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ВСТУП 

 

 

Енергоефективність та енергозбереження є пріоритетними напрямами 

енергетичної політики більшості країн світу. Це обумовлено вичерпанням 

невідновлювальних паливно-енергетичних ресурсів, відсутністю реальних 

альтернатив їх заміни, наявністю ризиків при їх виробництві і транспортуванні. 

В останній час ці чинники набувають все більшого значення у зв'язку із 

загальною нестабільністю у регіонах видобутку ПЕР, напругою на паливно-

ресурсних ринках та несприятливими прогнозами щодо подальшого зростання 

цін на енергоресурси. В Україні, як і в більшості європейських країн, понад 30 % 

кінцевої енергії споживається будинками. Це найбільший сектор національної 

економіки з точки зору енергоспоживання, за яким ідуть промисловість і 

транспорт [1]. Тому для зменшення використання ресурсів та покращення умов 

життя людей проводиться енергетичний аудит (обстеження) будівлі. Його 

проводять з метою визначення можливостей економії енергії та допомоги в 

здійсненні економії на практиці шляхом упровадження механізмів енергетичної 

ефективності.   

Об’єктом енергетичного аудиту у наданій роботі стала система 

теплопостачання двоповерхової багатоквартирної житлової будівлі, яка 

знаходиться за адресою: м. Шостка вул. Київська 18. 

Метою дослідження будівлі є проведення енергетичного обстеження 

системи тепло-, електро- та водопостачання , багатоквартирного будинку та 

розробка заходів з модернізації системи теплопостачання будинку для 

зменшення витрат на опалення житлових приміщень. За допомогою 

встановлення загальнобудинкового теплового насоса планується зменшити час 

використання газових котлів на обігрів приміщень, шляхом перемикання 

системи опалення на тепловий насос. Такий захід був запропонований через те, 

що ціни на енергоносії постійно зростають (у нашому випадку це природний 

газ), і це спричиняє збільшення витрат на опалення будівлі. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 

 

 

1.1 Загальні відомості про об’єкт енергетичного обстеження 

 

Об'єктом енергетичного обстеження є двоповерхова багатоквартирна 

житлова будівля та її системи енергопостачання, яка знаходиться за адресою: 

м. Шостка вул. Київська 18 рисунок 1.1 

 

 

Рисунок 1.1-обстежуваний будинок м. Шостка вул. Київська 18 

 

Технічні характеристики будівлі такі: 

 рік побудови……………………………………………………1976 p.; 

 кількість поверхів………………………………………………..2 пов.; 

 опалювальна площа………………………………………..….361,9 м
2
; 

 площа забудови………………………..…..……………...….249,48 м
2
; 

 опалювальний об'єм будівлі……………………………...…904,75 м
3
; 

 

Будівля не приєднана до системи централізованого теплопостачання. В 

кожній квартирі встановлено автономні газові котли для опалення. Для нагріву 
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води використовуються газові колонки. Будинок підключений до 

централізованої системи газо-, водо-, та електропостачання.  

 

1.2 Опис дійсного стану будівлі 

 

Стіни: 

Загальний стан будівлі задовільний, зовнішніх дефектів стін не виявлено 

Матеріал стін - силікатна цегла на цементно піщаному розчині товщиною      

510 мм. Не мають зовнішнього утеплення. З внутрішньої сторони стіни вкриті 

шаром штукатурки 40 мм. 

Вікна: 

Будинок налічує 32 вікна загальною площею 70,8 м
2
, з них 16 були 

замінені на ПВХ - профілі з двокамерними склопакетами товщиною 60 мм. Та 

16 вікон з дерев’яними рамами. Заміна вікон призвела до зменшення тепловтрат 

будівлі за рахунок збільшення термічного опору огороджувальних конструкцій 

будівлі. Температура повітря у приміщеннях зі старими дерев’яними вікнами, 

нижча за температуру у приміщеннях з новими металопластиковими, та не 

відповідає нормативним показникам. 

Перекриття будівлі:  

Підвальне приміщення відсутнє. Дахове перекриття суміщене, 

складається зі збірних залізобетонних панелей та керамзиту вкритих трьома 

шарами руберойду. Підлога – залізобетонні панелі, лінолеум. Теплоізоляція 

відсутня 

Двері: 

Будівля має один вхід до неопалюваного під’їзду. Вхідні двері зроблені з  

дерева. На кожному поверсі розташовані 4 квартири 



9 

 

1.3 Обстеження енергетичних систем і системи водопостачання об’єкта 

 

1.3.1 Система опалення 

Обстежувана будівля має індивідуальну систему теплопостачання Для 

опалення будинку використовуються парапетні газові котли встановлені в 

кожній квартирі. Теплоносій – вода. Система двохтрубна з горизонтальною 

розводкою. Рух гарячого теплоносія відбувається зверху вниз через труби і 

опалювальні прилади. В якості опалювальних приладів використовуються 

чавунні радіаторні батареї які встановлюються  під вікнами для того, щоб 

компенсувати потоки холодного повітря. У більшості випадків доступ до 

опалювальних приладів необмежений, але в деяких кімнатах вони закриті 

меблями, що перешкоджає циркуляції теплого повітря.  

 

1.3.2 Система електропостачання 

До основних технічних енергоспоживаючих систем будівлі належать: 

- система освітлення; 

- система електрообладнання. 

Систему освітлення складають світильники з лампами розжарювання та 

енергозбережними лампами. 

До основного електроспоживаючого обладнання системи 

електрообладнання належать комп’ютери, телевізори, мікрохвильові печі, 

електрочайники, пральні машини, праски та холодильники. 

 

 

1.3.3 Система водопостачання 

Будинок підключено до місцевої системи централізованого 

водопостачання. Основним споживачем холодної води є жителі будівлі. 

Арматура складається з змішувачів, кранів, змивних бачків, які знаходяться у 

задовільному стані. 
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1.3.4 Система вентиляції 

 

Будинок обладнано системою природної вентиляції. Видалення 

вентильованого повітря здійснюється через вентиляційні канали, що 

знаходяться в будівельних конструкціях. Припливне повітря систем 

природної вентиляції надходить через нещільності світлопрозорих 

конструкцій огороджень і зовнішні двері. Видалення повітря з кухні 

виконується механічною системою вентиляції. Вентиляційні отвори системи 

витяжної і припливної вентиляції відкриті і працюють у режимі природної 

вентиляції, що спричинює значні втрати теплоти. 

Схема системи вентиляції відсутня. 

 

1.4 Аналіз споживання енергоносіїв та води 

1.4.1 Аналіз обсягів споживання газу 

Будинок підключений до системи централізованого газопостачання. 

Договір укладений з компанією ТОВ «Сумигаз збут» Шосткинський відділ 

реалізації. В кожній квартирі встановлено лічильники. Розглянемо величину 

споживання газу за 2018 рік на прикладі 3 квартир табл. 1.1 та рис. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Кількість спожитого газу за 2018 р 

Місяць 

Споживання газу  

Квартира 1 Квартира 2 Квартира 3 

м
3
 м

3 м
3 

Січень 230 280 230 

Лютий 220 255 210 

Березень 210 360 200 

Квітень 115 100 150 

Травень 7 9 21 

Червень 8 0 6 

Липень 8 5 6 

Серпень 10 10 10 

Вересень 12 13 40 

Жовтень 106 100 100 

Листопад 200 200 180 

Грудень 230 230 210 

Всього 1356 1562 1363 
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Рисунок 1.1 – Динаміка споживання газу за квартирами 

 

Споживання газу будівлею відбувається для забезпечення опалення, а 

також для нагріву гарячої води газовими колонками та роботи газових плит.   

Тривалість опалювального періоду обирається жителями квартир самостійно. 

Проаналізувавши зображену на рис. 1.1 гістограму споживання газу 

можна дійти висновку, що найбільша кількість газу споживається у зимовий 

час для забезпечення опалення квартир, так як немає погодозалежного 

керування, температура в приміщеннях обирається жителями самостійно, тому 

можемо спостерігати нерівномірність споживання за квартирами. 

 

1.4.2 Аналіз обсягів споживання електроенергії 

Будинок підключений до системи електропостачання . Компанія яка 

виконує постачання електроенергії ТОВ «ЕНЕРА СУМИ». Величина 

споживання електроенергії за 2018 рік у будівлі наведена у табл.1.2 та на 

рис.1.2. 
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Таблиця 1.2 – Величина споживання електроенергії  

Місяць 

Спожита електроенергія 

Квартира 1 Квартира 2 Квартира 3 

кВт·год кВт·год кВт·год 

Січень 80 98 90 

Лютий 75 80 85 

Березень 70 75 80 

Квітень 65 50 85 

Травень 67 45 75 

Червень 55 45 60 

Липень 57 50 55 

Серпень 60 48 60 

Вересень 55 55 65 

Жовтень 65 60 70 

Листопад 70 75 85 

Грудень 75 80 80 

Всього 794 761 890 
  

 
 

Рисунок 1.2 – Обсяги споживання електроенергії  

Проаналізувавши  гістограми споживання електроенергії з рис. 1.2 можна 

побачити, що кількість спожитої електроенергії в теплу пору року менша. Це 
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можна пояснити тим, що в літній період збільшується світловий день і, як 

результат, зменшується споживання електроенергії на освітлення приміщень. 

 

1.4.3 Аналіз обсягів споживання води 

За постачання холодної води в обстежувану будівлю відповідає КП 

ВУВКГ «Водоканал». Обсяги споживання води та її водовідведення за 

квартирами наведені у табл. 1.3 та на рис. 1.3. 

 

Таблиця 1.3 –Обсяги споживання води за 2018 рік. 

