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ВСТУП 

 

Україна, яка споживає у загальному балансі більше 60–70 % імпортних 

енергоресурсів, є однією з енергозалежних країн Європи [1]. І цьому сприяє не 

тільки їх відсутність, а й неефективне використання, що загрожує національним 

інтересам та національній безпеці країни. Тому вирішення питань 

енергозбереження та енергоефективності є одним з першочергових в умовах 

енергетичної кризи в країні. 

В Україні, як і в більшості європейських країн, понад 30 % кінцевої енергії 

споживається будинками [1]. Це найбільший сектор національної економіки з 

точки зору енергоспоживання, за яким ідуть промисловість і транспорт. Якщо в 

індустріальному секторі споживання енергії з часом зменшується (підприємства 

хоч і поступово, але впроваджують енергоефективні технології), то в житловому 

нічого не змінюється. Причина такої стагнації – наявність бар’єрів, які 

перешкоджають власникам житла впроваджувати енергоефективні технології у 

своїх будинках [1]. 

Енергоефективність означає раціональне використання енергетичних 

ресурсів, досягнення економічно доцільної ефективності використання існуючих 

паливно-енергетичних ресурсів при дійсному рівні розвитку техніки та технології 

та дотриманні вимог до навколишнього середовища [1]. 

Для населення – це значне скорочення комунальних витрат, для країни – 

економія ресурсів, підвищення продуктивності промисловості і 

конкурентоспроможності, для екології – обмеження викидів парникових газів в 

атмосферу, для енергетичних компаній – зниження витрат на паливо і 

необґрунтованих витрат на будівництво [1]. 

Актуальність теми 

Енергоефективність виступає критерієм якості функціонування економічної 

моделі держави, злагодженої взаємодії між суб'єктами господарювання, які мають 

сприяти підвищенню рівня енергоефективності виробництва, оскільки це 

безпосередньо впливає на його рентабельність і, відповідно, їх прибутки. Держава 
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зацікавлена у підвищенні ефективності використання енергоресурсів національною 

економікою, оскільки це дозволяє їй збільшити базу оподаткування та зменшити 

державні витрати (видатки на енергозабезпечення бюджетних установ), посилити 

свій вплив на світових ринках та підвищити рівень енергетичної безпеки. Для 

населення підвищення енергоефективності дозволяє збільшити рівень доходів і 

зменшити витрати на закупівлю енергетичних послуг. Для суспільства загалом     це 

шлях наближення до рівня сталого розвитку [2]. 

В умовах постійного зростання цін на основні види енергоресурсів, 

особливої актуальності набувають питання енергозбереження та підвищення 

енергоефективності в закладах та установах, що фінансуються з міського бюджету. 

Актуальність проблеми енергозбереження для будівель бюджетних 

організацій, з одного боку, обумовлена соціальною значущістю цих об'єктів, з 

іншого боку, марнотратне споживання енергії та відсутність системного підходу до 

реалізації енергозберігаючих заходів є одними з основних причин дефіциту 

бюджетів усіх рівнів. Зважаючи на те, що останнім часом нові об’єкти бюджетної 

сфери в експлуатацію майже не вводяться, основні резерви енергозбереження 

знаходяться у сфері вдосконалення енергоспоживання раніше побудованих 

будівель бюджетних установ і  економія паливно-енергетичних ресурсів в закладах 

бюджетної сфери зростає пропорційно виділенню на ці цілі коштів [2].. 

Слід відмітити, що для більшості освітніх закладів, до основних функцій 

яких належить забезпечення навчально-виховного процесу, енергоефективність – 

це не лише спосіб заощаджувати бюджетні ресурси і кошти галузі, а й спосіб 

покращити здоров’я вихованців та учнів навчальних закладів, що відповідним 

чином впливає на повноту та якість одержаної ними освіти. 

Протягом останніх років спостерігається стійка  тенденція до збільшення 

витрат з місцевого бюджету на оплату тепла об’єктами бюджетної  сфери і саме 

тому виникла необхідність впровадження на цих об’єктах комплексної 

системи  економії тепла [3]..  

На жаль, до останнього часу, незважаючи на потенційні резерви в сфері 

підвищення енергоефективності будівель, проекти енергозбереження в бюджетній 
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сфері обмежувалися лише встановленням приладів обліку ПЕР. Означені заходи, 

певною мірою, дозволяють знизити експлуатаційні витрати на енергоресурси та 

воду, але не призводять до підвищення енергоефективності будівель [3]. 

