. Ефективність, звичайно ж, залежить від системи 

http://tteh.com.ua/catalog.php?lang=ukr
http://tteh.com.ua/cat.php?id=1&lang=ukr
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опалення будівлі, якості утеплення, герметичності віконних отворів і т. п. 

Найбільш оптимально, застосовувати низькотемпературних системи опалення, 

такі як «тепла підлога», теплі стіни, фанкойли, радіатори розраховані на низькі 

температури. 

Звичайно, тепловим насосам потрібна електроенергія, але на 1 кВт 

споживаної електроенергії Ви отримуєте від 3 до 5 кВт енергії у вигляді 

тепла[5]. У теплий період, тепловий насос, може охолоджувати приміщення. 

Теплові насоси бувають різних типів. Наприклад, теплонасоси «грунт - 

вода» використовують тепло землі і передають його, для обігріву будинку, в 

систему опалення [5]. 

Грунт акумулює сонячну енергію і нагрівається від земного ядра. На 

глибині нижче 10 м його температура постійна круглий рік [5]. Тепло 

збирається спеціальної незамерзаючої рідиною, яка називається також «розсіл». 

Циркулюючи по зовнішньому теплообмінному контуру, «розсіл» збирає тепло з 

грунту і віддає його фреону, циркулюючому по внутрішньому контуру 

теплового насосу. 

Фреон протікає через випарник, там він кипить і випаровується. Пара 

надходить у газову порожнину компресора, там він стискається (при цьому 

температура пари зростає), після чого поступає в конденсатор, де відбувається 

охолодження і передача тепла воді системи опалення. Рідкий фреон стікає в 

конденсатор, звідки, через дросель, знову потрапляє у випарник. 

Теплові насоси, які використовують тепло грунту, часто називаю «розсіл 

- вода». У теплових насосах цього типу зовнішній контур буває двох видів: 

грунтовий зонд і горизонтальний контур. Вони виконуються, восновному, з 

поліетиленових чи інших труб з пластику, з діаметром 25-40 мм [5]. Чим більше 

діаметр труби, тим ефективніше відбирається тепло, при цьому збільшується і 

вартість зовнішнього контуру теплового насоса [5]. 

Горизонтальний колектор збирає тепло, накопичене у верхніх шарах 

грунту від сонячного випромінювання, і являє собою розрахункову кількість 

http://tteh.com.ua/cat.php?id=1&lang=ukr
http://tteh.com.ua/pub.php?id=1&lang=ukr
http://tteh.com.ua/pub.php?id=2&lang=ukr
http://tteh.com.ua/pub.php?id=10&lang=ukr
http://tteh.com.ua/pub.php?id=4&lang=ukr
http://tteh.com.ua/pub.php?id=50&lang=ukr
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контурів з поліетиленових труб, укладених на глибині нижче рівня 

промерзання [5].  

Для оптимальної роботи грунтового колектора, в залежності від складу 

грунту, його теплопровідності і геометрії ділянки, вибирається відповідна 

схема прокладки труб - зигзаг, спіралі різних форм, петля (рис 2.1). Хороший 

теплообмін мають грунти з високою вологістю, на піщаних сухих ділянках 

гірше. В середньому, для будинку площею 200 - 250 м.кв необхідно закопати 

близько 500 - 650 м труби[5]. Для цього необхідний вільний ділянку з площею 

близько 350-450 м2, приблизно в 1,75 - 2 рази більше опалювальної площі 

будівлі[5]. Необхідність у великому просторі, незайнятому будовами, Головний 

недолік горизонтального колектора - необхідність в великій ділянці, незайнятій 

капітальними будівлями.  

Основна перевага – порівняльна простота монтажу і роботи з 

облаштування коштують трохи дешевше, ніж вартість буріння свердловин, для 

грунтових зондів. 

 

 

Рисунок 1.2 – Приклад прокладання труб [5] 

 

Тепловий насосмає багато переваг. Система гарантовано довговічна [5], 

сам тепловий насос працює як мінімум 20-25 років (на компресори виробники 

заявляють експлуатацію не менше 25-ти років), після цього компресор може 

бути замінений і теплонасосна установка буде продовжувати працювати [5]. 
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Крім того, встановлення теплових насосів абсолютно безпечне - відсутня 

паливо, вогонь та небезпечні гази. І, звичайно ж, екологічна чистота такої 

системи. Застосування теплових насосів скорочує потребу в електроенергії [5]. 

При виборі теплового насосу не варто проектувати потужність 

обладнання на повне покриття потреби в теплі: кількість морозних днів за сезон 

зазвичай близько двох-трьох тижнів, рекомендується вибирати тепловий насос 

з потужністю 60-80% від пікової потужності. Для покриття пікових 

навантажень можна передбачити резервний котел або використовувати 

вбудовані ТЕНи [5]. 

Початкові капіталовкладення в систему опалення (охолодження) на базі 

теплового насоса досить немаленькі. Але, якщо розглянути ситуацію в розрізі 

гарантованого зростання цін на енергоносії, то за рахунок мінімальних 

експлуатаційних витрат, така система окупить себе в нормальні терміни. Також 

допоможе економити багатотарифний електролічильник в парі 

з теплоаккумулятором (буферна ємність) - накопичене тепло за нижчими 

тарифами в нічний час [5]. 

 

1.2 Сонячна теплова енергетика 

 

В наших кліматичних умовах сонячну енергію можна використовувати 

для створення цілорічних систем теплопостачання. Такі технічні рішення 

реалізовані в багатьох країнах, розташованих значно північніше України. 

Використовуючи сонячні колектори з розрахунку 3,9 м2 на людину та за 

річного виробництва 400 кВт*год з 1 м2 сонячного колектора [7], потенціал 

використання енергії сонця становитиме майже 75 ТВт*год/рік [7]. Прогноз 

темпів впровадження сонячних колекторів до 2030 року прийнято за даними з 

прискоренням в період 2030-2050-их. Можна очікувати, що в 2050-му сонячні 

колектори будуть виробляти 23 ТВт*год/рік теплової енергії, що становитиме 

лише 30% від технічно доступного потенціалу [7]. 

 

http://tteh.com.ua/cat.php?id=13&lang=ukr
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1.3 Фотоенергетика 

 

В Україні технічний потенціал сонячного випромінювання, придатний 

для виробництва електроенергії, оцінюється в 16 ТВт·год/рік [7], що становить 

близько 3,3 м2 фотоелектричних батарей на одного мешканця з виробництвом 

100 кВт·год/м2/рік [7]. Навіть якщо житлові будинки оснащені сучасними 

енергоощадними побутовими приладами, такий обсяг енергії може забезпечити 

життєво важливі побутові потреби. Прогнозується, що в 2030 році виробництво 

електроенергії сонячними фотоелектричними установками становитиме 

2ТВт·год/рік, а в 2050-му досягне 9 ТВт·год/рік [7]. 

 

1.4 Біоенергетика 

 

Біоенергетика – галузь енергетики, заснована на використанні біопалива, 

яке виробляється з біомаси [8]. 

Біомаса – біологічно  відновлювальна речовина органічного походження, 

що зазнає біологічного розкладу (відходи сільського господарства 

(рослинництва і тваринництва), лісового господарства та технологічно 

пов'язаних з ним галузей промисловості, а також органічна частина 

промислових та побутових відходів [8]. 

Для України біоенергетика є одним із стратегічних напрямків розвитку 

сектору відновлюваних джерел енергії, враховуючи високу залежність країни 

від імпортних енергоносіїв, в першу чергу, природного газу, і великий 

потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії. На жаль, темпи розвитку 

біоенергетики в Україні досі істотно відстають від європейських. На 

сьогоднішній день частка біомаси у валовому кінцевому енергоспоживанні 

становить 1,78%. Щорічно в Україні для виробництва енергії використовується 

близько 2 млн. т.у.п./рік біомаси різних видів. На деревину припадає найвищий 

відсоток використання економічно доцільного потенціалу – 80%, тоді як для 

інших видів біомаси (за винятком лушпиння соняшника) цей показник на 
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порядок нижче. Найменш активно (на рівні 1%) реалізується енергетичний 

потенціал соломи зернових культур та ріпаку [8]. 

В Україні щорічно збирається понад 50 млн. т зернових культур [8]. У 

значних обсягах солома і рослинні відходи, як побічні  продукти 

сільськогосподарського рослинництва. Річний технічно-досяжний  

енергетичний  потенціал твердої біомаси в  Україні є еквівалентним 18 млн. т, а 

його використання дає змогу щорічно заощаджувати  близько 22млрд. м. куб. 

природного газу [8].  

Для  визначення виходу соломи і рослинних залишків використовують 

коефіцієнт відходів - відношення урожаю соломи або стебел рослин до урожаю 

зерна. За різними оцінками, на кожну тонну зерна можна отримати 1,5-2,0 т 

соломи або рослинних залишків. 50-60% соломи  пшениці, ячменю, жита 

використовується дляутримання худоби та удобрення ґрунтів, а стебла 

кукурудзи та соняшникузалишаються на полях після збирання врожаю[8]. 

Таким чином, в Україні є достатній енергетичний потенціал соломи і 

рослинних відходів. Значна частина соломи після збирання пресується у тюки, 

брикети та пелети і використовується для опалення. На 14 підприємствах 

олійної промисловості спалюється понад 500 тис. т лушпиння соняшнику і 

120тис. т його гранулюється[8].  