 

 

Місяць 

 

Спожвання води 

Квартира 1 Квартира 2 Квартира 3 

м
3
 м

3
 м

3
 

Січень 3 3 4 

Лютий 3 6 3 

Березень 3 3 3 

Квітень 4 2 2 

Травень 3 1 1 

Червень 4 0 1 

Липень 4 2 1 

Серпень 3 3 2 

Вересень 4 3 3 

Жовтень 3 2 3 

Листопад 3 3 3 

Грудень 3 3 4 

Всього 40 31 30 
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Рисунок 1.3 – Обсяги споживання води. 

 

Розглянувши і проаналізувавши надану інформацію (рис. 1.3) можна 

стверджувати про нерівномірність споживання води. В зимовий період 

збільшення споживання в квартирах №1 та №2 можна пояснити збільшенням 

кількості людей, які використовують воду, через зимові свята.  В літній період 

можемо спостерігати в квартирі №1 велика кількість ресурсу використовується 

не лише для побутових потреб, а і на полив прибудинкових територій. 
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2. РОЗРАХУНКОВИЙ АНАЛІЗ ОБСТЕЖУВАНОЇ СИСТЕМИ 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

 

Розрахунки, представлені у даній роботі виконані за загальноприйнятими 

методиками [2], [6] та [17]. 

Метою даного розрахунку є розробка заходів з модернізації системи 

теплопостачання будинку для зменшення витрат на опалення житлових 

приміщень. За допомогою встановлення загальнобудинкового теплового насоса 

планується зменшити час використання газових котлів на обігрів приміщень, 

шляхом перемикання системи опалення на тепловий насос. Такий захід був 

запропонований через те, що ціни на енергоносії постійно зростають (у нашому 

випадку це природний газ), і це спричиняє збільшення витрат на опалення 

будівлі. 

 

2.1 Розрахунковий аналіз методик визначення теплової потужності будівлі 

  

Для вибору необхідної методики для подальшого розрахунку теплової 

характеристики обстежуваної будівлі було обрано два варіанти:  

 Розрахунковий аналіз теплової потужності будівлі за збільшеними 

показниками [5] 

 Розрахунок необхідного теплового навантаження за КТМ 204. 

 

2.1.1 Метод збільшених показників 

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. 
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2.1.1.1 Розрахунковий аналіз стану огороджувальних конструкцій 

Визначена величина теплової потужності використовується при 

впроваджені заходу із модернізації системи опалення шляхом встановлення 

теплового  насосу до вже існуючої системи індивідуального газового опалення. 

Результати розрахунку опору теплопередачі огороджувальних конструкцій 

корпусу будівлі отримані відповідно до методики наданій у документації [2] та 

представлені у таблиці 2.1.  

Приведений опір теплопередачі дійсних огороджувальних конструкцій 

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

визначаються виходячи із санітарно-гігієнічних та комфортних умов і умов 

енергозбереження.  

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

огороджувальної конструкції розраховується за формулою 

 

    (2.1) 

 

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, Вт/(м · К); 

n – кількість шарів в конструкції за напрямком теплового потоку; 

Ri – термічний опір i-го шару конструкції, м
2
 .К/Вт; 

Теплотехнічний розрахунок світлових прорізів, які мають конструкцію 

лише в одне скло, також проводиться за формулою (2.1). Опір теплопередачі 

заповнень світлових прорізів стандартної конструкції  приймається відповідно 

до нормативних показників. 
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Таблиця 2.1 – Результати розрахунку опору теплопередачі зовнішніх 

огороджувальних конструкцій 
 

№ 

п/п 

Найменування 

конструктивного 

елементу 

Матеріал шару 

Товщина 

шару,  

i , м 

Тепло-

провідність 

Км

Вт
,


i

 Вт

Км

R пр





2

,

 Вт

Км

Rq

2

min ,

 

1 Стіни 

Кладка з цегли білої 

силікатної на 

цементно-піщаному 

розчині 

0,51 0,69 

0,94 3,3 

Цементно-піщана 

штукатурка 
0,04 0,81 

2 Суміщене покриття 

Залізобетонна плита 0,22 2,04 

1,61 5,35 Керамзит 0,15 0,12 

Руберойд  0,01 0,17 

3 Вікна 
Пластикові і 

дерев’яні 
– – 0,52 0,75 

4 

 

Підлога 

 

Залізобетонна плита 0,22 2,04 

0,45 

 

3,75 

 

Розчин цементно-

піщаний 

0,04 0,81 

Лінолеум 0,005 0,38 

 

Отримані результати ( minпр qRR 


) свідчать про невідповідність дійсного 

опору теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій нормативним 

вимогам [3, табл.3]. Це вказує на незадовільні теплозахисні властивості 

огороджувальних конструкцій, та вимагає впровадження енергозбережних 

заходів щодо збільшення їх опору теплопередачі. 

 

2.1.1.2 Розрахунок теплової потужності системи теплопостачання будівлі 

Визначена величина теплової потужності, яка  розрахована за 

збільшеними показниками, використовується при впроваджені заходу з 

модернізації теплового пункту застарілої конструкції на об’єкті енергетичного 

обстеження. 

Розрахункові величини температур приймаються наступні:  
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– внутрішня температура приміщень tв=20°С (за вимогами температурного 

режиму [3, табл.В.2]); 

– температура зовнішнього повітря tз.р= -25°С [4]. 

Визначення фактичної питомої опалювальної характеристики будівлі [5], 

Вт/м
3
·°С, за дійсними параметрами стану огороджувальних конструкцій (див. 

таблиця 2.1): 

 

𝑞пит
ф

=
𝑃б

𝐹б
∙ (

1

𝑅Σпр
стн + 𝑔0 ∙ (

1

𝑅Σпр
вкн −

1

𝑅Σпр
стн )) +

1

𝐻б
∙ (0,9 ∙

1

𝑅Σпр
стл + 0,6 ∙

1

𝑅Σпр
пдлг),  (2.2) 

 

де Рб – периметр будівлі за зовнішніми розмірами огороджувальних 

конструкцій, м; 

Fб – площа будівлі в межах периметра, м
2
; 

Hб – висота будівлі в межах опалюваних приміщень, м; 

𝑅Σпр
стн – приведений опір теплопередачі зовнішніх стін, м

2
·К/Вт (див. таблиця 2.1); 

𝑅Σпр
стл – приведений опір теплопередачі стелі будівлі, м

2
·К/Вт (див. таблиця 2.1); 

𝑅Σпр
пдлг– термічний опір теплопередачі підлоги будівлі, м

2
·К/Вт (див. таблиця 2.1); 

𝑅Σпр
вкн – опір теплопередачі вікон, м

2
·К/В т (див. таблиця 2.1). 

g0 – коефіцієнт скління будівлі, який визначається як: 

g0 =
𝐹н.блк

вкн

𝐹н.блк
стн         (2.3) 

Максимальна розрахункова теплова потужність будівлі за збільшеними 

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

визначається так [5]: 

 

𝑄б = 𝑎 ∙ 𝑞пит
ф

∙ 𝑉б ∙ (𝑡в − 𝑡з.р) ∙ 10−3,    (2.4) 

 

де Vб – зовнішній об'єм будівлі в межах опалювальних приміщень, м
3
; 

𝑡в  –температура по приміщеннях будівлі, °С [3, табл.В.2]; 
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tз.р – розрахункова температура зовнішнього повітря для міста, де 

розташована будівля, °С [4]; 

а – поправковий коефіцієнт, який визначається як [5]: 

 

𝑎 = 0,54 +
𝑡в

(𝑡в −𝑡з.р)
= 0,54 +

20

(20−(−25))
= 0,98                                (2.5) 

Коефіцієнт скління будівлі за формулою (2.3): 

g0 =
𝐹н.блк

вкн

𝐹н.блк
стн =

70,8

372,6
= 0,19  

Фактична питома опалювальна характеристика будівлі за формулою(2.2): 

 

𝑞пит
ф

=
64,8

249,48
∙ (

1

0,94
+ 0,19 ∙ (

1

0,52
−

1

0,94
)) +

1

5,75
∙ (0,9 ∙

1

1,61
+ 0,6 ∙

1

0,45
) = 0,65 Вт/м3 ∙0 С 

 

Максимальна теплова потужність будівлі (2.4): 

 

𝑄б = 0,98 ∙ 0,65 ∙ 1434 ∙ (20 − (−25)) ∙ 10−3 = 41,11 кВт 

 

2.1.2 Метод розрахунку необхідного теплового навантаження за КТМ  

Максимальний тепловий потік на опалення житлових та громадських 

споруд визначається за формулою 

𝑄0𝑚𝑎𝑥
/

= 𝑞0 ∙ 𝐴 ∙ (1 + 𝑘1) ∙ 𝐾0 ∙ 𝛼, Вт   (2.6) 

 

де А – будівельний об’єм будівлі за зовнішніми розмірами, м
3
; 

q0 – питома опалювальна характеристика будівлі, ккал/(м
3
·

0
С) [6, табл.2.5]; 

k1 – коефіцієнт, що враховує тепловий потік на опалення громадських 

споруд (при відсутності даних, дорівнює 0,25); 

α – коефіцієнт перерахунку питомих опалювальних характеристик; 

K0 – розрахунковий коефіцієнт при q0, ккал/(м
3
·

0
С) 
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𝐾0 = 1,163 ∙ (𝑡вн − 𝑡р.о)     (2.7) 

 

де tвн – внутрішня температура опалювальних приміщень, 
0
С[3, табл.В.2]; 

tр.о – розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування 

опалення, 
0
С. 