Метою дослідження є підвищення ефективності функціонування систем 

енергоспоживання будівлі шляхом діагностування стану її огороджуючих 

конструкцій та розробки заходів щодо підвищення їх теплозахисних властивостей, 

аналізу фактичного споживання енергоресурсів та енергії, режимів їх споживання, 

діагностування стану та режимів функціонування енергоспоживаючих систем, 

вивчення технічних можливостей їх модернізації для запровадження нових 

технологій з використання у тому числі альтернативних видів енергоресурсів та 

енергії, розрахунок економічної доцільності їх впровадження [3]. 

Поставленими задачами дослідження є: 

- проведення дослідження та аналізу енергетичного стану будівлі, зважаючи 

на її конструктивні особливості; 

- визначення основних напрямків можливої модернізації огороджуючи 

конструкцій та систем енергоспоживання будівлі; 

- проведення необхідних інженерно-економічних розрахунків за обраними 

напрямками модернізації; 

- визначення основних техніко-економічних показників розроблених 

енергозберігаючих заходів. 

Об’єктом дослідження є будівля Сумського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 42»та її 

системи енергозабезпечення. 

Предметом дослідження в роботі є енергетичні процеси, які відбуваються в 

досліджуваній мною будівлі а також у системах енергоспоживання. 

Автором зібрано статистичні дані за минулі три роки щодо функціонування 

систем енергоспоживання будівлі. Проаналізовано режими та обсяги споживання 

теплової енергії, електричної енергії, води. 

Проведено порівняльний аналіз режимів енергоспоживання та витрат 

енергоресурсів з чинними в Україні нормативними показниками. 
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Виконано необхідні економічні розрахунки. Проведено аналіз потенційно-

небезпечних факторів, які можуть виникнути в процесі експлуатації будівлі та 

систем енергоспоживання.  
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1 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФАКТИЧНОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ БУДІВЛІ 

 

Показники фактичного енергоспоживання будівлі включають масиви 

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

електричної енергії та води. 

 

1.1 Аналіз обсягів споживання теплової енергії 

 

Кількість спожитої теплової енергії на опалення та приготування гарячої води 

по місяцям за 2016, 2017 та 2018 роки в одиницях виміру за даними журналу обліку 

теплової енергії на об’єкті наведено в таблиці 1.1, та рисунку 1.1.  

 

Таблиця 1.1 – Кількість теплової енергії спожитої у 2016    2018 роках, Гкал 

Місяці 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Січень 55,456 54,540 53,412 

Лютень 36,930 36,373 35,247 

Березень 47,090 50,676 47,113 

Квітень 48,524 47,090 
43,259 

Травень 4,021 4,019 4,146 

Червень 4,012 4,115 4,114 

Липень 3,987 4,784 4,987 

Серпень 4,258 4,358 4,874 

Вересень 4,478 4,748 4,654 

Жовтень 25,816 26,731 24,028 

Листопад 35,616 38,725 38,178 

Грудень 34,540 42,627 42,781 

Всього 304,7 298,4 306,7 
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Рисунок 1.1 – Динаміка споживання теплової енергії за 2016     2018 роки. 

 

Найбільша кількість теплової енергії споживається в зимовий час, тому, що це 

найхолодніший період року. В літній період теплова енергія використовується для 

підігріву гарячої води. Як видно з діаграми, рівень споживання теплової енергії з 

роками зменшується. Це свідчить про те,що в закладі були впроваджені заходи з 

енергозбереження та відбувається регулювання подачі теплового носія в 

залежності від температури навколишнього середовища. 

 

1.2 Аналіз обсягів споживання електричної енергії 

 

Кількість спожитої електричної енергії по місяцям за 2016, 2017 та 2018 роки 

в одиницях виміру за даними журналу обліку електричної енергії на об’єкті 

наведено в таблиці 1.2, та рисунку 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – Величина споживання електричної енергії за 2016 – 2018 роки, 

кВт·год 

Місяці 2016 рік, 2017 рік 2018 рік 

Січень 4010 4250 3980 
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Продовження таблиці 1.1  

 

 

 

Рисунок 1.2 – Діаграма споживання електричної енергії за 2016-2018 роки 
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Місяці року 

2016

2017

2018

Лютий 4305 4615 3990 

Березень 4200 4395 4110 

Квітень 4590 4485 4210 

Травень 4350 4605 4110 

Червень 2550 2490 2320 

Липень 3705 3570 3569 

Серпень 2535 2790 2710 

Вересень 4455 5255 4325 

Жовтень 5705 4605 4580 

Листопад 5780 6030 5630 

Грудень 4350 4815 4217 

Всього 48535 51105 46398 
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Як видно з діаграми,кількість споживання електричної енергії у 2018 році 

менша ніж в попередні роки. Це можна пояснити тим, що в будівлі були 

встановлені енергозберігаючі лампочки та менш енергоємне обладнання, 

обслуговуючий персонал почав краще слідкувати за умовами використання 

електричної енергії. 