Лісистістьтериторії Українистановить близько16%їїзагальноїплощі. 

Щорічно заготовлюється16-17 млн. м ділової деревини; відходипереробки  

деревини складають до 10 млн. м. куб. Наданийчасблизько70%відходів 

деревини у вигляді тирси, трісок, пелеті брикетів використовується як 

біопаливо[8]. 
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2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА 

РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ’ЄКТУ 

 

2.1 Загальні відомості про об’єкт енергетичного обстеження 

 

Об’єктом енергетичного обстеження даної магістерської роботи є 

приватний будинок, що знаходиться за адресою м.Суми, вул.Доватора, 

48(рис.2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Зовнішній вигляд приватного будинку  

 

Технічні характеристики будинку такі: 

 рік побудови      2012p.; 

 кількість поверхів     2 пов.; 

 площа забудови      110 м2; 

 опалювальна площа     200м2; 

 опалювальний об´єм     600м3; 

На даний час в будівлі проживає 4 людини. 

 

2.2 Опис дійсного стану будівлі  
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Основним конструктивним елементом зовнішніх стін є силікатна цегла 

що поштукатурена зсередини і ззовні. На зовнішніх стінах не виявлені 

ушкодження на конструкційному матеріалі та штукатурці. Заходи з підвищення 

рівня енергоефективності (проведення теплоізоляції) на зовнішніх стінах не 

проводилися раніше.  

В будинку встановлені вікна в кількості 10 шт. розміром 1х1,4 м. Вікна – 

дерев’яні з двокамерним склопакетом у роздільних плетіннях зі скла. 

Вхідні двері - 1 шт, розміром 1×2 м. Утеплені мінеральною ватою,сталеві. 

Стеля та підлога досліджуваної будівлі знаходиться в задовільному стані 

та має прийнятні теплові властивості.  

 

2.3 Обстеження енергетичних систем будівлі 

 

2.3.1 Система опалення 

 

Система опалення будівлі автономна та реалізується використанням 

настінного двохконтурного газового котла BOSCH (рис 2.2). Паливом для котла 

слугує природний газ, який подається до будівлі по трубі Ø56 мм. В кожній 

кімнаті будівлі розміщенні радіатори типу біметал по 8 секцій кожний. Рух 

теплоносія по трубам відбувається завдяки циркуляційному насосу типу 

«Willo». 

Основні характеристика котла згідно наведено в таблиці 2.1. 
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Рисунок 2.2 – Газовий котел типу BOSCH[9] 

Таблиця 2.1 – Основні характеристики котла типу BOSCH[9] 

Параметр Характеристика 

Вид палива Природний газ 

ККД котла, % 92 

Об’єм розширювального бака, л 8 

Теплоносій Вода рН7 

Рекомендована температура теплоносія, С 60-80 

Робочий тиск теплоносія, МПа 0,2 

Потужність,кВт 24 

Вага, кг 31 

 

Витрата газу вимірюється за допомогою газового лічильника 

типу« GALLUS G4 2000» (рис 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Лічильник природного газу [10] 
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Технічні характеристики даного типу лічильника наведено в таблиці 2.2  

 

Таблиця 2.2 – Основні характеристики газового лічильника [10] 

Параметр Характеристика 

Максимальна витрат газу, м3 6,0 

Мінімальна витрата газу, м3 0,04 

Робочий діапазон температур, 0С -30;+60 

Розміри, мм 190х156х210 

Вага, кг 1,5 

 

2.3.2 Система електропостачання 

 

Постачальником електричної енергії є ПАТ «Сумиобленерго». 

Електропостачання відбувається від трансформаторної підстанції. Живлення 

струмоприймачів здійснюється по кабельній лінії 3×120 мм з напругою 220В. 

Облік споживання електроенергії на потреби внутрішнього освітлення та 

роботу електроспоживаючого обладнання здійснюється одним лічильником 

типу «Меридіан» СОЭ-1.02/2Т (рис 2.4).  

 

 

Рисунок 2.4 – Лічильник електричної енергії [11] 

 

Технічні характеристики даного типу лічильника представлені в таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 - Технічні характеристики лічильника «Меридіан» СОЭ-1.02/2Т [11] 



 

21 
 

Назва параметру Значення параметру 

Номінальна напруга 220 В 

Номінальний та максимальний струм 5(50) 

Клас точності 1 

Кількість тарифів 1 

Міжповірочний інтервал 4 роки 

Номінальна частота 50 Гц 

 

Основне електроспоживаюче обладнання наведено в таблиці 2.4 

Таблиця 2.4 – Основне електроспоживаюче обладнання будівлі 

Назва приладу 
Кількість, 

шт. 

Потужність,згідно 

паспортних даних кВт 

Комп’ютер 1 0,5 

Пральна машина 1 0,5 

Мікрохвильова піч 1 2 

Пилосос 1 1,8 

Праска 1 1,5 

Телевізор 1 0,27 

Світлодіодні лампи 12 0,001 

Холодильник 1 0,8 

Циркуляційний насос для системи 

опалення 
1 0,05 

 

2.3.3 Система водопостачання та водовідведення 

 

Водопостачання та водовідведення здійснюється централізовано 

комунальним підприємством «Міськводоканал» СМР . Вода до будинку 

подається по металевій трубі Ø 57 мм. Циркуляція води відбувається від тиску 

в мережах. 

Облік холодної води здійснюється лічильником типу NOVATOR(рис.2.4).  

 



 

22 
 

 
Рисунок 2.5 – Лічильник обліку холодної води 

Технічні характеристики даного типу лічильника представлені в таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 - Технічні характеристики лічильника обліку холодної води [12] 

Назва параметру Значення параметру 

Номінальний діаметр,мм 15 

Витрата води (номінальна), м3/год 1,5 

Міжповірочний інтервал, роки 4 роки 

Гарантія, роки 2 

 

2.3.4 Система вентиляції  

 

Вентиляція призначена для створення та підтримання допустимих 

параметрів повітря у кімнатах будівлі. 

Будинок обладнано системою природної вентиляції. Видалення 

вентильованого повітря здійснюється через вентиляційні канали, 

щознаходяться в будівельних конструкціях. Припливне повітря систем 

природної вентиляції надходить через нещільності світлопрозорих конструкцій 

огороджень і зовнішні двері.  

 

2.3.5 Існуючі тарифи на енергоносії  
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Станом на 15.10.2019 рік тарифи на енергоносії складають: 

природний газ: 6,56 грн/м3; 

електрична енергія: 1,68 грн/кВт·год; 

 водопостачання: 9,792 грн/м3; 

 водовідведення: 9,624 грн/м3. 

 

 

 

 

 

2.4 Аналіз обсягів споживання енергоносіїв 

 

2.4.1 Аналіз обсягів споживання природного газу 

 

Обсяги споживання природного газу по місяцях за 2016, 2017 і 2018 роки 

наведено в таблиці 2.6 та на рисунку 2.6. 

 

Таблиця 2.6 – Обсяги споживання природного газу за 2016 – 2018 роки 

Місяці 

Споживання природного газу, 

м3 

2016рік 2017 рік 2018рік 

Січень 765 735 715 

Лютий 745 705 700 

Березень 489 449 418 

Квітень 284 214 201 

Травень - - - 

Червень - - - 

Липень - - - 

Серпень - - - 
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Рисунок 2.6 – Діаграма споживання природного газу за 2016 – 2018 роки 

 

Як видно з графіка, використання природнього газу для потреб опалення 

зростає в осінньо-зимові місяці в наслідок зниження середньодобової 

температури повітря. 

 

2.4.2Аналіз обсягів споживання електричної енергії 

 

Обсяги споживання електричної енергії по місяцях за 2016, 2017 і 2018 

роки наведено в таблиці 2.7та на рисунку 2.7. 

 

Таблиця 2.7 – Обсяги споживання електричної енергії за 2016 – 2018 роки 
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кВт·год 

2016рік 2017 рік 2018рік 

Січень 260 240 225 

Лютий 205 245 220 
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Продовження таблиці 2.7 

 

 

Рисунок 2.7– Діаграма споживання електричної енергії за 2016 – 2018 роки 

 

Згідно діаграми видно, що споживання електроенергії за роками майже не 

змінюється, оскільки основним енергоспоживаючим обладнанням є телевізор, 
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комп’ютер, холодильник, пральна машина, електричний водонагрівач, пилосос, 

кондиціонер які працюють в сталому режимі. 

 

2.4.3 Аналіз обсягів холодної води 

 

Обсяги холодної води по місяцях за 2016, 2017 і 2018 роки наведено в 

таблиці 2.8 та на рисунку 2.8. 

 

Таблиця 2.8 – Обсяги споживання холодної води за 2016 – 2018 роки 

Місяці 
Споживання холодної води, м3 

2016рік 2017 рік 2018рік 

Січень 
3 3 4 

Лютий 
4 3 3 

Березень 
3 4 4 

Квітень 
4 5 5 

Травень 
4 3 3 

Червень 5 5 3 

Липень 
5 4 4 

Серпень 
4 5 4 

Вересень 
4 5 3 

Жовтень 
3 3 5 

Листопад 
3 3 4 

Грудень 4 3 3 

Всього 43 42 41 
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Рисунок 2.8 - Діаграма споживання холодної води за 2016 – 2018 роки 

 

2.5 Характеристика методів та приладів вимірювання 

 

Для проведення енергетичного обстеження необхідно зробити виміри 

деяких параметрів. 