Коефіцієнт перерахунку величини питомих опалювальних характеристик 

для рівня температур tр.о= -25
0
С  – 𝛼 = 1,08 [6, табл.2.7]. 

Розрахунковий коефіцієнт при q0, ккал/(м
3
·

0
С) (2.7):  

 

𝐾0 = 1,163 ∙ (20 − (−25)) = 52,335 ккал/(м
3
·

0
С) 

 

Максимальний тепловий потік на опалення формула (2.6): 

 

𝑄0𝑚𝑎𝑥
/

= 0,52 ∙ 1247,4 ∙ (1 + 0,25) ∙ 52,335 ∙ 1,08 = 45828,44, Вт 

 

Провівши розрахунки теплового потоку для обраного об’єкту за 

допомогою методики збільшених показників було отримане значення 𝑄б =

41,11 кВт, тоді як метод розрахунку за КТМ 204 𝑄б = 45,828 кВт. З отриманих 

даних можемо зробити висновок, що обидва методи надають досить схожі 

значення. Але для подальшого розрахунку буде використовуватись метод 

збільшених показників, так як він є більш інформативним і враховує 

особливості огороджувальних конструкцій будівлі. Це дозволяє більш точно 

вирахувати необхідну кількість теплової енергії необхідної для опалення. Тоді 

як для розрахунку за  КТМ 204 використовуються лише загальні табличні дані 

які відштовхуються від об’єму будівлі та року її побудови, не враховуючи 

конструктивних властивостей будівлі. 
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2.1.3 Розрахунок потужності теплового насосу 

Для подальшого запровадження енергозберігаючого заходу необхідно 

провести розрахунки за обраною методикою наведеною в пункті 2.1.1 для 

необхідної температури повітря.  Для підбору тепловго насосу обраховуємо 

теплову потужність будівлі при -5℃.  

Для цього знаходимо: 

Поправковий коефіцієнт за формулою (2.5): 

 

𝑎 = 0,54 +
𝑡в

(𝑡в − 𝑡з.р)
= 0,54 +

20

(20 − (−5))
= 1,34                              

 

Коефіцієнт скління будівлі за формулою (2.3): 

 

g0 =
𝐹н.блк

вкн

𝐹н.блк
стн =

70,8

372,6
= 0,19  

 

Фактична питома опалювальна характеристика будівлі за формулою (2.2): 

 

𝑞пит
ф

=
64,8

249,48
∙ (

1

0,94
+ 0,19 ∙ (

1

0,52
−

1

0,94
)) +

1

5,75
∙ (0,9 ∙

1

1,61
+ 0,6 ∙

1

0,45
) = 0,65 Вт/м3 ∙0 С 

 

Максимальна теплова потужність будівлі для визначеної температури 

зовнішнього повітря -5
0
С становить (2.4): 

 

𝑄б = 1,34 ∙ 0,65 ∙ 1434 ∙ (20 − (−5)) ∙ 10−3 = 31,24 кВт 

 

Для обстежуваного будинку тепловий насос типу ґрунт-вода, який буде 

обиратися, повинен забезпечити опалення будівлі при -5С
o
 і вище, для 

визначеної теплової потужності будівлі Qб = 31,24 кВт. 
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2.1.4 Визначення максимальної потужності будівлі при різних 

температурах 

Для даного розрахунку використовувалась методика наведена в пункті 

2.1.1 та програмний продукт Microsoft Excel. В результаті чого ми отримали 

сумарну необхідну кількість теплової енергії для опалення будівлі за весь 

опалювальний період в залежності від температури навколишнього середовища 

дорівнює Qб.рік=115636 кВт/год теплової енергії. При цьому річна кількість 

теплоти яку необхідно виробити тепловим насосом у діапазоні температур 

зовнішнього повітря від -5
0
С до 8

0
С становить Qб.н = 84368 кВт/год. Розподіл 

кількості теплоти на опалення будівлі в залежності від температури 

зовнішнього повітря представлений на рисунку 2.1 

 

 

Рисунок 2.1- Величина добової кількості необхідної теплоти в залежності від 

температури 

 

2.2 Аналіз розрахункових заходів 

 

Для встановлення тривалості опалювального періоду проводимо аналіз 

температурних даних. Для цього було використано архів погоди за 2018 рік в 

місті Шостка [9]. В результаті було виявлено що опалювальний період тривав з 
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23.10.18 по 04.04.19, загальна кількість днів становить 164 дні, з них при 

середньодобовій температурі більше -5℃ було 132 дні та при температурі 

нижче ніж -5℃ 32 дні. Тобто тривалість використання теплового насосу замість 

газового котла 132 дні. Для наочності розподілення температурного режиму 

результати показано на рисунку 2.2  

 

 

Рисунок 2.2-Розподіл середньодобових температур за 2018-2019 

опалювальний період 

 

2.3 Характеристика енергозбережного заходу з модернізації системи 

опалення будівлі 

 

Одним із шляхів для впровадження альтернативної енергетики в систему 

опалення багатоквартирної будівлі є встановлення теплового насосу. Для 

впровадження буде використовуватись тепловий насос типу ґрунт-вода. 

Ґрунтовий геотермальний тепловий насос забезпечує в нашому кліматі значно 

нижчу вартість опалення, ніж водяна система. Так як температура ґрунту більш 

стабільна, ніж повітря, тому ґрунтовий тепловий насос не повинен працювати в 

широкому діапазоні температур випарника і його компоненти можуть бути 
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завдяки цьому дешевше, ніж повітряного насоса, з хорошими параметрами. На 

деякій глибині під поверхнею землі, так званої глибини промерзання, 

температура завжди вище 0 
0
С. Глибина промерзання ґрунту в Україні 

варіюється від 0,8м до 1 м.  Однак, на глибині більшій, ніж 1 м ґрунт завжди 

має плюсову температуру. Чим глибше, тим температура ґрунту більш 

стабільна – його не охолоджує холодне повітря, але він і менше нагрівається в 

результаті впливу сонячних променів[7]. 

Переваги 

– Екологічно чистий вид опалення. Не використовуються горючі матеріали, 

немає продуктів згоряння і викидів в атмосферу. 

– Економічність. Дозволяє економити на сировину і комунальних платежах. 

– Універсальність. Можливість використовувати в будь-якому місці, так як 

тепло завжди присутня в навколишньому середовищі. 

– Автоматична робота. 

– Безпека. При опаленні не відбувається процес горіння, не 

використовуються горючі речовини, відсутня небезпека викиду в атмосферу 

небезпечних виділень. 

– Ефективність. Можливість використовувати теплову енергію для 

нагрівання контуру гарячого водопостачання. Можливість використання в 

якості кондиціонера в літній період. 

– Тривалий термін служби. 

Але має також і ряд недоліків. 

Недоліки 

–  Дуже висока вартість обладнання та установки. 

–  Мала кількість професіоналів, здатних правильно провести розрахунок та 

підбір обладнання, а також провести монтаж. 

–  Не завжди є можливість установки теплового насоса. 

–  Опалення заміського будинку тепловим насосом недоцільно, якщо він 

рідко відвідується в холодний період [8]. 
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Перед монтажем теплового насосу поряд з будинком буриться 

свердловина в яку поміщається труба, що утворює петлю, в якій циркулює 

рідина. Петля проходить через випарник теплового насоса, де температура 

розсолу знижується і стає нижче, ніж температура ґрунту. Проходячи далі по 

трубі в землі, розсіл поступово нагрівається. В кінці знову потрапляє у 

випарник, де віддає тепло [7]. Принцип роботи теплового насосу наведений на 

рисунку 2.3 [10] 

 

Рисунок 2.3 – Принцип роботи теплового насосу  

 

Таким чином, розсіл є посередником в обміні різниці температур між 

ґрунтом і випарником насоса. 

Теплообмінник може бути горизонтальний або вертикальний. У виборі 

рішення допомагає розмір земельної ділянки – для виготовлення 

горизонтального теплообмінника потрібно кілька сотень квадратних метрів, а 

на вертикальні зонди досить кілька десятків. 
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Важливо, щоб обсяг теплообмінника був великим – на весь опалювальний 

сезон насос отримує з ґрунту кілька мегават-годин тепла. Якщо він занадто 

малий, то піддається надмірному охолодженню і, як наслідок, насос не може 

правильно працювати. Система управління ґрунтового теплового насоса, як 

правило, виключає його, коли температура розсолу знижується до -5 ° С, тому 

що нижче цього значення хід процесів в контурі надмірно порушується [7]. 

 

2.3.1 Підбір теплового насосу 

Для обстежуваного будинку підбираємо тепловий насос типу ґрунт - вода 

з тепловою потужністю яка забезпечить опалення будівлі при -5С
o
. Для цього 

було розраховано необхідну теплову потужність Qб = 31,24 кВт. 

За розрахунковими параметрами було обрано геотермальний тепловий 

насос СТС Eco. Part i435 PRO рисунок 2.4 [11].Вартість даного теплового 

насосу складає 404649,10 грн[11]. 

 

Рисунок 2.4 – геотермальний тепловий насос  

Модель СТС Eco. Part i435 PRO - насос циркуляційний класу А. Керувати 

його роботою можна віддалено з телефону або комп'ютера. На корпусі 

обладнання передбачений цифровий екран для індикації помилок роботи, 

графіків і режимів. 
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Тепловий насос має наступні технічні характеристики: 

– теплова потужність - 33,52 кВт 

– температура теплоносія - +65 С; 

– СОР - 4.55; 

– фреон - R407C; 

– електрична потужність - 4.48 кВт; 

– обсяг холодоагенту – 5,8 кг[11]. 