 

1.3 Аналіз обсягів споживання холодної води 

 

Кількість спожитої холодної води по місяцям за 2016, 2017 та 2018 роки в 

одиницях виміру за даними журналу обліку холодної води на об’єкті наведено в 

таблиці 1.3, та рисунку 1.3. 

 

Таблиця 1.3 – Споживання холодної води за 2016-2018 роки,м
3
 

Місяці 2016 рік
 

2017 рік
 

2018 рік
 

Січень 27 19 19 

Лютий 23 20 18 

Березень 24 23 18 

Квітень 24 21 18 

Травень 21 21 19 

Червень 21 22 22 

Липень 17 17 17 

Серпень 20 15 15 

Вересень 19 15 18 

Жовтень 22 26 22 

Листопад 19 18 18 

Грудень 23 26 23 

Всього 260 247 239 
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Рисунок 1.3 – Діаграма споживання води за 2016-2018 роки 

 

Як видно з діаграми, рівень споживання холодної води протягом останніх 

трьох років майже не змінюється. Це обумовлюється контролем за 

водоспоживанням працівниками даного закладу. 

 

1.4 Техніко-економічний аналіз споживання енергоносіїв 

 

1.4.1 Техніко-економічний аналіз споживання теплової енергії 

 

З метою надання об’єктивного висновку про ефективність споживання 

теплової енергії на опалення будівлі закладу, який обстежується, необхідно 

провести порівняння дійсних обсягів споживання теплової енергії зі 

встановленими державними нормами. 

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

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

нормованих теплових умов мікроклімату в приміщеннях і відноситься до одиниці 

опалювальної площі або об’єму будинку [4, п.3.24]: 
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       (1.1) 

 

де Qоп – величина споживаної теплової потужності будинку за весь 

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

V
оп
буд – опалювальний об’єм будинку, м

3
. 

 

Питома потреба на опалення будинків повинна відповідати умові [4, п.5.1]: 

 

EP ≤ EPmax,       (1.2) 

 

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

EРmax – максимально допустиме значення питомої річної енергопотреби 

будівлі за опалювальний період, кВт год/м
3 

[4, п.5.3]. 

Нормативна питома енергопотреба для будинків та споруд дитячих 

дошкільних навчальних закладів першої температурної зони становлять [4, табл.1]: 

 

         
       

        
    

    

 

Згідно наданих закладом облікових даних, фактичні питомі тепловитрати на 

опалення приміщень закладу за рік становлять: 

– за 2016  рік – Qоп = 304,7 Гкал; 

– за 2017 рік  – Qоп = 298,4 Гкал; 

– за 2018 рік – Qоп =  306,7 Гкал. 

Значення фактичних питомих енерговитрат за періодами опалення 

становлять: 

– за 2016 рік – EP = 0,05 Гкал/м
3
; 

– за 2017 рік – EP = 0,048 Гкал/м
3
; 

– за 2018 рік – EP = 0,05 Гкал/м
3
. 
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Осереднене значення показника енергоефективності будинку за визначеними 

роками становить – ЕР = 0,049 Гкал/м
3
. 

Клас енергетичної ефективності будівлі визначимо за формулою: 

 

max

max

100%
ЕР ЕР

EР

 
 

 
,     (1.3) 

 

Клас енергетичної ефективності будівлі: 

 

0,049 0,041
100% 19,5%

0,041

 
  

 
 

 

Згідно з [4] дана будівля відноситься до класу енергетичної ефективності 

«D». 

Отриманий результат по будівлі не відповідає нормативній умові (1.2).  

Такий стан усіх технологічних і конструктивних елементів, що визначають 

енергетичну ефективність процесу створення і підтримки теплового балансу в 

будівлі, необхідно вважати незадовільними.  

 

1.4.2 Техніко-економічний аналіз споживання електричної енергії 

 

Техніко-економічний аналіз споживання електричної енергії можна зробити 

за рахунок порівняння фактичних норм споживання електричної енергії з 

нормованим значенням. 