Використовуємо наступні вимірювальні прилади: 

-неконтактний інфрачервоний пірометр МТ-4 фірми Raytek; 

- рулетка; 

- універсальний вимірювач температури, вологості та точки роси testo 605-h1. 

Портативний неконтактний пірометр МТ – невеликих розмірів і дуже 

простий у використанні. Для виміру температури необхідно просто направити 

його на об'єкт, температуру якого потрібно виміряти й нажати на тригер. На 

дисплеї відобразиться значення температури поверхні об'єкта. Це найшвидший, 

легкий і безпечний спосіб виміру температури (рис. 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Неконтактний інфрачервоний пірометр МТ-4 фірми Raytek[13] 

 

Технічні характеристики наведено в таблиці 2.9 

 

Таблиця 2.9 - Технічні характеристики пірометра МТ-4 [13] 

Технічні характеристики 

Коефіцієнт випромінювання Фіксований: 0,95 

Температура ˚С або ˚F 

D:S ( відстань: розмір об'єкта ) 6:1 

Діапазон вимірів -18...+260˚С 

Відтворюваність 
±2% джерела хвиль, але не менш 

±2˚С 

Час відгуку 500мсек 

Робоча температура 0…50˚С 

Живлення 9В батарейки або акумулятор 

Розміри 152×101×38 мм 

Вага 0,227 кг 

 

Вимірювальна рулетка служила для визначення геометричних розмірів 

приміщень. Границя виміру приладу складає 10 м, похибка ±0,5 мм [14]. 
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Для визначення температури повітря в приміщенні та ззовні використовували 

універсального вимірювача температури, вологості та точки роси Testo 605-H1 

(рис. 2.10). Його технічні характеристики представлені в таблиці 2.10. 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Універсальний вимірювач Testo 605-H1 [15] 

 

Таблиця 2.10–Технічні  характеристики універсального вимірювача Testo 605-H1 [15] 

Технічні характеристики 

Діапазон вимірювань Від -20 до +70 °С 

Похибка вимірювань ±0,5 

Роздільна здатність 0,1 

Робоча температура Від 0 до +50 °С 

Довжина зонда 125 мм 

Діаметр зонда: 

- в основі 

- біля чутливого елемента 

 

16 мм 

12 мм 

 

Прилад володіє точністю і стабільністю свідчень завдяки унікальному 

датчику вологості, який не боїться води, захищений поворотною кришкою і 

відкривається лише в процесі виміру. Дисплей розташований на поворотній 

голівці і завжди видний. Передбачена функція автоматичного відключення 

через 10 хвилин роботи. 
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2.6 Аналіз результатів вимірювання 

 

За нормативними документамив холодний період року в кімнатахбудівлі 

оптимальні  параметри  мікроклімату  повинні  бути  такими:температура 

повітря – 18-20 °С; відносна вологість 45-60% [16]. 

На момент проведення обстеження зовнішня температура 

становилаt=1°C. 

Результати обстеження склали: 

1) середня температура повітря по житловим кімнатам склала  Тв – 210С, 

що відповідає санітарним вимогам [16]. 

2) відносна вологість повітря – 55%, що відповідає вимогам норм і 

правил[16]. 
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3 РОЗРАХУНКОВИЙ АНАЛІЗ ОБСТЕЖУВАНОЇ СИСТЕМИ 

ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 

 

3.1 Розрахунок термічного опору огороджувальних конструкцій 

 

Приведений опір теплопередачі дійсних огороджувальних конструкцій 

RΣпр, м2·К/Вт повинний бути не менше за значень Rqmin, які визначаються 

виходячи із санітарно-гігієнічних та комфортних умов і умов 

енергозбереження.  

Приведений опір теплопередачі, RΣпр, м2·К/Вт, непрозорої 

огороджувальної конструкції розраховується за формулою 

 

1 1

1 1 1 1n n
i

пр i

i iв з в i р з

R R


    


 

           (3.1) 

 

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

огороджувальної конструкції, Вт/(м2 .К) [17]; 

λiр– теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових 

умовах експлуатації, Вт/(м · К) [17]; 

n – кількість шарів в конструкції за напрямком теплового потоку; 

Ri– термічний опір i-го шару конструкції, м2 .К/Вт; 

Теплотехнічний розрахунок світлових прорізів, які мають конструкцію 

лише в одне скло, також проводиться за формулою (3.2). Опір теплопередачі 

заповнень світлових прорізів стандартної конструкції  приймається відповідно 

до нормативних показників. 

Термічний опір теплопередачі окремих зон підлог на ґрунті Rпг, (м
2·0С)/Вт 

визначається за формулами: 

І зона -  п

IІ

пг RRR 0 ; 

ІІ зона -  п

IІІІ

пг RRR 0 ; 

ІІІ зона -  п

IІІІІІ

пг RRR 0 ;       (3.2) 
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ІV зона -  п

IVІV

пг RRR 0 ; 

 

де: 
IR0 , 

IIR0 , 
IIIR0 , 

IVR0  - значення термічного опору теплопередачі окремих 

зон підлог на ґрунті, (м2·0С)/Вт, відповідно чисельно рівні 2,2; 4,3; 8,6; 14,2;  

ΣRп - сума значень термічного опору теплопередачі шарів підлоги на 

ґрунті, (м2·0С)/Вт [18]. 

Величина ΣRп розраховується по рівнянню[18]: 

 

 



n

i i

i
пR

1



,       (3.3) 

 

де: n – кількість шарів підлоги на ґрунті; 

δі – товщина і-го прошарку, м; 

λі – коефіцієнт теплопровідності матеріалу і-го прошарку, (м2·0С)/Вт. 

 

Таблиця 3.1 –Матеріал зовнішніх огороджуючи конструкцій 

№ 

п/п 

Найменування 

конструктивних 

елементів 

Матеріал 
Товщинашару, 

м,  

Теплопро

відність 

λ, 
Км

Вт


 

1 Зовнішні стіни 

Глиняна цегла 0,55 0,81 

Декоративна 

штукатурка  
0,001 0,81 

2 Вікна 
Дерев’яні з 

двокам.склопакетом 
0,9 0,95 

3 Двері 
Сталеві утеплені 

мінватою 
0,6 0,75 

4 Стеля 

Гіпсокартон 0,09 0,19 

Дерев’яний каркас 0,22 2,04 

Мінеральна вата 0,100 0,047 

Металочерепиця 0,003 0,27 

5 Підлога 

Щебінь 0,200 0,11 

Пісок 0,100 0,47 

Бетон 0,100 0,89 

Піщано-цементна 

стяжка 
0,06 0,81 

Лінолеум 0,005 0,35 
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3.1.2 Приклад розрахунку термічного опору огороджувальних 

конструкцій по будівлі 

 

Стіни: 21 0,55 0,001 1
0,84

8,7 0,81 0,81 23
пр

м КR
Вт

      

Стеля: 21 0,09 0,22 0,100 0,003 1
2,88

8,7 0,19 2,04 0,047 0,27 23
пр

м КR
Вт

        

Підлога: 20,200 0,100 0,100 0,06 0,005
2,23

0,11 0,47 0,89 0,81 0,35
пр

м КR
Вт

       

               І зона -  2 02,2 2,23 4,43 · /І

пгR м С Вт   ; 

     ІІ зона -  2 04,3 2,23 6,63 · /ІІ

пгR м С Вт   ; 

    ІІІ зона:  2 08,6 2,23 10,83 · /ІІІ

пгR м С Вт   ; 

Вікна: 20,9
0,95 .

0,95
пр

м КR
Вт

   

Двері: 20,6
0,8 .

0,75
пр

м КR
Вт

   

 

3.2 Розрахунок тепловтрат 

 

При дотриманні оптимальних умов теплового балансу приміщень 

будинків необхідно щоб виконувалася в них умова рівності між тепловтратами 

і теплонадходженнями.  

 

3.2.1 Сумарні розрахункові тепловтрати приміщень 

 

0втр д інф вQ Q Q Q Q        , Вт    (3.4) 

 

де: ΣQ0 – сумарні втрати теплоти через зовнішні огороджувальні 

конструкції будівлі, Вт; 

ΣQд – сумарні додаткові втрати теплоти через зовнішні огороджувальні 

конструкції, Вт; 
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ΣQінф – сумарні додаткові втрати теплоти на інфільтрацію холодного 

повітря, Вт; 

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

 

3.2.1 Тепловтрати через огороджувальні конструкції будівлі (стіни, стелі, 

світлові прорізи, двері, неутеплені підлоги) 

 

0 .( )
огр

в з р

пр

F
Q t t n

R

    , Вт      (3.5) 

 

де: Fогр– розрахункова площа поверхні огороджувальної конструкції, м2; 

RΣпр– опір теплопередачі огороджувальної конструкції (за результатами 

проведених розрахунків), м2·°С/Вт; 

tв, tз.р – відповідно температури усередині приміщення і зовнішнього 

повітря, 0С; 

n – коефіцієнт, прийнятий залежно від положення зовнішньої поверхні 

огороджувальної конструкції відносно зовнішнього повітря. 