 

Ціна установки геотермальних теплових насосів включає вартість: 

 ціна буріння залежить від складу порід і глибини свердловини. В 

Україні станом на початок 2019 року ціни на бурові роботи варіюються від 250 

грн/м;  

 геотермальний насос - 404649грн; 

 виготовлення зондів і їх закладка - 67500 грн; 

 вартість неохідних складових та монтаж – 85000 грн[12]. 

 

2.3.1.1 Розрахунок необхідної кількості свердловин 

Найпоширенішим видом первинного контуру для теплового насоса ґрунт 

вода, є система вертикальних свердловин. Часто такий вид ґрунтового контуру 

називають «вертикальний теплообмінник», а систему в загальному – «розсіл / 

вода» або «ґрунт / вода». Є принципова відмінність від системи з 

горизонтальним теплообмінником. Вертикальний теплообмінник відбирає 

тепло від ядра землі, в той час як горизонтальний - від землі, яка, в свою чергу, 

прогрівається від сонця і талих вод. 

Перевагою вертикального теплообмінника над горизонтальним є те, що 

вертикальний теплообмінник не займає місця на ділянці. Звичайно ж, на етапі 

монтажу для вертикальних свердловин потрібно виділити чималу ділянку, 

однак за фактом завершення монтажу цю ділянку можна повноцінно 

використовувати в інших цілях. Система вертикальних свердловин не робить 

ніякого впливу на навколишнє середовище у вигляді "ефекту пізньої весни" і не 
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виморожує ґрунт. Ефект пізньої весни притаманний системам з 

горизонтальними теплообмінниками, коли з приходом весни на ділянці, 

відведеній під горизонтальний колектор, все ще є лід. 

Перевага над системою вода-вода складається в більш високій надійності 

системи, через відсутність додаткових точок відмови, таких як додатковий 

теплообмінник і погрузний насос. 

Для того щоб зрозуміти, скільки потрібно свердловин, необхідно 

розрахувати загальну глибину вертикального теплообмінника. Кількість тепла, 

яке можна отримати з землі, залежить від геологічних властивостей підземних 

порід, а також від наявності ґрунтових вод. 

Наприклад, для сухого піску - знімання з одного погонного метра 

свердловини становить близько 25 Вт, в той час як насичена водою глина може 

видавати до 60 Вт з метра погонного. В межах Сум та околиць в основному 

можна отримати близько 45 Вт з метра погонного[13]. 

Електрична потужність обраного теплового насоса складає 4,55 кВт. 

4,55 кВт  це енергія, яку ми витрачаємо для того, щоб отримати 33,2 кВт. 

Ці ж 4,48 кВт ми отримуємо за рахунок стиснення фреону. Потужність яку 

необхідно відібрати від землі: 

 

Pп=Рт - Ре ,кВт     (2.8) 

 

Рт – теплова потужність насоса, кВт[11]. 

Ре – електрична потужність необхідна для роботи насоса, кВт[11]. 

Необхідна потужність землі(2.8): 

 

Pп =33,2 - 4,55 = 28,65 кВт 

 

Загальну необхідну глибину свердловин для роботи теплового насоса 

визначають за формулою: 
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hзаг =
Pп

Рз
, м        (2.9) 

 

Pз – потужність яку можна відібрати від ґрунту, Вт[13]. 

Pп - необхідна потужність землі, Вт. 

Необхідну глибина свердловин(2.9): 

 

hзаг =
28650

45
= 637м 

 

Теоретично, можна пробурити одну свердловину глибиною 637 метрів, на 

практиці можуть виникнути технічні труднощі пов'язані з такою глибиною, і 

вартість буріння на такій глибині може бути дорожче.  

Тому приймаємо 10 свердловини глибиною, по 64 метри [13]. 

Вартість буріння свердловин визначається за формулою: 

 

Вб = hсв·k·Цб     (2.10) 

 

hсв – глибина свердловини, м; 

k – кількість свердловин, штук; 

Цб – ціна буріння, грн/м. 

Вартість буріння свердловин (2.10): 

 

Вб = 64·10·250=160000 грн 

 

Загальна сума витрат на впровадження заходу: 

 

Цзаг = 404649+67500+85000+160000= 717149  грн  (2.11) 

 

Через необхідність проведення бурових робіт та встановлення зондів 

вартість встановлення теплового насосу типу земля-вода є значно вищою за 
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вартість насосу повітря-вода. Але враховуючи те що температура землі є більш 

стабільною за температуру повітря і не опускається навіть взимку нижче 0
0
С 

геотермальний тепловий насос є більш вигідним для впровадження та 

подальших витрат на опалення. 

 

2.3.2 Аналіз ефективності впровадження 

Для проведення аналізу доцільності впровадження теплового насосу в 

систему опалення багатоповерхового будинку нам необхідно порівняти витрати 

до впровадження теплового насосу та після. Фактичне споживання газу та 

електроенергії жителями будинку вказане в таблиці 1.1 та 1.2 і показане на 

рисунках 1.1 та 1.2 Загальне річне споживання газу на потреби опалення, 

приготування їжі та нагріву води 11487 м 
3
. Але надалі для оціночного аналізу 

буде використовуватись розрахункове значення необхідної кількості газу. 

Для виконання порівняльного аналізу потрібно розрахувати кількість газу  

яка необхідна для опалення будинку при температурі від 8°С до -5°С та від 

 -5°С до -25°С, після чого розрахувати кількість електроенергії необхідної для 

роботи теплового насосу при температурі від 8°С до -5°С.   

За результатами вибірки з прогнозу погоди за 2018-2019 опалювальні 

роки кількість днів з температурою вище -5°С – 132 дні, та 32 дні з 

температурою нижче ніж -5°С. 

Розрахунок необхідної кількості газу для опалення будівлі проводиться за 

формулою: 

 

Вгаз =
3600∙𝑄б

𝑄р  ∙𝜂к
н  , м

3
/год      (2.12) 

 

Де Qб –теплова потужність будівлі, кВт/год(рисунок 2.1). 

𝑄р 
н – нижча теплота згорання газу приймаємо 34000 кДж/м

3
; 

𝜂к- коефіцієнт корисної дії котла, 0,92. 
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Для розрахунку було використано програмний продукт Microsoft Excel. 

Результати розрахунку наведені на рисунку 2.5: 

  

Рисунку 2.5- Величина добової кількості газу необхідного для опалення в 

залежності від температури 

 

За результатами розрахунків загальна кількість газу яка необхідна для 

опалення будівлі  складає Взаг=13308,45 м
3
. З них 10486,4 м

3
 необхідно для 

опалення при температурі від 8°С до  -5°С , та 2822,09 м
3
 при температурі від 

 -5°С до -25°С. Тариф на газ, станом на листопад 2019 в Сумській області 

6,86312 грн/м
3
[14]. 

Виходячи з цих даних можемо дізнатись оціночну вартість опалення 

будинку за допомогою газових котлів.
 
Результати наведені в таблиці 2.2 

 

Таблиця 2.2- Результати розрахунків необхідної кількості газу  

 Загальна 

необхідна 

кількість газу 

При температурі від 

+8°С до -5°С 

При температурі від 

 -5°С до -25°С 

Кількість 

газу, м
3
 

13308,45 10486,4 2822,09 

Вартість, грн 91337,6 71969,2 19368,4 
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Після впровадження теплового насосу кількість газу яка 

використовувалась для опалення при температурі вище -5°С буде замінена на 

електричну енергію яка необхідна для роботи насосу.  

Для розрахунку необхідної кількості електричної енергії використовуємо 

формулу (2.13): 

 

Вел =
𝑄б.н

СОР
, кВт/год      (2.13) 

 

де СОР – коефіцієнт перетворення  4.55 кВт; 

𝑄б.н − кількість теплоти яку необхідно виробити тепловим насосом за 

визначений період часу, кВт/год; 

Кількість електроенергії необхідної для роботи теплового насосу у період 

з температурою навколишнього середовища від -5
0
С до 8

0
С становить (2.13): 

 

Вел =
84368

4,55
= 18542  кВт/год  

 

Для того щоб розрахувати кількість коштів яка піде на оплату 

електричної енергії на потреби опалення використовуємо дійсний тариф на 

електропостачання. Тариф для будинків з електроопаленням, що діє для 

населення, яке проживає у квартирах чи будинках, обладнаних 

електроопалювальними установками. З травня по вересень вони споживають за 

базовим тарифом, а з 1 жовтня по 30 квітня включно сплачують 0,9 грн до 3000 

кВт*год за місяць і 1,68 грн понад 3000 кВт*год (з ПДВ) [15].  

За даними оціночного погодозалежного розрахунку споживання 

електроенергії не буде перевищувати 3000 кВт*год. Тому знаючи кількість 

необхідної електроенергії та обираючи тариф Тел=0,9 грн можемо розрахувати 

оціночні витрати для роботи теплового насосу.   

Сума витрат електроенергії на опалення за допомогою теплового насосу 

визначається за формулою (2.14): 
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Еел = Вел ∙ Тел грн/рік      (2.14) 

 

де Вел − необхідна кількість електроенергії для роботи теплового 

насосу кВт/год; 

Тел − тариф на електричну енергію, грн. 

Сума витрат електроенергії на опалення з використанням теплового 

насосу (2.14): 

 

   Еел = 18542 ∙ 0,9 = 16688 грн/рік 

 

Для повного обігріву зимою в опалювальний період необхідно 

комбінувати опалення за допомогою теплового насосу від 8°С до -5°С  та 

газовий котел коли температура опускається нижче -5°С до -25°С. Тому 

витрати після встановлення теплового насосу визначаються як: 

 

Еел.заг =Еел + Егаз, грн.     (2.15) 

 

де Еел − сума витрат електроенергії на опалення за допомогою теплового 

насосу; 

Егаз − витрати на опалення будинку тепловим котлом при температурі 

нижче -5°С . 