Згідно з [5] норма споживання електричної енергії для бюджетних установ з 

електрифікованими харчоблоками на дитину складає 380 кВт·год/дитину.  

 

- 2016 рік: 
             

         
                        

- 2017 рік: 
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- 2018 рік: 
             

          
                     

 

Для будівлі фактичне споживання не перевищує нормоване, що є 

задовільним показником.  

 

1.4.3 Техніко-економічний аналіз споживання води 

 

Аналіз графіків зміни витрат води по місяцям року показує відповідність 

витрат води нормативам. За відомими величинами місячних витрат води і відомій 

кількості працівників у будівлі визначено питомі показники витрат холодної води 

на одну особу за добу, які можна порівняти з нормативними величинами [6]. Норма 

витрат води для будівлі на одну людину становить – 12 л/добу.  

 

- 2016 рік ( 
       

          
                      

- 2017 рік ( 
       

         
                      

- 2018 рік ( 
       

         
                      

Порівняння норми витрат води і дійсних величин витрат показує, що реальні 

значення не перевищують нормовані. Це є задовільним показником. 
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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 є будівля Сумського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний 

заклад № 42» (рис.1.1). 

Адреса будівлі: м. Суми, вул. Люблінська, 22. 

 

 

Рисунок 1.1 - Загальний вигляд НВК №42 

 

Технічну експлуатацію інженерних комунікацій будівлі здійснює НВК №42. 

Будинок складається із однієї будівлі.  

Технічні характеристики будинку такі: 

 рік побудови      1973 p.; 

 кількість поверхів     2 поверхи; 

 опалювальна площа     2077,6 м
2
; 

 площа забудови      1045 м
2
; 

• опалювальний об´єм     6161,7 м
3
.  
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 опалювальний об´єм за зовнішніми обмірами 6270 м
3
.  

Склад людей:  

кількість обслуговуючого персоналу у будівлі  20 осіб; 

кількість дітей,що навчаються у ДНЗ 160 осіб. 

В нічний час в будівлі знаходиться один охоронник. 

Забезпечення будинку тепловою енергією на потреби опалення здійснюється 

від централізованої системи опалення. 

Водопостачання та водовідведення – централізоване. 

Забезпечення будинку гарячою водою здійснюється централізовано. 

 

2.2 Опис дійсного стану об’єкта 

 

При вивченні проектної документації та подальшого її зіставлення з дійсним 

станом будівлі, що обстежується, було встановлено, що за час експлуатації об’єкта 

змін у загальну конструкцію стін внесено не було, що свідчить про відповідність 

стану огороджуючи конструкцій до проектних вимог на час будівництва.  

Можна стверджувати, що дійсні параметри опору теплопередачі 

огороджувальних конструкцій будівлі не відповідають чинним на даний час 

величинам щодо опору теплопередачі огороджувальних конструкцій. 

Технічний стан будівельних конструкцій НВК №42 наведений у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Технічний стан будівельних конструкцій НВК №42  

№ 

п/п 

Найменування 

частин будинку 

Коротка технічна 

характеристика 

Загальний стан та 

зауваження 

1 Фундамент 
Збірні залізнобетонні та 

бетонні блоки 

Відповідає вимогам 

проектної документації. 

Тріщин виявлено не 

було 
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Продовження таблиці 2.1 

 

За обслуговування та експлуатацію енергетичних систем відповідає штатний 

персонал дитячого закладу.  

За роботу по енергозбереженню і моніторингу відповідає помічник 

завідуючої по господарчій частині. 

 

2.3 Обстеження енергетичних систем і системи водопостачання об’єкта 

 

2.3.1 Система теплопостачання 

 

Теплопостачання навчального корпусу здійснюється централізовано згідно 

договору про надання послуг з централізованого опалення, який укладено з 

Дирекцією «Котельня північного промислового вузла» договір МБ29-6 від 

20.02.2015 року. 

Системи опалення – двохтрубна з нижнім розподілом теплоносія. 

2 
Зовнішня 

частина стін 
Глиняна цегла 

Цементний розчин 

вимився під дією 

зовнішніх погодних 

умов 

3 
Внутрішня 

частина стін 

Цегляна кладка, 

оштукатурена  

Відповідає вимогам 

проектної документації. 

4 Перекриття 

Збірні залізнобетонні 

плити розмірами 1,5×10м, 

піщано-цементна  

Відповідає вимогам 

проектної документації. 

5 Покриття 

Шиферне перекриття з 

захисним шаром 

керамзиту 

Відповідає вимогам 

проектної документації 

6 Перегородки 
Цегляні, оштукатурені, 

побілені 

Відповідає вимогам 

проектної документації. 