У відповідності з (3.2), основні тепловтрати крізь не утеплені підлоги на 

ґрунті Qпдл розраховуються як: 

 

( )IVI II III
пдл в грI II III IV

пг пг пг пг

FF F F
Q t t

R R R R

 
      
 

, Вт    (3.6) 

 

де: 
I

пгR , 
II

пгR , 
III

пгR , 
IV

пгR  - термічний опір теплопередачі окремих зон підлог на 

ґрунті, (м2·0С)/Вт; 

FI, FII,FIII,FIV – площі підлоги, відповідно першої, другої, третьої, 

четвертої зони, м2; 

tв, tгр - відповідно внутрішня температура приміщень над підлогами і 

температура ґрунту (за умовами завдання tгр=+60С) [18]; 
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3.2.2 Сумарні втрати теплоти через огороджувальні конструкції 

визначаються по наступному вираженню 

 

0 .ст стл вкн з д пдлQ Q Q Q Q Q          , Вт   (3.7) 

 

де: ΣQст – сумарні втрати теплоти через зовнішні огородження 

(вертикальної конструкції), Вт; 

ΣQстл – сумарні втрати теплоти через стелю (покриття), Вт; 

ΣQвкн – сумарні втрати теплоти через світлові прорізи, Вт; 

ΣQз.д – сумарні втрати теплоти через ворота, обчислені для приміщень у 

яких є вихід на зовнішню сторону будинку, Вт; 

ΣQпдл – сумарні втрати теплоти через неутеплені підлоги на ґрунті, Вт. 

 

3.3 Розрахунок додаткових тепловтрат через огороджувальні конструкції 

 

Додаткові втрати тепла через огороджувальні конструкції будівель 

обумовлені наявністю багатьох різних неврахованих факторів, що підвищують 

величини основних тепловтрат на деякі частки від їхніх значень. 

 

3.3.1 Додаткові тепловтрати через зовнішні стіни, обумовлені орієнтацією 

будинків 

 

д

ор ст орQ Q     , Вт       (3.8) 

 

де: ΣQст – сумарні тепловтрати зовнішні стіни приміщень, Вт; 

βор – коефіцієнт добавки на орієнтацію зовнішньої стіни стосовно сторін 

світу (βор=0,13) [18]. 
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3.3.2 Додаткові тепловтрати через неутеплені підлоги розташованими на 

ґрунті або над холодними підвалами 

 

0,05д

пдл пдлQ Q   , Вт      (3.9) 

 

де: Qпдл – втрати теплоти через неутеплені підлоги, Вт. 

 

3.3.3 Величина сумарних додаткових втрат теплоти через огороджувальні 

конструкції 

 

д д д

д ор в пдлQ Q Q Q      , Вт     (3.10) 

 

де: ΣQд
ор – сумарні додаткові тепловтрати через зовнішні огородження на 

орієнтацію, Вт; 

ΣQд
в – сумарні тепловтрати по висоті приміщень, Вт; 

ΣQд
пдл – сумарні тепловтрати через неутеплені підлоги, Вт. 

 

3.4 Додаткові втрати теплоти на інфільтрацію холодного повітря 

 

3.4.1 Додаткові тепловтрати на інфільтрацію повітря через світлові 

прорізи 

 

. .0,28 ( )інф

вкн н вкн вкн в з р вQ G F с t t n       , Вт    (3.10) 

 

де: с – питома теплоємність повітря, що дорівнює 1,005 кДж/кг·0С; 

tв, tз.р - відповідно температури внутрішнього повітря приміщення і 

зовнішнього повітря, 0С; 

Gн.вкн – кількість інфільтрованого холодного повітря через нещільність 

віконного огородження, кг/(м2год); 

Fвкн – площа віконного прорізу, м2. 
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nв– кількість однотипних вікон. 

 

3.4.2 Додаткові тепловтрати на інфільтрацію повітря через відкриті двері 

 

З урахуванням дії вітру масова витрата повітря, що уривається через 

відкриті двері, може бути визначена за рівнянням: 

 

[0,33 ( / ) 0,5 0,125 ]вр q с сG В Н k g H v             , кг/с   (3.11) 

 

де: В і Н – ширина та висота дверей відповідно, м; 

kq – коефіцієнт витрати (для незахищених дверей 0,8); 

g – прискорення вільного падіння, 9,81 м/с2; 

ν – швидкість вітру під кутом до дверей (І-а кліматична зона – 2 м/с; ІІ-а 

кліматична зона – 2,1м/с) [18]; 

Δρ – різниця густин повітряних мас (Δρ= ρ- ρс), кг/м3; 

ρс – середня густина повітряних мас, кг/м3 (при нормальних 

умовахρ = 1,3 кг/м3): 

 

.

353

[273 0,5 ( )]
с

в ср опt t
 

  
      (3.12) 

 

tср.оп – середня за опалювальний період температура зовнішнього 

повітря,0С; 

 

Теплова потужність, яка необхідна для нагріву повітря, що вривається у 

двері без повітряної завіси, знаходиться за формулою: 

 

.( )інф

вр вр в з р вQ G с t t k     , кВт     (3.13) 
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де: Gвр - масова витрата зовнішнього повітря, що поступає через ворота, 

кг/с; 

с – питома теплоємність повітря, що дорівнює 1,005 кДж/кг·0С; 

tв і tз.р - температура внутрішнього повітря приміщення і зовнішнього 

повітря, 0С; 

kв – коефіцієнт, що враховує фактичний час відкривання воріт протягом 

години. 

 

3.4.3 Додаткові тепловтрати на інфільтрацію повітря через нещільність 

дверей 

 

. .0,28 ( )інф

з д з д в зQ G с t t     ,     (3.14) 

 

де с – питома теплоємність повітря, що дорівнює 1,005 кДж/кг·0С; 

tв, tз.р – відповідно температури внутрішнього повітря приміщення і 

розрахункового зовнішнього повітря, 0С; 

Gз.д – кількість інфільтрованого холодного повітря крізь неущільнені 

ворота, кг/год: 

 

. . . . . 3600з д н д н д ср н д пG b L v m     ,    (3.15) 

 

де bн.д – ширина встановленої дверної або іншої нещільності (приймається 

5 мм), м; 

Lн.д – довжина нещільності (береться загальний периметр воріт), м; 

vср.н.д – осереднена швидкість інфільтрації холодного повітря через 

нещільність (приймається 0,8 м/с), м/с [18]; 

mп – маса 1 м3 повітря (для практичних розрахунків беруть 

mп = 1,3 кг)[18]. 

 

Сумарні додаткові втрати теплоти на інфільтрацію холодного повітря 
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3.

інф інф інф

інф вкн вр дQ Q Q Q   , Вт    (3.16) 

 

3.5 Додаткові тепловтрати на витяжну вентиляцію 

 

У випадку природної вентиляції розрахунок втрат теплоти проводиться 

по наступній залежності 

 

.0,28 ( )в П в з р к VQ V с t t n k        , Вт    (3.17) 

 

де: с – питома теплоємність повітря, що дорівнює 1,005 кДж/кг·0С; 

tв і tз.р - температура внутрішнього повітря приміщення і розрахункового 

зовнішнього повітря, 0С; 

VП – внутрішній об’єм приміщення, м3; 

ρ – густина повітря, яке видаляється з приміщення, ρ=1,3 кг/м3 

nк – кратність повітрообміну приміщення , год-1 (за умовою завдання); 

kV – коефіцієнт, що враховує зменшення внутрішнього об’єму 

приміщення із-за розташування в ньому різного обладнання (приймається 

kV=0,85) [18]. 

 

Розрахунок тепловтрат: 

 

Стіни: 

2

огр 236м ;F   

236
(20 ( 25)) 12642,9Вт.

0,84
oQ      

де tз.р = -25 0С – згідно [19 ]. 

 

 Стеля: 

2

огр 99,8мF   
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99,8
(20 ( 25)) 1559,4Вт

2,88
oQ      , 

 

Вікна: 

2

огр 14мF   

14
(20 ( 25)) 663,1Вт

0.95
oQ      

 

Двері: 

2

огр 2мF   

2
(20 ( 25)) 1 112,5Вт

0.8
oQ       

 

 Підлога: 

210,5 9,5 8,5 7,5 36мIF       

28,5 7,5 6,5 5,5 28мIІF       

26,5 5,5 35,8мF     

 пдл

36 28 35,8
20 6 219,2Вт.

4,43 6,63 10,83
Q

 
      
   

 

Сумарні втрати теплоти через огороджуючи конструкції: 

 

0 12642,9 1559,4 663,1 112,5 219,2 15197ВтQ        

 

Додаткові тепловтрати через зовнішні стіни, обумовлені орієнтацією 

будинків: 

 

12642,9 0.05 632Втд

орQ     

 

 Додаткові тепловтрати через неутеплені підлоги розташованими на ґрунті 

або над холодними підвалами: 
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0,05 219,2 11Вд

пдлQ т    

 

Величина сумарних додаткових втрат теплоти через огороджувальні 

конструкції 

 

632 11 643дQ Вт    

 

Додаткові тепловтрати на інфільтрацію повітря через світлові прорізи: 

 

0,28 8 1,4 1.005 (20 ( 25)) 10 1418,2інф

вкнQ Вт         , 

 де з табл. 12[18]: 
годм

кг
G




2н.вкн. 8  

 

Додаткові тепловтрати на інфільтрацію повітря через відкриті двері: 

 

3353
1,24 /

[273 0,5 (20 1,4)]
с кг м  

  
 

1 2 [0,33 0,8 (9,81 2 0,06 /1,24) 0,5 0,125 2,1] 1,24 0,961 /врG кг с             

1
0,961 1,005 (20 ( 25)) 0,72 .