Витрати після встановлення теплового насосу становлять (2.15): 

 

     Еел.заг =16688 +19368= 36056 грн 

 

Різниця між витратими на опалення будинку лише газовим котлом та  з 

використанням теплового насосу  

Проведемо порівняльну характеристику витрат на опалення у вигляді 

таблиці (2.3) 
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Таблиця 2.3- порівняння витрат на опалення  

Вид опалення 
При температурі 

від +8°С до -5°С 

При температурі 

від -5°С до -25°С 

Загальна кількість 

коштів, грн 

Газові котли 71969 19368 91338 

Комбіноване 

опалення 
16688 19368 36056 

 

З даних наведених в таблиці можемо зробити висновок, що використання 

теплового насосу значно скоротило витрати на опалення при температурі до -

5°С. Це дозволило зменшити загальні витрати на опалення будинку та 

отримати економію. 

Річна економія витрат на експлуатацію після впровадження заходу 

визначаємо за формулою: 

 

∆Е = Егаз.заг- Еел.заг , грн.     (2.16) 

 

Егаз.заг – загальна кількість коштів на опалення будівлі за допомогою 

газового котла, грн. 

Еел.заг – загальна кількість коштів необхідна для опалення будівлі за 

допомогою комбінованої системи. 

Річна економія витрат на експлуатацію після впровадження заходу (2.16): 

 

 ∆Е = 91338-36056=55282 грн. 

 

Якщо порівняти суму, витрачену на придбання і монтаж пристрою, з 

розміром зекономлених коштів, можна обчислити приблизний термін окупності 

теплонасосної системи.Для визначення терміну окупності використовуємо 

формулу : 
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Т =
Цзаг

∆Е
, рік.      (2.17) 

 

 

Визначення термінів окупності (2.17): 

 

Т =
717149

55282
= 13 років. 

 

Виходячи з розрахунків для обраної будівлі простий термін окупності 

встановлення теплового насосу становить 13 років. Ці дані є оціночними так як 

тарифи на газо- та електропостачання постійно змінюються. Але виходячи з 

цих даних встановлення теплового насосу є вигідним вкладенням, адже 

вказаний виробниками термін роботи  теплового насосу, та усіх складових, 

варіюється від 40-70 років. Такий довгий термін служби та досить швидкий 

термін окупності доводить економічну доцільність впровадження теплового 

насосу як засобу для опалення багатоквартирного будинку. 

 

2.4 Термомодернізація будівлі 

 

Для отримання більшого ефекту під час експлуатації теплового насосу 

для опалення в порівнянні з класичним газовим опаленням необхідно провести 

термореновацію. Оскільки стіни складають значну площу огороджуючи 

конструкцій, то саме через них проходить велика частина теплових втрат 

будівлі. Тому додаткове утеплення стін спеціальними матеріалами здатне 

значно скоротити витрати теплової енергії загалом по будівлі, і відповідно 

зменшити потужність опалення та платню за спожиту теплову енергію. 

 

2.4.1 Утеплення стін будівлі 

Для утеплення стін було обрано спосіб нанесення теплоізоляції зовні, 

оскільки він має ряд переваг: утеплюється вся поверхня стіни, включаючи 

вузли прилягання перекриттів; попереджує передчасне руйнування стін, що 
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може бути викликане коливаннями температур та атмосферною вологою; при 

накладенні ізоляції всередині виникає необхідність відсувати радіатори, які 

розміщені біля зовнішньої стіни; роботи по утепленню не порушують режиму 

роботи будівлі; не відбувається зменшення корисної площі будівлі. 

Утеплення стін будівлі пропонується провести базальтовими плитами. 

Теплопровідність такої плити складає h = 0,041 Вт/(м ∙ К) [16].  

Необхідну товщину теплоізоляційного шару визначаємо за формулою: 

 

 𝛿ут  = (𝑅𝑞𝑚𝑖𝑛  − 𝑅пр) ∙ 𝜆ут, м. (2.18) 

 

де 𝜆ут = 0,041 Вт/(м ∙ К) – теплопровідність ізолюючого матеріалу. 

RΣпр – приведений (дійсний) опір теплопередачі непрозорої 

огороджувальної конструкції (таблиця 2.1), м
2
 ·К/Вт; 

Rq min – мінімально допустиме значення опору теплопередачі 

огороджувальної конструкції, м
2
 ·К/Вт [3]. 

 

𝛿ут = (3,3− 0,94) ∙ 0,041 = 0,097 м. 

 

Отже, товщина ізоляції має складати 10 см. 

Втрати через стіни будівлі без ізоляції: 

 

Qстн =
F

стн

Rqmin
∙ (tB − tз) ∙ n, Вт    (2.19)  

 

F
стн

 – розрахункова площа непрозорої огороджувальної конструкції за 

внутрішніми її межами, м
2
; 

R0 – опір теплопередачі огороджувальної конструкції (за 

результатами проведених розрахунків RΣпр або Rqmin [3]), м
2
·°С/Вт. Для 

визначення тепловтрат при неутепленій  стіні Q
1

стн у формулу 
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підставляється величина RΣпр. Значення Rqmin підставляється тоді, коли 

визначається величина тепловтрат вже при правильно утепленій стіні – 

Q
із

стн; 

tв, tз. – відповідно температура у приміщенні і розрахункова 

зовнішнього повітря, 
0
С [3]; 

n – коефіцієнт, взятий залежно від положення зовнішньої поверхні 

огороджувальної конструкції відносно зовнішнього повітря [3]. 

 

Qстн =
301,8

0,94
∙ (20 − (−25)) ∙ 1 = 14447,9 Вт. 

 

Розрахуємо втрати через стіни після ізоляції по формулі (2.20): 

  

𝑄стн
із =

F
стн

𝑅𝑞𝑚𝑖𝑛
∙ (𝑡𝐵 − 𝑡з) ∙ 𝑛, Вт. (2.20) 

 

Qстн
із =

301,8

3,3
∙ (20 − (−25)) ∙ 1 = 4115,5 Вт. 

 

Різницю між втратами через не утеплені стіни і утеплені знайдемо по 

формулі (2.21): 

 

∆𝑄стн = Qстн − Qстн
із , Вт.      (2.21) 

 

де Qстн і Q
із

стн – тепловтрати крізь огороджувальну конструкцію 

відповідно до утеплення та після утеплення, кВт. 

 

∆𝑄стн = 14447,9 − 4115,5 = 10330,4 Вт. 

 

Витрати теплової енергії будівлею за опалювальний період за формулою 

(2.22) [17]: 

𝑄б
рік

= ∆Qстн ∙
(𝑡𝐵−𝑡ср.оп)

(𝑡𝐵−𝑡з)
∙ 24 ∙ 𝑛, Вт.     (2.22) 
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де tср.оп=-1,3
0

С– середня температура зовнішнього повітря за 

опалювальний період, для Сумської області 
0

С. 

nОП =164 – тривалість опалювального періоду. 

𝑄б
рік

= 10,330 ∙
(20−(−1,3))

(20−(−25))
∙ 24 ∙ 164 = 19246кВт ∙

 год

рік
= 1824,27 м3[18] 

Річна економія витрат на експлуатацію після впровадження заходу 

визначаємо за формулою (2.23): 

∆Е = ∆𝑄стн
𝐸к.річ

∙ с     (2.23) 

 

де с – вартість газу, грн/м
3
. 

 

∆Е =1824,27 ∙6,86312= 12,514 тис.грн/ рік. 

 

Для утеплення обираємо мінеральну вату ТехноНіКОЛЬ Роклайт (100 мм) 

Вартість 1 м2    складає  82 грн[20]. До вартості придбання теплоізоляційного 

матеріалу входить і вартість всіх супутніх допоміжних матеріалів наведена в 

таблиці 2.4.
 
Вартість робіт повстановленню плит складає 200 грн/м

2

. Тоді 

вартість впровадження заходу знаходимо по формулі (2.24): 

 

𝐶впров = 𝐹стн ∙ (𝐶дод +𝐶тов +𝐶робіт),    (2.24) 

де 𝐶тов – вартість одиниці продукції, грн., 

𝐶робіт - вартість робіт на монтаж одиниці продукції, грн. 

𝐶впров = 301,8 ∙ (82+118 +200) = 120720 грн. 

Визначаємо термін окупності (2.25): 

 

Т =
Cвпров

∆Е
, рік.       (2.25) 
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Т =
120720 

12514
= 9,6 років. 

 

Таблиця 2.4-  Ціна і витрата матеріалів на утеплення зовнішніх стін з 

розрахунком на 1 м
2
 [19]:   

№ Назва матеріалу 
Одиниці 

вимірюван

ня 

Ціна за 

1,грн. 