7 Підлога 
Цемент, лінолеум, 

залізобетон 

Відповідає вимогам 

проектної документації 

8 Вікна Дерев'яні однокамерні. 
Не відповідає вимогам 

проектної документації 

9 Двері Металопластикові 
Відповідає вимогам 

проектної документації 
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Досліджувана система опалення включає наступне устаткування: 

- опалювальні прилади – чавунні радіатори; 

- подавальні стояки; 

- підводки; 

- запірно-регулююча арматура; 

- елеваторний вузол. 

 

2.3.2 Система електропостачання 

 

Постачання електроенергії відбувається від ПАТ «Сумиобленерго» на 

підставі договору про постачання електричної енергії № 341 . Електрична енергія 

надходить від трансформаторної підстанції ТП-200 яка знаходиться на балансі 

ПАТ «Сумиобленерго» до якої підходить лінії електричних передач з номінальною 

напругою 0,4 кВт.  

 

2.3.3 Система водопостачання та водовідведення 

 

Водопостачання будівлі здійснюється згідно договору з КП 

«Міськводоканалом» СМР . Вода надходить до будівлі по зовнішнім мережам 

водопроводів зі сторони вул. Люблінська. Зовнішні мережі водопроводу виконані 

із стальних водопровідних труб   87 мм. Тиск зовнішньої водопровідної мережі – 

0,3 МПа. 

Водовідведення здійснюється централізовано. 

 

2.3.4 Система вентиляції 

 

У будівлі наявна природна вентиляція системою стоякових трубопроводів, 

які з’єднують усі приміщення. Повітря і вуглекислий газ, піднімаючись до стелі, 

втягуються у вентиляційні шахти і далі через них виходить у навколишнє 

середовище.  
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2.3.5 Система обліку ресурсів 

 

Облік споживання теплової енергії здійснюється за допомогою теплового 

лічильника типу Ultraheat T550/UH50 (рис 2.2), термін повірки - 25 липня 2019 р. 

Встановлений на вводі до будівлі перед елеваторним вузлом. 

 

 

Рисунок 2.2 – Лічильник теплової енергії [7] 

 

Технічні характеристики даного типу лічильника представлені в таблиці 2.2 

 

Таблиця 2.2 - Технічні характеристики лічильника теплової енергії [7] 

Назва параметру Значення параметру 

Клас точності 2 

Живлення Автономне  

Довжина кабеля 3 м 

Тип встановлення Горизонтальний 

Міжповірочний інтервал 4 роки 

Інтерфейс Оптичний 

 

Облік споживання електроенергії на потреби внутрішнього і зовнішнього 

освітлення, роботу електроспоживаючого обладнання здійснюється одним 
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лічильником типу «Меридіан» СОЭ-1.02/2Т (рис 2.3). термін повірки - 26 червня, 

2018 р. Встановлений на вводі до будівлі в електрощитовій. 

 

 

Рисунок 2.3 – Лічильник електричної енергії [8] 

 

Технічні характеристики даного типу лічильника представлені в таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 - Технічні характеристики лічильника «Меридіан» СОЭ-1.02/2Т [8] 

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 

 

Облік холодної води здійснюється лічильником Gross MTK Ду 32 (рис 2.4), 

термін повірки – 16 квітня 2017 р. Встановлений на вводі до будівлі. 
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Рисунок 2.4 – Лічильник холодної води [9] 

 

Технічні характеристики даного типу лічильника представлені в таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 - Технічні характеристики лічильника [9] 

Назва параметру Значення параметру 

Номінальний тиск 1,6 МПа 

Максимальна витрата 90 м
3
/год 

Номінальна витрата 6 м
3
/год 

Мінімальна витрата 0,2 м
3
/год 

Тип встановлення Горизонтальний  

 

2.4 Існуючі тарифи на енергоносії та воду 

 

Станом на 12.11.2019 року тарифи на електричну енергію, теплову енергію та 

воду складають з ПДВ: 

теплова енергія – 1394,23 грн/Гкал; 

водопостачання – 9,792 грн/м
3
; 

водовідведення – 9,624 грн/м
3
; 

електрична енергія – 2,72 грн / кВт∙год. 
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3 МЕТОДИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1 Проведення вимірювань за допомогою приладів 

 

Для виконання теплотехнічних розрахунків було проведено вимірювання 

параметрів повітря всередині приміщень досліджуваного об’єкта. Приладом для 

вимірювання необхідних параметрів є пірометр. 