60

інф

врQ Вт        

 

Додаткові тепловтрати на витяжну вентиляцію: 

 

0,28 600 1.005 1.3 (20 ( 25)) 1,18 0.85 9906,8 .вQ Вт          , 

 

Сумарні розрахункові тепловтрати приміщення: 

 

15197,1 643 1418,2 0,72 9906,8 27165,8 27,2 .втрQ Вт кВт        
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3.6 Розрахунок теплонадходжень 

 

3.6.1 Теплонадходження від людей 

 

л л лQ q n  , Вт       (3.18) 

 

де: qл – явні теплонадходження від людей, Вт; 

nл – кількість людей. 

 

3.6.2 Теплонадходження від працюючого електроустаткування 

 

(1 )ел ел П Т П сQ N k k k k         , Вт    (3.19) 

 

де: Nел – номінальна потужність електроустаткування, Вт; 

kП – коефіцієнт завантаження; 

η – ККД електроустаткування; 

kТ – коефіцієнт переходу тепла в приміщення; 

kс – коефіцієнт попиту на електроенергію; 

 

3.6.3 Теплонадходження від джерел освітлення 

 

осв л осв л зQ N k n k    , Вт     (3.20) 

 

де: Nл – потужність одного джерела освітлення, Вт; 

kосв – коефіцієнт переходу електричної енергії в теплову; 

kз – коефіцієнт завантаження освітлення; 

nл – кількість однотипних джерел освітлення. 
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3.6.4 Теплонадходження від сонячної радіації 

 

.( )рад с с Т Т О ПQ q F q F k     , Вт     (3.21) 

 

де: qс, qТ – відповідно тепловий потік, що надходить через 1 м2 скління, 

освітленого сонцем і перебуваючого в тіні, Вт/м2 (qс=250 Вт/м2; qТ=100 Вт/м2); 

Fс, FТ – площі заповнення світлових прорізів, відповідно освітлених і 

затінених, м2; 

kО.П – коефіцієнт відносного проникнення сонячної радіації через 

заповнення світлового прорізу (kО.П=0,6). 

 

3.6.5 Сумарні теплонадходження  

 

тн л ел осв радQ Q Q Q Q    , Вт     (3.22) 

 

3.7 Визначення теплової потужності всієї будівлі 

 

втр тнQ Q Q    , Вт      (3.23) 

 

де: ΣQвтр - сумарні тепловтрати по всій будівлі, Вт; 

ΣQтн - сумарні теплонадходження по всій будівлі, Вт. 

 

Розрахунок тепло надходжень: 

 

Теплонадходження від людей: 

 

130 4 520лQ Вт   , 

 

Теплонадходження від працюючого електроустаткування: 
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7421 (1 0.7 0.8 0.9 0.85 0.8) 0.2 1561,4елQ Вт          

 

Теплонадходження від джерел освітлення: 

24 0,1 8 0,21 4освQ Вт      

 

Теплонадходження від сонячної радіації: 

 

(250 8,4 100 5,6) 0.6 1596радQ Вт       

 

Сумарні теплонадходження: 

 

4520 1561,4 4 1596 3681,4 3,7 .тнQ Вт кВт       

 

Визначення теплової потужності всієї будівлі: 

 

27165,8 3681,4 23484,4 23,5 .Q Вт кВт      

 

Річні витрати теплоти на опалення будівлі до впровадження ЕЗЗ будуть 

становити: 

 

. 3
( )

24 10
( )

ср

в ср оп

ОП ОПср

в з

t t
Q Q n

t t




     


, кВт·год  (3.24) 

 

де ΔQ – розрахункова величина теплової потужності будівлі , Вт; 

    tср
в – внутрішня температура приміщень будівлі (осереднена за 

приміщеннями), 0С; 

     tср.оп – середня температура зовнішнього повітря за опалювальний 

період, 0С;  tср.оп=-1,40С[19]; 

      tз – розрахункова температура зовнішнього повітря за опалювальний 

період,  0С; 



 

46 
 

     nОП– тривалість опалювального періоду (діб). 

 

3(20 ( 1,4))
23484,4 24 187 10 90220,7 /

(20 ( 25))
ОПQ кВт год рік 

      
   

 

3.8 Опис можливих енергозберігаючих заходівспрямованих на 

підвищення ефективності споживання енергетичних ресурсів у будівлі 

 

Проаналізувавши дані, що були отримані під час інструментального 

обстеження будівлі, візуального обстеження та розрахунку тепловтрат, 

пропонується впровадження наступних енергозберігаючих заходів: 

1) встановлення рекуператора теплоти в системі вентиляції будівлі; 

2) встановлення теплового насосу; 

3) утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій. 

Розглянемо кожен захід окремо та визначимо ефективність його 

впровадження. 

 

3.9 Розрахунковий аналіз можливих енергозберігаючих заходів 

 

3.9.1 Встановлення рекуператора теплотив системі вентиляції будівлі 

 

Рекуперація – це процес передачі тепла. Рекуперація здійснюється 

завдяки мідним теплообмінникам, які використовують тепло відпрацьованого 

повітря і ним нагрівають холодне. На відміну від віконних провітрювачів, 

віконних клапанів (які за своєю суттю більш наближені до нещільно закритого 

вікна), реверсних вентиляторів (яких, як правило, необхідно мінімум 2 в кожне 

приміщення), система припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією 

тепла Прана є цілісною вентустановкою та має ряд переваг (рис 3.1). 

Нагріте повітря, що видаляється зсередини приміщення, передає тепло 

холодному повітрю ззовні через стінки теплообмінника. Завдяки рекуператору 

Прана коефіцієнт утилізації тепла системою сягає 91% [20]. 
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Рисунок 3.1 – Переваги рекуператора Прана [20] 

 

Визначемо економію теплової енергії при використанні рекуператора: 

 

. . 0,9 9906,8 8916,2 .в в в вQ Q Вт       

 

Економія теплової енергії за опалювальний період складе: 

 

6(20 ( 1,4))
3600 8916,2 187 24 10 68506,6

(20 ( 25))

рік

втрQ МДж 
      

 
 

 

Економія споживання природного газу від застосування 

енергозберігаючого заходу складе: 

 

30 68506,6
1960 .

0,92 38

рік

р

н

Q
V м

Q


  

 
 

 

Економічний ефект від впровадження енергозберігаючого заходу складе: 

 

6,56 1960 12854,8 .Е грн   . 
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Згідно інформації виробника вартість однієї установки становить 

18000 грн включаючи доставку [21]. Вартість робіт  по встановленню  складає 

10% від вартості установки. Вартість впровадження заходу знаходимо по 

формулі : 

 

18000 0,1 18000 19800 .К грн     

 

Визначаємо термін окупності за формулою 

 

19800
1,5 .

12854,8
ок

К
Т року

Е
  

 

 

3.9.2 Встановлення теплового насосу 

 

Тепловий насос, що забезпечує необхідну роботу системy 

теплопостачання, повинен мати достатній робочий діапазон та потужність для 

випадків, коли система споживає як мінімум теплової енергії, так і її максимум. 

Розрахунок проводимо за методикою [22]. 

Опалювальна площа будинку: Fh=200 м2 .  

Знаходимо потужність насоса, що необхідна для потреб опалювання, з 

урахуванням годин його роботи: 

 

23484,4 24
25619,3 .

(20 2)
опР Вт


 


 

 

Енергія, яка йде на гаряче водопостачання: 

 

34200 56 10 1000 35
95,3 / .

24 3600
ВР Вт людину

   
 


 

 

. 4 95,3 381,2 .В ЗАГ ВР Р n Вт      
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Загальна потужність насоса: 

 

. 25619,3 381,2 26000 26 .ТН ОП В ЗАГР Р Р Вт кВт       

 

Необхідний об’єм бакаакумулятора: 

 

3

1 2

3600 26000 3600
0,634 634

( ) 1000 4200 (35 0)

ТН
бак

р

Р
V м л

с t t

 
   

     
 

 

Розрахунок необхідної довжини труб для горизонтального теплового 

насоса Необхідна довжина горизонтального теплообмінника теплового насоса, 

дорівнює відношенню потужності до знімаємої потужності одного метра труби:  

 

L = Pтн/q, м 

 

Де Ртн – потужність насоса.  

q — приймаємо 20 Вт/м (середнє значення для горизонтальних 

колекторів). 

 

L = 26000/20 = 1300 м 

 

Для нашого теплового насоса буде оптимально 13 грунтових контуру по 

100м кожен. Що б дізнатися яку площу займатиме такої колектор необхідно це 

число помножити на величину кроку укладання труб (приймаємо крок рівний 

0,7 м)  

 

S = 1300·0,7 = 910 м². 

 

 Після проведення розрахунків був вибраний тепловий насос 

компаніїNIBЕF1345(рис.3.2) [23] 
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Тепловий насос - тепловий насос з інтелектуальним керуванням, 

оснащений компресором та циркуляційними насосами з автоматичним 

регулюванням потужності. Тепловий насос налаштовує виробництво тепла під 

потреби будівлі при різних температурах на вулиці, що зменшує кількість 

циклів пуск/стоп, особливо восени та навесні. Як результат - ще більше 

заощадження на рахунках за електроенергію, та більший моторесурс. 