Росхі

д на 1 

м
2
 

 

1 

 

мінвата 100 мм мінвата 100 мм 1 м.кв. 
м

2
 

82 1.00 

2 Дюбелі фасадні 

кг 
4.50 5.00 

3 Клей для приклеювання мінеральної вати 

BOLIX ZW 25 кг 

шт 7.6 1.00 

4 Сітка 

м2 
15.00 1.00 

5 Універсальний клей для мінеральної вати 

BOLIX WM 25 кг 

кг 
9.2 1.00 

6 Грунт кольоровий, під акрилові фарби і 

штукатурки BOLIX-OP colour 25 кг 

л 40 0.30 

7 Мінерально-полімерний штукатурний розчин 

для нанесення вручну (короїд)-сірий BOLIX 

MP-R25 grey 25 кг 

 

кг 

11.6 2 

8 Фасадна силікатна фарба для зовнішніх робіт 

BOLIX-SZ 18 кг 

кг 
99.44 0.30 

9 Всього 
 

200  

 

2.5 Перерахунок необхідної теплової потужності будівлі після 

термомодернізації 

 

Проведення утеплення стін допомагає зменшити тепловтрати через 

огороджуючі конструкції,завдяки чому зменшується необхідна теплова 

потужність будівлі. Через зміну параметрів виникає необхідність в підборі 

нового теплового насосу. 

http://fasad-mlux.com.ua/wool_9.html
http://fasad-mlux.com.ua/Informatsiya_6.html
http://fasad-mlux.com.ua/Kleya_8.html
http://fasad-mlux.com.ua/Kleya_8.html
http://fasad-mlux.com.ua/Informatsiya_6.html
http://fasad-mlux.com.ua/Kleya_8.html
http://fasad-mlux.com.ua/Kleya_8.html
http://fasad-mlux.com.ua/Gruntovki_20.html
http://fasad-mlux.com.ua/Gruntovki_20.html
http://fasad-mlux.com.ua/Dekorativnyie_shtukaturki_21.html
http://fasad-mlux.com.ua/Dekorativnyie_shtukaturki_21.html
http://fasad-mlux.com.ua/Dekorativnyie_shtukaturki_21.html
http://fasad-mlux.com.ua/Fasadnyie_kraski_22.html
http://fasad-mlux.com.ua/Fasadnyie_kraski_22.html
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Тому після термомодернізації було обрано альтернативний тепловий 

насос на теплову потужність Qб = 23,5кВт. 

За розрахунковими параметрами було обрано Ґрунтовий тепловий насос 

EcoPart 425, 25 кВт рисунок 2.6 [21].  

 

 

Рисунок 2.6 - Ґрунтовий тепловий насос EcoPart.  

Тепловий насос має наступні технічні характеристики: 

– вартість теплового насосу 218673 грн; 

– теплова потужність - 25кВт; 

– температура теплоносія +65 С; 

– СОР - 4.52; 

– фреон - R407C; 

– електрична потужність - 4.48 кВт. 
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Переваги: 

• Вбудована, вдосконалена система управління CTC EcoLogic Pro Control 

• Температура первинного потоку 65°С 

• Циркуляційні насоси Класу «A», з низьким споживанням енергії 

• Випускається в трьох розмірах: 25, 30 і 35 кВт, які можуть бути 

об'єднані в одну серію 

• Підходить для одно- і двотрубних систем, конвекторів та підлогового 

опалення 

• Функція плавного пуску 

• Пара тихих спіральних компресорів 

• Гнучке з'єднання [21]. 

Розрахунок собівартості встановлення та термінів окупності в порівнянні 

з даними до утеплення наведені в таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 – порівняльна характеристика ефективності впровадження 

теплового насосу з утепленням стін та без. 

 

 

Після 

утеплення 

До 

утеплення 

Одиниці 

вимірювання 

Загальна кількість теплової енергії 

для опалення будинку,  
87171,5 115635,7 кВт·год/рік 

Кількість теплової енергії необхідної 

для опалення до -5
0
С  

63600 84368 кВт·год/рік 

Кількість газу необхідної для 

опалення при температурі до -5
0
С 

7905,1 10486,36 кВт·год/рік 

54253,666 71969,149 грн 

Кількість газу необхідної для 

опалення при температурі нижче -5
0
С 

2127,425 2822,094 кВт·год/рік 

14600,77 19368,37 грн 

Всього необхідно газу 
10032,53 13308,45 кВт·год/рік 

68854,44 91337,52 грн 
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Витрати при застосуванні 

комбінованого опалення 
27264,55 36056,49 грн 

Електрична енергія необхідна для 

роботи насосу  
14071 18542 кВт·год/рік 

Вартість роботи насоса 12664 16688 грн 

Річна економія 41590 55281 грн 

Терміни окупності 14 13 років 

Вартість насоса 219337 404649 грн 

Вартіст буріння та установки 232000 312500 грн 

Загальна сума встановлення 

теплового насосу 
451337 717149 грн 

Вартість утеплення 120720 - грн 

Загальна сума 572057 717149 грн 

 

Даний захід значно збільшує економію в порівнянні з базовим періодом. 

Але через те що до витрат на впровадження додаються витрати на утеплення 

стін термін окупності даного заходу є дещо більшим ніж до модернізації та 

складає 14 років.  
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3. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

 

3.1 Загальні вимоги з техніки безпеки при обслуговуванні теплового 

вузла що працює на основі теплового насосу 

 

Тепловий насос призначений для опалення приміщень. Зовнішній блок 

служить генератором теплової енергії та використовує тепло землі. Планування 

проекту систем опалення має відбуватись відповідно технічної інформації 

наданої виробником обладнання. Тепловий насос дозволяється вмикати лише 

після ретельної перевірки відповідності електричних з'єднань, заповнення 

кунтурів холодагента та водопостачання. 

Введення в експлуатацію має виконуватись лише кваліфікованим 

персоналом. [22] 

Основні заходи безпеки: 

 

1 Відповідно до інструкції з експлуатації, а також правил техніки безпеки 

при користуванні електроприладами, зберігати усі застережні знаки нанесені на 

тепловий насос, при пошкодженні відновлювати застережні знаки. 

2 Перед початком використання теплового насоса необхідно 

ознайомитись із: 

- елементами управління тепловим насосом. 

- обладнанням теплового насосу. 

- особливостями роботи теплового насосу. 

- безпосереднім оточенням теплового насоса. 

- засобами безпеки теплового насоса. 

Перед безпосереднім увімкненням теплового насоса виконайте наступні 

дії: 

- Переконайтесь, що всі засоби безпеки встановлені та функціонують 

правильно. 
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- Перевірте тепловий насос на наявність зовнішніх ушкоджень. Усуньте 

усі видимі завади роботи теплового насоса (упаковка, сторонні предмети), 

тепловий насос має експлуатуватись лише в ідеальному стані! 

- Переконайтесь, що лише кваліфікований працівник виконує запуск 

обладнання, і стороннім особам нічого не загрожує. 

- Переконайтесь у відсутності сторонніх предметів в зоні роботи 

зовнішнього та внутрішнього блоків теплового насоса. 

- Увімкніть живлення теплового насоса, Внутрішній блок має бути в 

режимі очікування (маслозбірник нагрівача активний). 

- Перевірте температуру контура опалення, вона має не перевищувати 

16
0
С. 

Правила безпеки 

Для уникнення травмування необхідно дотримуватись наступних правил 

техніки безпеки при експлуатації теплового насоса: 

1. Встановлення на вхідних дверях, з зовнішньої сторони таблички з 

написом «стороннім вхід заборонений»;. 

2. Ризик ураження електричним струмом. Не використовувати воду 

для очищення системи. Будь-яка робота на електроустаткуванні теплового 

насоса має виконуватись лише професійними електриками.  

3. Уникати прямого контакту із холодагентом. Витік холодагенту 

може призвести до серйозних травм (асфіксія або гіпотермія). 

4. Під час вибору місця встановлення теплового насоса необхідно 

використовувати мінімальний робочий простір згідно EN 378-1:2014. 

5. Ризик отримання опіків. Під час експлуатації температура 

компресора та контуру може досягати 100 
0
С та бути нижче 0 

0
С. 

6. Не знімати частини корпусу під час роботи теплового насосу. 

Дочекатись зниження температури теплового насоса перед зняттям частин 

корпусу. 

7. Ризик ушкодження. Існує ризик отримання хімічних опіків шкіри 

від прямого контакту із витоком мастила. 
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8. Використовувати відповідні засоби індивідуального захисту під час 

сервісного обслуговування теплового насоса. 

9. Уникати потрапляння пальців та інших частин тіла в простір роботи 

та випарника. 

10. Внутрішні частини теплового насоса можуть рухатись із високою 

швидкістю або мати високу температуру, ці фактори можуть призвести до 

серйозного травмування.  

11. Занадто гаряча вода терміналу (температура вище 50 
0
С), може 

призвести до опіків.  

12. Джерело живлення має розміщуватись на достатній висоті для 

запобігання  короткого замикання в разі розбризкування води. 

Забороняється під час роботи: 

  торкатися до гарячих частин обладнання, трубопроводів та інших 

елементів, які мають температуру 45 ° С і вище; 

- перебувати поблизу фланцевих з'єднань і арматури трубопроводів, 

люків і лазів, якщо це не викликано виробничою необхідністю; 

- відкривати дверки розподільних шаф, щитів і збірок, проводити 

очищення світильників і заміну перегорілих ламп освітлення, торкатися до 

оголених або неізольованих проводів; 

-   зупиняти вручну обертові або рухомі механізми; 

- експлуатувати несправне обладнання, а також обладнання з 

несправними або відключеними пристроями аварійного відключення 

блокувань, захистів і сигналізації; 

- спиратися і ставати на бар'єри площадок, перильні огорожі, запобіжні 

кожуха муфт і підшипників, ходити по трубопроводах, а також по конструкціях 

і перекриттях, що не призначені для проходу по них і не мають спеціальних 

огорож та поручнів; 

- перебувати в зоні виконання робіт з підіймання і переміщення вантажів 

вантажопідйомними механізмами і навантажувачами; 

- проводити прибирання поблизу механізмів без запобіжних огороджень  
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або з погано закріпленими огородженнями; 

- намотувати обтиральний матеріал на руку або пальці при обтірку 

зовнішніх поверхонь працюючих механізмів. Як обтирального матеріалу слід 

застосовувати бавовняні або льняні ганчірки, що знаходяться в закритому 

металевому ящику. Брудний обтиральний матеріал повинен забиратися в 

окремі спеціальні ящики; 

- застосовувати при прибиранні металеві прути, стрижні та інші підручні 

випадкові засоби; 

- застосовувати при прибиранні приміщень і обладнання горючі речовини 

(бензин, гас, ацетон та ін.); 

- чистити, обтирати і змащувати обертові або рухомі частини механізмів 

через огорожі і просовувати руки за них для змащення і прибирання. [23] 

 

3.2  Техніка безпеки при проведенні ремонтних робіт на тепловому 

вузлі 

 

До ремонту теплових пунктів можуть допускатися тільки  робітники, 

знайомі з обладнанням теплових мереж і пройшли спеціальне навчання. До 

початку робіт відповідальний керівник повинен особисто провести інструктаж 

всіх робітників ремонтних бригад про особливості майбутнього ремонту, 

звернувши увагу на дотримання правил техніки безпеки. Забороняється 

проведення ремонтних робіт на обладнанні, що знаходиться під тиском і 

напругою. 