Температуру предметів усередині приміщень було виміряно лазерним 

пірометром MiniTemp MT2 фірми Raytek (рис 3.1). Переносний 

низькотемпературний пірометр моделі МТ2 – швидкодіючий, компактний і легкий 

у використанні пірометр пістолетного типу. 

 

 

Рисунок 3.1  Лазерний пірометр MiniTemp MT2 фірми Raytek [10] 

 

Завдяки властивостям даного пірометра можна вирішити широке коло задач 

контролю температури безконтактним методом. Його застосовують для 

діагностики систем кондиціонування, опалення і вентиляції, обслуговування 

електромереж і електроапаратури, автомобілів  протипожежних систем. 
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Пірометр дуже простий в експлуатації завдяки лазерному прицілу і дисплею, 

розташованому на рукоятці пірометра, що показує значення температури даного 

об'єкта (опалювального приладу). 

 

Таблиця 3.1 – Технічні характеристики лазерного пірометра МТ2 [10] 

Назва параметру Значення параметру 

Коефіцієнт випромінювання 0,95 

Наявність лазера (клас II) Крапковий  

Збереження інформації на дисплеї 7 сек 

Підсвічування екрана АВТОМАТИЧНА  

Оптичний дозвіл D:S 1:6 

Відстань, що рекомендується До 100 див 

Діапазон вимірів Від -18°C до +275°C 

Точність, % ± 2 

Час відгуку, мсек 500 

Розміри, мм 152×101×38 

Вага, кг 0,227 

 

Для отримання даних про якість системи вентиляції досліджуваної будівлі 

було застосовано термоанемометр «Testo 405» (рис.3.2). 

Testo 605-Н1 – мініатюрний, недорогий прилад для швидкого вимірювання 

вологості, температури і точки роси в навколишньому середовищі, у повітрі 

робочої зони, в системах кондиціонування та вентиляціїю 

Прилад має високу точність і стабільність показань завдяки унікальному 

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

відкривається тільки в процесі вимірювання. Дисплей розташований на поворотній 

голівці і його завжди видно. Передбачена функція автоматичного відключення 

через 10 хвилин роботи. Технічні характеристики наведено в таблиці 3.2.  
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Рисунок 3.2 – Універсальний вимірювач Testo 605-H1 [11] 

 

Таблиця 3.2 – Технічні характеристики універсального вимірювача [11] 

Назва параметру Значення параметру 

Діапазон вимірювань швидкості потоку 

повітря 
0…10 

Похибка вимірювань ±0,01 

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 

Джерело живлення та його ресурс 
3 батарейки типу CR 2032, 200 годин 

(750 вимірів по 2 хв.) 

 

3.2 Результати проведеного вимірювання  

 

Вимірювання проводилось 05.12.2019 р. Система опалення була включена. 

Температура зовнішнього повітря становила: -1
0
С. 

Вимірювані параметри склали: 

1) середня температура повітря по приміщенням закладу склала  Тв – 20 
0
С, 

що відповідає санітарним вимогам [12]. 
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2) температура теплоносія в системі опалення Т1 = 65
0
С; Т2 = 45

0
С. 

3) відносна вологість повітря – 54%, що відповідає вимогам норм і 

правил[12]. 

4) середня освітленість складає 300 люкс, що відповідає вимогам норм [12]. 

 

3.3 Енергетична паспортизація будівель 

 

За останні роки Україна зробила кілька важливих кроків у прийнятті 

законодавства і норм відповідно сучасних вимог до будівництва енергоефективних 

будівель, включаючи житлові будинки. Прийнято велику кількість державних 

стандартів за різними напрямами (енергозбереження, нормування витрат і втрат, 

енергетичного маркування, енергоаудиту, енергоменеджменту, вторинних 

енергоресурсів тощо). 

В Україні, як і в країнах ЄС, Білорусії, Росії, основною характеристикою 

енергоефективності будинку в цілому є величина питомих витрат на його опалення 

за опалювальний період. Дана величина є комплексним показником 

енергоефективності будівельного об’єкту, який встановлює граничні межі 

енергоспоживання і використовується при проектування, будівництві, здачі в 

експлуатацію, а також у подальшій експлуатації будинку [3].  

З метою надання об’єктивного висновку про ефективність споживання 

теплової енергії на опалення закладу, який обстежується, необхідно провести 

порівняння дійсних обсягів споживання теплової енергії зі ДБН В.2.6-31:2016 [4]. 