Готовий для використання в житлових та комерційних будівлях[23]. 

 

 

Рисунок 5.2 – Тепловий насос NIBЕ F1345[23] 

 

Принципова схема розміщення теплового насоса зображена на рисунку 5.3. 

 

 

Рисунок 5.3 – Принципова схема розміщення теплового насосу [24] 
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Вартість теплового насосу, включаючи транспортування, 

пусконалагоджувальні роботи, обслуговування, консультування при 

виникненні позаштатних ситуацій (погана електромережа, вина споживачів, 

тощо) складає приблизно К = 15604 євро [23] ( Станом на 03.11.2019 року 1 

євро= 27,38 грн.) Тоді К = 15604·  27,38 = 427237,5 грн. 

Монтаж теплового насосу складає 10 % від його вартості: 

 

К = 427237,5·1,1 = 469961,3 грн. 

 

Даний проект спрямований на повну відмову в споживанні природного 

газу на опалення будівлі та підігрів гарячої води. 

За 2018рік було спожито 3379 м3 газу. В грошовому еквіваленті це 

складає: 

 

2,22166337956,6 Е  грн 

 

Простий термін окупності  

 

469961,3
20 .

22166,2
а

К
Т років

Е
  
  

 

3.9.3 Утеплення зовнішніх огороджуючи конструкцій (стіни) 

 

З метою зменшення теплових втрат через зовнішні стіни пропонується 

провести їх утеплення шляхом нанесення теплоізоляційного матеріалу. 

Вибираємо теплоізоляційний матеріал мінеральну вату [24]. 

Теплопровідність даного типу матеріалу складає 0,04 /утп Вт м К    [24]. Такі 

плити використовуються для утеплення стін, дахів, підлог. Ці плити ідеально 

витримують всі явища навколишнього середовища, легкі в обробці й 

дозволяють одержати чудовий теплоізоляційний ефект. 
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Визначення необхідної товщини теплоізоляційного шару для утеплення стін: 

 

𝛿ут. = [𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 − 𝑅Σ пр] ∙ 𝜆ут = [3,3 − 0,84] ∙ 0,04 = 0,1м. 

 

де: 

2

min 3,3q

м К
R

Вт


 мінімальний термічний опір стін [17]. 

 

Вибираємо для встановлення плити мінераловатні фірми «Техніколь», 

розміром 1200х600×100мм. Ціна 295 грн/м2 [24]. 

Площа стін, яку необхідно утеплювати, складає –236м2. 

 

Вартість матеріалу для утеплення: 

 

236 295 69620 .грн   

 

Вартість монтажу плит разом з додатковими матеріалами складає 30% від 

вартості матеріалу: 

 

69620 0,3 20886 .грн   

 

Затрати на плити та монтаж складуть: 

 

69620 20886 90506 .К грн    

 

Визначимо економічний ефект від впровадження заходу. Визначимо 

тепловтрати через стіни при нормованому опорі теплопередачі: 

 

236
(20 ( 25) 3218,2 .

3,3

норм

стеліQ Вт     
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Різниця тепловтрат до і після утеплення складе: 

 

12642,9 3218,2 9424,7 .Q Вт     

 

Знайдемо різницю тепловтрат через стіни за опалювальний період : 

 

6(20 ( 1,4))
3600 9424,7 187 24 10 72414,3

(20 ( 25))

рік

втрQ МДж 
      

 
 

 

Економія споживання природного газу від застосування 

енергозберігаючого заходу складе: 

 

372414,3
2071

0,92 38

рік

втр

р

н

Q
V м

Q
  

 
 

 

де   - ККД котла. Згідно [9]   = 0,92. 

 

Економічний ефект від впровадження енергозберігаючого заходу складе: 

 

6,56 2071 13588Е грн    

 

Визначимо простий термін окупності:  

 

90506
6,7 .

13588
окТ року 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

4.1 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів, що можуть виникати під час 

роботи енергоменеджера під час роботи на об’єкті 

 

На енергоменеджера під час роботи на об’єкті може впливати ряд 

небезпечних і шкідливих факторів: 

- фізичні (параметри мікроклімату, недостатнє освітлення, рівень шуму, 

вібрація, випромінювання, ураження електричним струмом, пожежна 

небезпека, небезпека вибуху); 

- психофізіологічні ( нервово-психічні перевантаження). 

Виходячи з цього, слід надати велику увагу забезпеченню безпеки роботи 

устаткування, електробезпеки, нормативних метеорологічних умов на робочих 

місцях та забезпеченню необхідного рівня освітленості. 

Електрична небезпека в будинку представлена використанням 

електроприладів та електропостачання. Даний об’єкт відноситься до класу 

приміщень без підвищеної небезпеки. Та все ж використовувана електрична 

енергія несе небезпеку для життя енергоменеджера. Для забезпечення безпеки 

при використанні електричних приладів передбачено використання 

автоматичних вимикачів  для уникнення короткого замикання. 

Використовуються розетки із захисним заземленням. Система 

електропостачання прокладена в стінах будинку.  

 

4.1.2 Механічна небезпека  

 

Механічні небезпека зумовлена падінням важких об’єктів, таких як: 

холодильник, телевізор, який знаходиться на висоті, прилади освітлення, 

кухонне приладдя. Для забезпечення безпеки необхідно дотримуватись 

рекомендацій по встановленню та експлуатації даних приладів. 
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4.1.3 Термічна небезпека 

 

Термічні чинники, які характеризуються тепловою енергією і 

аномальною температурою є температура нагрітих і охолоджених предметів і 

поверхонь, температура відкритого вогню й пожежі. При обстеженні 

виявилось, що термічну небезпеку несуть опалювальні прилади  та 

трубопроводи, а також газова плита на кухні. Це може призвести до опіків, так 

як температура деяких нагрітих поверхонь може сягати 100°С. Для захисту від 

термічного ураження потрібно дотримуватися правил з техніки безпеки. 

 

4.1.4 Шум та дія електромагнітних полів 

 

Для забезпечення комфортних умов праці енергоменеджера негативні 

фактори максимально ізолюються і по можливості ліквідуються. Для прикладу, 

шум сучасної пральної машини, або холодильника не становлять негативного 

фактору. 

Для зменшення фактору іонного випромінювання використовуються 

більш сучасні прилади, які мають менші параметри випромінювання і 

встановлюються подалі від місця відпочинку проживаючих. Це такі прилади, як 

комп’ютер та мобільний телефон. 

 

4.1.5 Освітлення 

 

Для нормальної зорової роботи необхідно створювати такі умови, щоб не 

виникали професійні захворювання або виробничий травматизм. Освітлення 

має відповідати встановленим нормативам та характеру зорової виробничої 

діяльності: 

- забезпечувати достатню рівнозмінність та постійність освітлення 

відсутність умов переадаптації органів зору; 



 

56 
 

- не створювати сліпучої дії від джерела світла і предметів, що 

знаходяться в полі зору; 

- не створювати на робочих поверхнях різких та глибоких тіней, бути 

рівномірним на площині, що освітлюється. 

Параметри освітлення для приміщення встановлювались згідно ДБН 

В.2.5-28-2006 [25]. Для даної будівлі при комбінованій системі освітлення, 

рівень освітленості буде варіюватись від 150ЛК до 300 ЛК [25]. 

 

4.1.6 Пожежо-та вибухонебезпека  

 

Пожежо- та вибухонебезпека обумовлена використаням в побуті 

природнього газу для приготування їжі, опалення, та використання 

електроприладів.. Даний будинок та його прибудинкові приміщення 

відноситься до категорії Д вибухопожежонебезпеки а конструктивні 

характеристики до 9 ступеня вогнестійкості згідно з ДБН В.1.1-7-02 [26]. 

Вибухопожежонебезпека є одним з найнебезпечніших факторів, тому для цього 

було приділено найбільше уваги. Так як опалення будинку проводиться від 

газового котла, то він встановлений в сусідньому приміщенні в 

спеціалізованому для нього місці.  Використання газових приладів в будинку 

також обумовлене специфічними умовами, такими як: віддаленість газових 

приладів від легкозаймистих речей, використанням спеціальних кріпильних та 

під’єднуючих елементів, що не здатні до займання чи плавлення. Також 

пожежонебезпека йде від електроприладів, тому для протидії з вогнем є в 

наявності 2 вогнегасники які можна взяти з автомобіля а також пісок ,який є на 

прибутковій території. Вода може використовуватися для пожежогасіння лише 

в крайніх випадках, якщо не має небезпеки від електроприладів, та якщо 

зайнялись не горючомасляні суміші, газ. Організаційні заходи щодо 

забезпечення пожежної небезпеки на об’єкті встановлені згідно з НАПБ а 

01.001-2015[27]. 
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4.2 Конструкція і безпечна експлуатація посудин під тиском  

 

4.2.1 Загальні вимоги 

 

1. Конструкція посудин повинна забезпечувати працездатність, 

надійність, довговічність і безпеку експлуатації протягом розрахованого строку 

служби і передбачати можливість проведення технічного огляду, цілковитого 

випорожнення, очистки, промивки, продувки, ремонту, експлуатаційного 

контролю металу та з’єднань [28]. 