 Габарити приміщень теплових пунктів повинні забезпечувати 

можливість нормального обслуговування розташованого в них обладнання і 

трубопроводів. Ширина проходів у просвіті повинна бути не менше 1 м, висота 

приміщень - не менше 2 м. Двері повинні відкриватися назовні (в сторону 

виходу). Приміщення теплових пунктів споживачів пара повинні мати не 

менше двох виходів. 

Поточні ремонтні роботи на теплових пунктах споживачів повинні  
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проводитися, як правило, при температурі теплоносія у зовнішній теплової 

мережі не вище 75 ° С. Відключення обладнання при цьому може проводитися 

тільки головними засувками на тепловому пункті споживача. 

При температурі теплоносія у зовнішній теплової мережі вище 75 ° С 

ремонт і зміна обладнання на тепловому пункті повинні проводитися за умови 

попереднього відключення системи як головними засувками на тепловому 

пункті, так і засувками на відгалуженні до споживача (в найближчій камері). 

Відключення проводиться персоналом енергопостачальної організації. 

При нещільності арматури відключення до ремонту обладнання 

теплового пункту можна приступати тільки після встановлення заглушок. 

Затягування болтів фланцевих з'єднань і підтяжку сальникових ущільнень 

арматури слід проводити повільно і рівномірно по контуру, з тим щоб уникати 

створення перенапруг в чавунних деталях і їх пошкодження. Різьблення болтів 

фланцевих з'єднань і сальників повинні регулярно змащувати графітом, 

розведеним в маслі. 

 При зміні конуса елеватора слюсар, який виконує цю роботу, 

зобов'язаний зняти болти на двох найближчих фланцях і вставку перед 

елеватором. Виймати конус шляхом відтягування ділянок труби перед 

елеватором щоб уникнути пошкодження чавунної арматури забороняється. 

Обслуговуючий персонал при поводженні з ртутними приладами повинен 

пам'ятати, що невелика кількість пролитої ртуті в приміщенні теплового пункту 

шкідливо відбивається на здоров'ї людей.  

Обслуговуючий персонал не повинен знаходитися безпосередньо у 

фланцевих з'єднань і чавунної довше, ніж це потрібно для зняття показів 

приладів або проведення профілактичного ремонту обладнання. 

Для водяних систем споживачів з температурою води в системі вище 

100°С тиск у верхніх точках системи має бути вище тиску, необхідного для 

запобігання закипання води не менше ніж на 0,2 - 0,3 кгс / см
2
. 

Устаткування теплового пункту повинно щорічно проходити ремонт. 

Обсяг і час проведення ремонту повинні бути узгоджені з енергопостачальною  
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організацією. 

При включенні теплового пункту та системи, що живляться парою, 

повинні бути попередньо відкриті відповідні пускові дренажі і проведений 

прогрів трубопроводів і обладнання. Швидкість прогріву повинна бути такою, 

щоб виключалася можливість виникнення гідравлічних ударів. [24].  

При обслуговуванні теплового пункту, необхідно дотримуватися 

наступних правил, безпеки. Співробітник, який обслуговує ІТП, повинен 

дотримуватися вимог щодо організації і безпеки праці на робочому місці. 

Обслуговування та експлуатація теплопункту повинна виконуватися 

виключно фахівцем, вивчившим керівництво по експлуатації індивідуального 

теплового пункту, конструкцію ІТП і його обладнання. Обладнання 

теплопункту з температурою вище 45 градусів і всі поверхні трубопроводів 

повинні бути пофарбовані і ізольовані згідно з установленими правилами. 

Забороняється: 

• обслуговувати обладнання що знаходиться під тиском; 

• виробляти затяжку болтових з'єднань арматури і трубопроводів 

знаходиться під тиском; 

• експлуатувати теплопункт з несправним обладнанням. 

• Експлуатувати теплообмінне обладнання з використанням середовищ, 

які містять активні іони хлору і інші речовини, агресивні до матеріалів 

теплового пункту. 

• Здійснювати промивання устаткування розчинами, які містять активні 

іони хлору[25] 

Організація ремонтного майданчика, ділянок робіт і робочих місць 

повинна забезпечувати безпеку праці працівників на всіх етапах виконання 

ремонтних робіт. 

Пожежна безпека на ділянці ремонтних робіт повинна забезпечуватися 

відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки при виконанні будівельно-
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монтажних робіт» і «Правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних і 

інших вогневих робіт», а також до вимог ГОСТ 12.1.004-91 «Пожежна безпека .  

Загальні вимоги". 

Електробезпека на ділянці робіт і робочому місці повинна забезпечуватися 

відповідно до вимог ДСТУ Б А.3.2-13:2011 «Будівництво. Загальні вимоги". 

Ділянка робіт і робоче місце в темну пору доби повинні бути освітлені 

відповідно до «Інструкції з проектування електричного освітлення будівельних 

майданчиків». 

Вимоги правил технічної та пожежної безпеки повинні бути відображені в 

проекті виконання ремонтних робіт на конкретному об'єкті тепломережі. 

З трубопроводів, відключених для ремонту, перед початком робіт 

необхідно зняти тиск і звільнити їх від води (пари). Вся відключаюча арматура 

повинна бути в закритому стані, повинні бути вивішені знаки безпеки: «Не 

відкривати - працюють люди». Вентилі відкритих дренажів, з'єднаних 

безпосередньо з атмосферою, повинні бути відкриті. 

Відкривати і закривати засувки і вентилі необхідно спеціальними 

пристосуваннями, застосовувати для цього важелі (лопати, труби і т. Д.) При 

ослабленні болтів фланцевих з'єднань трубопроводів необхідно запобігти 

випадання з фланців металевих прокладок і вимірювальних шайб і падінню їх 

униз. При недостатній щільності відключає фланцевої арматури 

встановлюються заглушки з добре видимими хвостовиками. 

При випробуванні і прогріванні трубопроводів після ремонту підтяжку 

болтів фланцевих з'єднань варто робити при надлишковому тиску не вище 0,5 

МПа (5 кгс / см
2
). Сальники сталевих компенсаторів слід підтягувати при тиску 

не вище 1,2 МПа (12 кгс / см
2
) обережно, щоб не зірвати болти. Набивання 

сальників, компенсаторів і арматури дозволяється виконувати при надмірному 

тиску в трубопроводах не більше 0,02 МПа (0,2 кгс / см
2
) і температурі 

теплоносія не вище 45 ° С. Замінювати сальникову набивку компенсаторів 

дозволяється після повного спорожнення трубопроводів [26]. 
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3.3 Дії персоналу у разі отримання людиною термічних опіків 

 

Термічний опік спричиняється дією високих температур (рідин, парів, 

твердих предметів). У повсякденному житті дані опіки можуть виникати досить 

часто: випадковий контакт з розпеченим предметом, окропом, гарячим пором і 

іншими джерелами. Ступінь важкості опіку характеризується площею 

обпаленого місця і глибиною ураженої тканини. 

До негативних факторів, що впливає на появу термічного опіку, відносять: 

 дія на шкіру гарячої пари; 

 контакт з відкритим полум’ям; 

 дія на шкіру гарячої рідини; 

 контакт з гарячим або розпеченим предметом.[27] 

 

Розрізняють опіки чотирьох ступенів. 

I ступінь (еритема) — почервоніння шкіри, набряклість і біль; 

II ступінь (утворення пухирів) — сильний біль з інтенсивним 

почервонінням, відшаруванням епідермісу з утворенням міхурів, наповнених 

прозорою або каламутною рідиною; 

III ступінь — некроз всієї товщі шкіри з утворенням щільного струпу, під 

яким перебувають ушкоджені тканини; 

IV ступінь (обвуглення) — виникає при впливі на тканини дуже високих 

температур (полум’я, розплавлений метал тощо); частіше при пожежах та 

аваріях на автотранспорті (ДТП), в літаках, при нещасних випадках на шахтах; 

результат таких опіків — ушкодження м’язів, сухожиль, кісток. 

Перші дії при опіках повинні бути такими: 

1. Переконатися у відсутності особистої небезпеки. 

2. Оглянути постраждалого, визначити наявність у нього свідомості та 

дихання. По можливості заспокоїти хворого 

3. Викликати бригаду швидкої медичної допомоги. 
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4. Якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення 

серцево-легеневої реанімації; 

5. При опіках першого або другого ступеня: 

— охолодити місце опіку прохолодною водою протягом 10–20 хвилин; при 

хімічних опіках — швидко видалити хімічну речовину з ураженої поверхні, 

знизити концентрацію її залишків на шкірі за рахунок інтенсивного промивання 

водою; 

— після охолодження (промивання) накрити пошкоджену ділянку чистою 

вологою серветкою; 

— не слід спеціально проколювати пухирі; якщо пухирі розірвались, 

накласти стерильну пов’язку. 