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

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

нормованих теплових умов мікроклімату в приміщеннях і відноситься до одиниці 

опалювальної площі або об’єму будинку [4]: 

 

   
   

    
    

       

  
       (3.1) 
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де Qоп – величина споживаної теплової потужності будинку за весь 

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

V
оп
буд – опалювальний об’єм будинку, м

3
. 

Питома потреба на опалення будинків повинна відповідати умові [4]: 

 

 

EP ≤ EPmax,       (3.2) 

 

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

EРmax – максимально допустиме значення питомої річної енергопотреби 

будівлі за опалювальний період, кВт год/м
3 

[4]. 

 

Таблиця 3.1 – Нормативна максимальна енергопотреба для житлових та 

громадських будівель 

 

Енергетична паспортизація будівель передбачає присвоєння дому 

відповідного класу енергетичної ефективності (табл. 3.2), що надає можливість 
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уніфікації відповідних економічно обґрунтованих заходів з економії енергії в 

будинках, різних по періоду будівництва, конструктивним і інженерним рішенням, 

нормам проектування, умовам експлуатації, а також оцінки інвестиційної 

привабливості будівництва, реконструкції, капітального ремонту 

(термомодернізації) та експлуатації будівель. 

 

Таблиця 3.2 – Клас енергетичної ефективності будівель  

 

 

Для будинків, що проектуються, необхідно приймати клас не нижче «С». При 

цьому відповідність нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 [4] повинно бути 

підтверджено після завершення будівництва. Це положення пояснюється тим, що в 

процесі будівництва будинку зазвичай відбуваються відступи від проекту, 

наприклад, заміна одного матеріалу на інший або заміна конструктивних рішень. 

Як правило, такі відступи повинні бути санкціоновані проектною організацією. 

Проте в практиці будівництва бувають випадки, коли будівельна організація 

здійснює несанкціоновані відступи від проекту. Тому при здачі побудованого 

будинку в експлуатацію норми вимагають від проектної організації повторного 

заповнення енергетичного паспорта з тією ж метою, що і при розробці проекту. За 

експертними оцінками, підвищення енергоефективності житлових будівель дасть 

можливість зменшити експлуатаційні енерговитрати в житловому секторі у 2,0 – 

2,5 рази. При цьому питома частка енергозбереження за рахунок вдосконалення 

містобудівних рішень складатиме 8-10%, архітектурно-планувальних рішень – до 
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15%, конструктивних систем – до 25%, інженерних систем, включаючи системи 

вентиляції – до 30%, за рахунок удосконалення технологій експлуатації, 

включаючи установку приладів обліку, контролю та регулювання тепло-, водо- й 

електроспоживання – до 20%.  

Заходи з підвищення енергоефективності житлових будівель можуть бути 

реалізовані за двома напрямами: по-перше, оснащення будинку енергозберігаючим 

інженерним обладнанням, системами, елементами і огороджувальними 

конструкціями, які забезпечують можливість економного використання паливно-

енергетичних ресурсів; по-друге, експлуатація житлових будівель і інженерного 

обладнання з метою досягнення високих показників енергоефективності, 

регулювання енергоспоживання, енергомоніторинг. Якщо перший напрям 

реалізується у ході будівництва, реконструкції і переоснащення житлових будинків 

і їх інженерних систем на основі проектно-кошторисної документації і існуючих 

будівельних нормативів, то другий, може бути досягнутий за умови складання і 

виконання інструкцій і регламентів з експлуатації і обслуговування інженерного 

обладнання і будівельних конструкцій, проведення планово-профілактичних і 

ремонтних робіт, виконання робіт з контролю за рівнем споживанням теплової 

енергії, ощадним її використанням і дотриманням оптимальних параметрів 

мікроклімату приміщень, впровадженням системи управління будівлею [13]. 

Одним із перших напрямів підвищення енергоефективності житлових будівництва 

є санація будівель (комплекс технічних заходів, спрямованих на відновлення 

будівлі з метою приведення теплотехнічних характеристик до сучасних вимог, 

норм і стандартів, а також зменшення витрат енергоресурсів та води). До 

санаційних робіт належать: проведення термоізоляції зовнішніх стін будівлі, 

підвалу та фундаменту; модернізація покрівлі з можливим облаштуванням її 

сонячними колекторами; модернізація теплових, водопровідних, каналізаційних, 

вентиляційних та електричних мереж, переведення будівлі на 

електротеплоакумуляційний обігрів; заміна радіаторів опалення встановлення 

приладів обліку енергоресурсів та води, будівництво або модернізація котелень 

будівлі; облаштування або ремонт теплових пунктів; заміна і ремонт вікон, вхідних 
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дверей до будівлі. За статистичними даними утеплення зовнішніх стін будівель 