2. Для кожної посудини має бути встановлений і вказаний в паспорті 

розрахунковий (допустимий) строк служби з урахуванням умов експлуатації. 

3. Пристрої, які заважають зовнішньому і внутрішньому оглядам посудин 

(мішалки, змійовики, оболонки, тарілки, перегородки та інші пристрої), повинні 

бути, як правило, знімними. В разі застосування приварних пристроїв повинна 

бути передбачена можливість їх видалення з подальшою установкою. Порядок 

знімання й установки цих пристроїв має бути вказаний в Інструкції з монтажу 

та експлуатації [28]. 

4. Якщо конструкція посудин не дозволяє проводити зовнішній і 

внутрішній огляди або гідравлічне випробування, передбачені вимогами цих 

Правил, розробником проекту посудини в Інструкції по монтажу та 

експлуатації мусять бути вказані методика, періодичність й обсяг контролю, 

виконання яких забезпечить своєчасне виявлення та усунення дефектів [28]. 

5. Конструкція внутрішніх пристроїв повинна забезпечувати видалення із 

посудин повітря при гідравлічному випробуванні і води після гідравлічного 

випробування [28]. 

6. Посудини повинні мати штуцери для наповнення і зливу води, а також 

видалення повітря при гідравлічному випробуванні [28]. 

7. На кожній посудині повинен бути передбачений вентиль, кран або 

інший пристрій, що дозволяє здійснювати контроль за відсутністю тиску в 
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посудині перед його відкриванням, при цьому відвід середовища повинен бути 

напрямлений в безпечне для обслуговуючого персоналу місце [28]. 

Роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання під тиском, 

повинен забезпечити утримання обладнання під тиском у справному стані та 

безпечну експлуатацію шляхом організації належного технічного 

обслуговування, технічного огляду, експертного обстеження у випадках, 

передбачених законодавством, та ремонту власними силами або шляхом 

укладання договору з іншим суб’єктом господарювання на виконання 

зазначених робіт. Згідно з [29] роботодавець зобов’язаний: 

1) призначити наказом відповідального працівника за справний стан і 

безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов навчання та 

перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку; 

2) забезпечити працівників цими Правилами, інструкціями, що діють у 

межах підприємства; 

3) призначити в необхідній кількості обслуговувальний персонал, який 

пройшов навчання з охорони праці і має відповідну кваліфікацію щодо 

обслуговування обладнання під тиском, приладів безпеки, контрольно-

вимірювальних приладів (далі - КВП), хімводопідготовки, живильних 

пристроїв та іншого допоміжного устаткування [29]; 

4) розробити і затвердити виробничу інструкцію для персоналу, який 

обслуговує обладнання під тиском, на підставі інструкції з монтажу і 

експлуатації виробника або постачальника обладнання під тиском з 

урахуванням компонування устаткування. Виробнича інструкція повинна 

знаходитись на робочих місцях і видаватись під розписку обслуговувальному 

персоналу [29]; 

5) визначити певний механізм для персоналу, на який покладено 

обов’язки з обслуговування обладнання під тиском, згідно з яким йому 

доручається ведення ретельного спостереження за дорученим устаткуванням 

шляхом його огляду, перевірки справності арматури, КВП, запобіжних 

клапанів, засобів сигналізації і захисту, живильних пристроїв. Для запису 
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результатів огляду і перевірки слід вести змінний журнал. Форма журналу 

визначається роботодавцем [29]; 

6) забезпечити періодичність перевірки знань цих Правил, норм та 

інструкцій з охорони праці згідно з чинним законодавством працівниками [29]; 

7) організувати періодичну перевірку знань виробничих інструкцій 

персоналом [29]; 

8) організувати контроль за станом металу елементів обладнання під 

тиском відповідно до інструкції з монтажу і експлуатації виробника. На 

теплових електростанціях при контролі за станом металу котлів слід також 

керуватись НД; 

9) забезпечити виконання цих Правил відповідальними працівниками за 

справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском, а 

обслуговувальним персоналом – інструкцій [29]; 

10) забезпечити проведення технічних оглядів і експертного обстеження 

обладнання під тиском у випадках, передбачених законодавством, у визначені 

строки [29]; 

11) проводити періодично (не рідше одного разу на рік) обстеження 

обладнання під тиском, а саме гідростатичне випробування робочим тиском, 

внутрішній та зовнішній огляди. Для трубопроводів пари та гарячої води 

проводиться зовнішній огляд; 

12) для запобігання аварій паропроводів, що працюють за температури, 

яка викликає повзучість металу, власник трубопроводу має встановити 

систематичне спостереження за зростанням залишкової деформації. 

2. На час відсутності працівника, відповідального за справний стан та 

безпечну експлуатацію обладнання під тиском (відпустка, відрядження, 

хвороба), виконання його обов’язків має бути покладено на іншого 

відповідального працівника відповідним наказом по підприємству з 

дотриманням вимог пункту 1 цієї глави. 

3. Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію, 

повинен забезпечити: 
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1) утримання обладнання під тиском у справному стані; 

2) проведення своєчасного ремонту обладнання під тиском і підготовку 

його до технічного огляду та/або експертного обстеження [29]; 

3) своєчасне усунення виявлених несправностей; 

4) обслуговування обладнання під тиском відповідним персоналом; 

5) обслуговувальний персонал - інструкціями, а також періодичну 

перевірку на знання цих інструкцій персоналом; 

6) виконання обслуговувальним персоналом інструкцій [29]. 

4. Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію 

обладнання під тиском, зобов’язаний: 

1) регулярно оглядати обладнання під тиском в робочому стані; 

2) щодня в робочі дні перевіряти записи в змінному журналі і 

проставляти в ньому свої підписи; 

3) проводити роботу з персоналом з метою підвищення його кваліфікації; 

4) зберігати журнали нагляду (паспорти) обладнання під тиском та 

інструкції з монтажу і експлуатації виробників; 

5) проводити протиаварійні тренування з персоналом котельні; 

6) брати участь в обстеженнях, а саме гідростатичних випробуваннях 

робочим тиском, внутрішніх та зовнішніх оглядах; 

7) перевіряти правильність ведення технічної документації при 

експлуатації та ремонті обладнання під тиском і забезпечувати її зберігання; 

8) своєчасно усувати порушення, виявлені представниками центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці. 

5. Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію 

обладнання під тиском, має право: 

1) усувати від обслуговування обладнання під тиском персонал, який 

допустив порушення інструкцій або виявив незадовільні знання; 

2) подавати роботодавцю пропозиції щодо притягнення до 

відповідальності працівників і обслуговувальний персонал, які порушили ці 

Правила та інструкції, що діють в межах підприємства; 
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3) подавати роботодавцю пропозиції щодо усунення причин, які 

породжують порушення вимог цих Правил та інструкцій. 

6. Роботодавець повинен розробити і затвердити у відповідному порядку 

інструкцію з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин. Для 

посудин (автоклавів) із швидкознімними затворами в інструкції з режиму 

роботи і безпечного обслуговування має бути зазначений механізм зберігання і 

застосування ключ-марки. Інструкція має знаходитися на робочому місці і 

видаватись під підпис обслуговувальному персоналу. 

Схеми включення посудин слід вивішувати на робочих місцях. 

 

4.2.2 Обслуговування обладнання під тиском 

 

 Згідно з [29] до обслуговування обладнання під тиском можуть бути 

допущені особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання з 

охорони праці, перевірку знань в установленому порядку. 

Не дозволяється доручати обслуговувальному персоналу, який 

знаходиться на чергуванні, виконання інших робіт під час роботи обладнання 

під тиском, не передбачених виробничою інструкцією[29]. 

Забороняється залишати котел без постійного нагляду обслуговувальним 

персоналом як під час роботи котла, так і після його зупинки до зниження в 

ньому тиску до атмосферного та повного припинення горіння в топці, 

вилучення з неї решти палива [29]. 

Допускається експлуатація котлів при камерному спалюванні палива без 

постійного нагляду за їх роботою обслуговувальним персоналом за наявності 

автоматики, сигналізації і захисту, що забезпечують ведення безпечного 

режиму роботи, ліквідацію аварійних ситуацій з пульта керування, а також 

зупинку котла при порушеннях режиму роботи, які можуть викликати 

пошкодження котла з одночасною сигналізацією про це на пульт керування. 

Переведення котлів на диспетчеризоване керування має бути проведено за 

проектом [29]. 
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4.3 Дії населення в разі надзвичайних ситуацій 

 

При першій можливості покиньте разом із сім’єю небезпечну зону. У разі 

неможливості виїхати особисто, відправити дітей і родичів похилого віку до 

родичів, знайомих. Необхідно взяти із собою всі документи, коштовні речі і 

цінні папери. Підготовку до можливого перебування у зоні надзвичайної 

ситуації доцільно починати завчасно. Необхідно підготувати «екстрену 

валізку» з речами, які можуть знадобитись при знаходженні у зоні надзвичайної 

ситуації або при евакуації у безпечні райони[30]. 