6. При опіках третього або четвертого ступеня: 

— накрити місце опіку стерильною серветкою; 

— за наявності ознак шоку дати постраждалому протишоковий препарат; 

7. Не використовувати при опіках мазі, гелі та інші засоби до прибуття 

бригади швидкої медичної допомоги.[28] 

Домедична допомога в разі термічних опіків. 

 Насамперед необхідно усунути причину опіку. Здебільшого постраждалий 

здійснює це самостійно. Складно загасити на людині палаючий одяг. Головним 

правилом під час такого гасіння є припинення доступу кисню. Не можна гасити 

палаючий одяг водою, оскільки вона через контакт із полум'ям закипає і 

поглиблює опіки. Слід зрізати те, що залишилося від одягу. Якщо частини 

тканини не видаляються з рани, залишити їх. 

 Постраждалого слід покласти на землю (часом навіть силою збити з ніг) і 

накрити палаючі ділянки тканиною (одягом, покривалом, скатертиною, шторою 

тощо). За їх відсутності, можна присипати піском. Обпечену частину тіла 

звільняють від одягу, обрізаючи і залишаючи на місці ті його шматки, що 

прилипли до тіла. Якщо такої можливості немає, одяг з обпеченого не 

знімають. Обережно зняти з постраждалого ювелірні вироби, годинник та інші 
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предмети до появи набряку. Постраждалому можна дати випити теплої 

підсоленої води. 

Після припинення дії фактора, що спричинив опік, глибина опіку зростає 

через перегріті власні тканини. Це вимагає насамперед на етапі першої 

допомоги — охолодження, тому до прибуття бригади екстреної медичної 

допомоги необхідно забезпечити постійне промивання місця опіку холодною 

проточною водою протягом 10-15 хв. Не можна застосовувати лід для 

охолодження, забарвлені антисептики, мазеві та ватно-марлеві пов'язки, мазі, 

креми, інші засоби, які містять жири. Після охолодження накрити ушкоджену 

ділянку чистою вологою серветкою для профілактики інфікування рани. 

Заборонено зрізати чи проколювати цілі пухирі, що утворилися на шкірі, бо 

цілісність шкіри захищає від інфекції. Не можна залишати постраждалого без 

нагляду. 

Пов'язки накладають у разі важких опіків (понад 10 % поверхні). 

У разі термічного опіку ока необхідне його промивання прохолодною 

проточною водою із подальшим закапуванням розчином очного 

антисептика.[29] 

Опіки 3-го та 4 -го ступеня призводять до серйозних порушень в тканинах, 

якщо площа ураження велика, є ймовірність смертельного результату. У 

потерпілого може наступити опіковий шок. При сильному опіку з великою 

площею ураження перша допомога полягає в зменшенні контакту ураженого 

шкірного покриву з будь-якими поверхнями, стерильність яких викликає 

сумніви. Необхідно негайно викликати бригаду невідкладної допомоги для 

доставки потерпілого в стаціонар.[30] 
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ВИСНОВКИ 

 

 
Під час виконання магістерської роботи був проведений енергетичний 

аудит систем енергопостачання, та аналіз впровадження технології теплового 

насосу для опалення в багатоповерхової будівлі що розташована за адресою: 

м. Шостка, вул. Київска, 18.  

Було проведено обстеження дійсного стану конструктивних елементів 

будівлі, а також систем тепло- та електропостачання, гарячого та холодного 

водопостачання і надання рекомендацій по ефективному споживанню 

енергоресурсів, розробка заходів з модернізації системи теплопостачання 

будинку для зменшення витрат на опалення. 

Відповідно до поставленої мети були вирішені такі завдання: 

– аналіз рівня ефективності використання енергоносіїв; 

– розрахунковий аналіз обстежуваної системи енергопостачання; 

– можливість впровадження теплового насосу до системи опалення 

багатоповерхової будівлі; 

– розробка енергозберігаючих заходів із економії паливно-енергетичних 

ресурсів. 

Під час аналізу рівня ефективності використання енергоносіїв за 

допомогою діаграм візуалізувано споживання води, електроенергії та газу. Це 

дозволило побачити нерівномірність споживання ресурсів, та надати 

рекомендації щодо їх усунення. 

Наступним пунктом роботи було проведення розрахункового аналізу 

обстежуваної системи теплопостачання.  Провівши розрахунки теплового 

потоку для обраного об’єкту при температурі -25
0
С за допомогою методики 

збільшених показників було отримане значення 𝑄б = 41,11 кВт, тоді як метод 

розрахунку за КТМ 204 дав результат  𝑄б = 45,828 кВт. Обидва методи 

надають досить схожі значення. Але метод збільшених показників є більш 

інформативним і враховує особливості огороджувальних конструкцій будівлі. 
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Тоді як для розрахунку за  КТМ 204 використовуються лише загальні табличні 

дані які відштовхуються від об’єму будівлі та року її побудови. 

Далі були отримані погодозалежні дані річної теплової потужності 

будівлі Qб.рік=115636 кВт/год. Та кількість теплоти Qб.н = 84368 кВт/год у 

діапазоні температур зовнішнього повітря від -5
0
С до 8

0
С становить. 

Максимальна теплова потужність будівлі при -5
0
С склала 𝑄б = 31,24 кВт. 

 На основі цих даних було підібрано тепловий тепловий насос та 

необхідні елементи для його встановлення. Використання теплового насосу 

значно скоротило витрати на опалення при температурі до -5°С. Це дозволило 

зменшити загальні витрати на опалення будинку та отримати економію. Термін 

окупності даного заходу склав 13 років. 

Наступним кроком було магістерської роботи стало розрахунок 

утеплення огороджувальних конструкцій будівлі (стін), для проведення 

подальшого порівняльного аналізу витрат на опалення будівлі та встановлення 

теплового насосу. В результаті аналізу було виявлено що даний захід значно 

збільшує економію в порівнянні з базовим періодом. Але через те що до витрат 

на впровадження теплового насосу додаються витрати на утеплення стін термін 

окупності є дещо більшим ніж до модернізації та складає 14 років.  

В результаті проведення дослідження було встановлено, що втілення в 

життя заходу із встановлення теплового насосу в теплопостачальну систему 

багатоквартирного будинку, для комбінованої роботи з газовим котлом, значно 

зменшує витрати на опалення та є економічно вигідним. 
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доступу: https://prom.ua/ua/p195291629-gruntovyj-teplovoj-nasos.html 

22. ТЕПЛОВІ НАСОСИ [Електронний ресурс]– Режим доступу: 

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-86/92.htm 

23. Инструкция по охране труда при обслуживании 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей [Електронний ресурс]– Режим 

доступу: https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/166/147857/  

24. Правила безопасной эксплуатации теплоиспользующих установок - 

Обслуживание и ремонт тепловых пунктов [Електронний ресурс]– Режим 

доступу: https://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-bezopasnoi-ekspluatacii-

teploispolzuyuschih-ustanovok_8.html 

25. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ИТП, ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ [Електронний ресурс]– 

Режим доступу: https://ankort.com/katalog/tehnicheskoe-obsluzhivanie-teplovyh-

punktov/ 

26. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

[Електронний ресурс]– Режим доступу:  https://studopedia.su/12_33133_pravila-

tehniki-bezopasnosti-pri-remonte-teplovih-setey-i-teplopotreblyayushchego-

oborudovaniya.html 

https://www.calculat.org/ru/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0.html
https://www.calculat.org/ru/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0.html
https://www.calculat.org/ru/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0.html
https://prom.ua/p641397703-uteplitel-tehnonikol-roklajt.html
https://prom.ua/ua/p195291629-gruntovyj-teplovoj-nasos.html
http://bibliograph.com.ua/spravochnik-86/92.htm
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/166/147857/
https://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-bezopasnoi-ekspluatacii-teploispolzuyuschih-ustanovok_8.html
https://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-bezopasnoi-ekspluatacii-teploispolzuyuschih-ustanovok_8.html
https://ankort.com/katalog/tehnicheskoe-obsluzhivanie-teplovyh-punktov/
https://ankort.com/katalog/tehnicheskoe-obsluzhivanie-teplovyh-punktov/
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27. Термічний опік. Перша допомога при термічних опіках 

[Електронний ресурс]– Режим доступу:  https://zsz.pp.ua/termichnij-opik-persha-

dopomoga-pri-termichnix-opikax/ 

28. Надання домедичної допомоги при опіках [Електронний ресурс]– 

Режим доступу: http://oppb.com.ua/articles/nadannya-domedychnoyi-dopomogy-

pry-opikah 

29. Опіки. Домедична допомога в разі термічних і хімічних опіків 

[Електронний ресурс]– Режим доступу: https://history.vn.ua/pidruchniki/gydima-

national-defense-bases-medical-knowledge-11-class-2019/4.php 

30. Перша допомога при отриманні термічного опіку [Електронний 

ресурс]– Режим доступу: http://momandkids.net.ua/porady-z-gita/1623-percha-

dopomoga-pry-termichnomy-piky.html 

https://zsz.pp.ua/termichnij-opik-persha-dopomoga-pri-termichnix-opikax/
https://zsz.pp.ua/termichnij-opik-persha-dopomoga-pri-termichnix-opikax/
http://oppb.com.ua/articles/nadannya-domedychnoyi-dopomogy-pry-opikah
http://oppb.com.ua/articles/nadannya-domedychnoyi-dopomogy-pry-opikah