Запам'ятайте! З метою привернення уваги населення до початку передачі 

термінової інформації територіальними органами цивільного захисту 

включаються сирени, наявні на відповідній території, а також у запису 

мережею телебачення і радіомовлення, що означає подачу попереджувального 

сигналу оповіщення «УВАГА ВСІМ!». Почувши такий сигнал, негайно 

увімкніть радіоприймач або телевізор і слухайте повідомлення управління з 

питань надзвичайних ситуацій. На кожний вид надзвичайної ситуації 

підготовлені варіанти текстових повідомлень. Після подачі звукового сигналу 

сирени передається мовна інформація про надзвичайну ситуацію. Вислухавши 

повідомлення, кожен громадянин повинен діяти без паніки відповідно до 

отриманих вказівок. У повідомленні міститься інформація про надзвичайну 

ситуацію, місце і час її виникнення; територію (район, масиви, вулиці, будинки 

тощо), яка потрапляє в осередки (зони) ураження; порядок дій при 

надзвичайних ситуаціях та іншу інформацію. Кожний громадянин, який 

перебуває нароботі, повинен виконувати всі розпорядження керівника суб'єкта 

господарювання і діяти відповідно до вказівок органів управління цивільного 

захисту [30]. 

Якщо ви перебуваєте вдома, при виникненні надзвичайної ситуації слід: 

тримати постійно включеними радіоприймачі, телевізори, щоб слухати 

розпорядження і вказівки органів виконавчої влади, управління з питань 

надзвичайних ситуацій; повідомити сусідів про отриману інформацію; 
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привести у готовність засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри, 

при їхній відсутності приготувати найпростіші засоби (повсякденний одяг, 

взуття, марлеві пов'язки, плівку тощо); постійно тримати при собі засоби 

індивідуального захисту, підготувати медичну аптечку, документи, 

засобизв'язку, особистої гігієни, запасїжі, питноїводиіт.д.; провестивквартирі 

(будинку) протипожежн ізаходи (вимкнутигаз, електропостачання тощо), 

закритивікна, кватирки, ущільнитиїх; уточнити місце найближчого укриття 

(підвального приміщення), де можна сховатися. Якщо сигнал оповіщення 

застав вас у транспорті, громадському місці (магазині, театрі, наринку тощо) 

необхідно уважно і спокійно вислухати повідомлення, визначитися, де поблизу 

є сховище, укриття і як можна швидше до нього дістатися. Якщо дозволяє час, 

можна добратися до свого помешкання і діяти відповідно до отриманих 

вказівок [30]. 

Підготовка оселі: 

 нанести захисні смуги зі скочу (паперу, тканини) на віконне скло для 

підвищення його стійкості до вибухової хвилі та зменшення кількості 

уламків і уникнення травмування у разі його пошкодження [31]; 

 по можливості обладнайте укриття у підвалі, захистіть його мішками з 

піском, передбачте наявність аварійного виходу [31]; 

 при наявності земельної ділянки обладнайте укриття на такій відстані від 

будинку, яка  більше його висоти [31]; 

 зробити вдома запаси питної та технічної води; 

 зробити запас продуктів тривалого зберігання; 

 додатково укомплектувати домашню аптечку засобами надання першої 

медичної допомоги; 

 підготувати (закупити) засоби первинного пожежогасіння; 

 підготувати ліхтарики (комплекти запасних елементів живлення), гасові 

лампи та свічки на випадок відключення енергопостачання; 

 підготувати (закупити)  прилади (примус) для приготування їжі у разі 

відсутності газу і електропостачання [31]; 
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 підготувати необхідні речі та документи на випадок термінової евакуації 

або переходу до захисних споруд цивільної оборони або інших сховищ 

(підвалів, погребів тощо) [31]; 

 особистий транспорт завжди мати у справному стані і запасом палива для 

виїзду у небезпечний район; 

 при наближенні зимового періоду необхідно продумати питання щодо 

обігріву оселі у випадку відключення централізованого опалення. 

     Правила поведінки  в умовах надзвичайних ситуації воєнного характеру [31]. 

Необхідно: 

 зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації [31]; 

 не сповіщати про свої майбутні дії (плани) малознайомих людей, а також 

знайомих з ненадійною репутацією[31]; 

 завжди мати при собі документ (паспорт) що засвідчує особу, відомості 

про групу крові своєї та близьких родичів, можливі проблеми зі 

здоров’ям (алергію на медичні препарати тощо) [31]; 

 знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу 

місця проживання, роботи, місцях частого відвідування (магазини, базар, 

дорога до роботи, медичні заклади тощо). Без необхідності старатися як 

найменше знаходитись поза місцем проживання, роботи та малознайомих 

місцях [31]; 

 при виході із приміщень, пересуванні сходинами багатоповерхівок або до 

споруди цивільної оборони (сховища) дотримуватись правила правої 

руки (як при русі автомобільного транспорту) з метою уникнення 

тисняви. Пропускати вперед та надавати допомогу жінкам, дітям, 

перестарілим людям та інвалідам, що значно скоротить терміни зайняття 

укриття; 

 уникати місць скупчення людей [31]; 

 не вступати у суперечки з незнайомими людьми, уникати можливих 

провокацій; 
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 у разі отримання будь-якої інформації від органів державної влади про 

можливу небезпеку або заходи щодо підвищення безпеки передати її 

іншим людям (за місцем проживання, роботи тощо); 

 при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно 

покидати цей район [31]; 

 посилювати увагу і за можливості, також залишити цей район, у разі 

появи засобів масової інформації сторони-агресора; 

 орієнтуються на місцевості, розмовляють з акцентом, не характерна 

зовнішність, протиправні і провокативні дії, проведення незрозумілих 

робіт тощо) негайно інформувати органи правопорядку, місцевої влади, 

військових [31]; 

 у разі потрапляння у район обстрілу сховатись у найближчу захисну 

споруду цивільної оборони, сховище (укриття). У разі відсутності 

пристосованих сховищ, для укриття використовувати нерівності рельєфу, 

(канави, окопи, заглиблення від вибухів тощо). У разі раптового обстрілу 

та відсутності поблизу споруд цивільного захисту, сховища і укриття − 

лягти на землю головою в сторону, протилежну вибухам. Голову 

прикрити руками (за наявності, для прикриття голови використовувати 

валізу або інші речі). Не виходьте з укриття до кінця обстрілу [31]; 

 надавати першу допомогу іншим людям у разі їх поранення. Визвати 

швидку допомогу, представників ДСНС України, органів правопорядку за 

необхідності військових [31]; 

 у разі, якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, протиправних 

до них дій (арешт, викрадення, побиття тощо) постаратися з’ясувати та 

зберегти як найбільше інформації про них та обставини події для надання 

допомоги, пошуку, встановлення особи тощо. Необхідно пам’ятати, що 

Ви самі або близькі Вам люди, також можуть опинитись у скрутному 

становищі і будуть потребувати допомоги [31]. 

 Не рекомендується:  

 підходити до вікон, якщо почуєте постріли; 
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 спостерігати за ходом бойових дій; 

 стояти чи перебігати під обстрілом; 

 конфліктувати з озброєними людьми; 

 носити армійську форму або камуфльований одяг; 

 демонструвати зброю або предмети, схожі на неї; 

 підбирати покинуті зброю та боєприпаси. 

 При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється:  

1. перекладати, перекочувати з одного місця на інше; 

2. збирати і зберігати, нагрівати і ударяти; 

3. намагатися розряджати і розбирати; 

4. виготовляти різні предмети; 

5. використовувати заряди для розведення вогню і освітлення; 

6. приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь чи 

річку. 

Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів з означення, 

огородження і охороні їх на місці виявлення. Негайно повідомте про це 

територіальні органи ДСНС та МВС за телефоном «101» та «102»[31]. 
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ВИСНОВКИ 

 

В ході виконання магістерської роботи були представлені вихідні дані, 

щодо конструктивних особливостей досліджуваного приватного будинку та 

його технічних характеристик. Проведений аналіз споживання природного газу 

електричної енергії, холодної води за місяцями впродовж останніх трьох років.  

Виконано опис наявних в будинку засобів обліку енергетичних ресурсів. 

Наведені результати інструментального обстеження. Виконано 

розрахунок теплової потужності будівлі, яка склала 23,5 .Q кВт   Виходячи з 

приведеного аналізу пропонується розробити та запровадити низку 

організаційних та техніко-економічних заходів у системах енергоспоживання 

будинку, у тому числі з застосуванням пристроїв та технологій, які дозволяють 

раціонально її використовувати. 

Запропоновані наступні напрями модернізації енергетичних систем:  

- встановлення рекуператора теплоти в системі вентиляції будівлі:  

( капітальні вкладення на впровадження заходу складають – 19800 грн; 

економія в грошовому еквіваленті – 12854,8грн; термін окупності заходу – 1,5 

року); 

- встановлення теплового насосу: ( капітальні вкладення на впровадження 

заходу складають – 409961,3 грн; економія в грошовому еквіваленті – 22166,2 

грн; термін окупності заходу – 20 років). 

- утеплення зовнішніх огороджуючи конструкцій (стіни): ( капітальні 

вкладення на впровадження заходу складають – 90506 грн; економія в 

грошовому еквіваленті – 13588 грн; термін окупності заходу – 6,7 років). 

Проведений аналіз потенційних та небезпечних факторів роботи 

енергоменеджера на об’єкті. Виконано опис конструкції та безпечної 

експлуатації роботи посудин під тиском. Представлено основні дії населення в 

разі виникнення надзвичайної ситуації.  
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