забезпечує близько 35% економії теплової енергії в рік від загального обсягу 

споживання, утеплення огороджувальних конструкцій та встановлення теплових 

пунктів – 60% (вікна -5%, стіни -30%, верхні поверхи – 10%, фундамент -4%, 

теплові пункти – 11%). До другого напряму підвищення енергоефективності 

житлового будівництва відносяться такі заходи: контроль якості і обліку обсягів 

споживання теплоти і інших енергоресурсів, які споживаються для забезпечення 

теплового комфорту у будинку; збір і постійний аналіз даних про витрати 

теплоносія, теплової енергії, а також температури у подавальному і зворотному 

трубопроводах теплової мережі згідно з показаннями приладів у будинковому вузлі 

обліку теплової енергії; виявлення причин перевитрат теплової енергії і 

впровадження заходів із зменшення споживання теплоти; регулювання процесів 

використання енергоресурсів; організація технічного обслуговування систем 

автоматичного регулювання параметрів і обсягів енергоресурсів, своєчасне 

виконання планово-профілактичних робіт, гідравлічного випробування і 

промивання систем опалення і гарячого водопостачання; перевірки чистоти і 

герметичності вентиляційних каналів; складання інструкцій з експлуатації систем 

опалення, гарячого водопостачання і вентиляції будинку, виконання вимог таких 

інструкцій; контроль за параметрами мікроклімату у приміщеннях будинку; 

зниження нераціональних витрат енергоресурсів, використання функції зменшення 

відпуску теплової енергії у автоматичних системах регулювання [13]. 
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4 РОЗРАХУНКОВИЙ АНАЛІЗ ОБСТЕЖУВАНОЇ СИСТЕМИ 

ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 

 

4.1 Розрахунок термічного опору огороджуючих конструкцій 

 

Приведений опір теплопередачі дійсних огороджуючих конструкцій RΣпр, 

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

виходячи із санітарно-гігієнічних та комфортних умов і умов енергозбереження.  

Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд і 

внутрішніх міжквартирних конструкцій, що розділяють приміщення, температури 

повітря в яких відрізняються на 3
 0
С та більше, обов'язкове виконання умови:  

 

RΣ пр ≥ Rq min,      (4.1) 

 

де RΣпр – приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної 

конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, м
2 
·К/Вт; 

Rq min – мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої 

огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, 

м
2 
·К/Вт. 

Мінімально допустиме значення, Rq min, опору теплопередачі непрозорих 

огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних конструкцій, 

дверей та воріт промислових будинків встановлюється згідно з табл. 7 [4] залежно 

від температурної зони експлуатації будинку, тепловологісного режиму 

внутрішнього середовища і теплової інерції огороджувальних конструкцій D, що 

розраховується за формулою: 

 





n

i
ii sRD

1

,       (4.2) 

де Ri – термічний опір i-го шару конструкції, що розраховується за формулою: 
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ір

і
іR




 ,       (4.3) 

 

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

λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах 

експлуатації, Вт/(м · К), що приймають згідно з табл. 8, [14];  

si – коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу i-го шару конструкції в 

розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м
2
·К), що приймають згідно з табл. 8, 

[14];  

n – кількість шарів в конструкції за напрямком теплового потоку. 

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

конструкції розраховується за формулою 

 

з

n

i рi

i

вз

n

i
i

в

пр RR






1111

11

 


     (4.4) 

 

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

огороджувальної конструкції, Вт/(м
2 .
К), які приймаються згідно з табл. 9, [14]; 

λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах 

експлуатації згідно з табл. 8, Вт/(м · К), [14]; 

n – кількість шарів в конструкції за напрямком теплового потоку; 

Ri – термічний опір i-го шару конструкції, згідно формули (3.3), м
2 .
К/Вт; 

Опір теплопередачі заповнень світлових прорізів (вікон) приймається по 

табл. 7, [14]. 

Термічний опір теплопередачі окремих зон підлог на ґрунті Rпг, (м
2
·
0
С)/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 ;       (4.5) 

ІV зона -  п

IVІV

пг RRR 0 ;      
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де: IR0 , IIR0 , IIIR0 , IVR0  - значення термічного опору теплопередачі окремих зон 

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

ΣRп - сума значень термічного опору теплопередачі шарів підлоги на ґрунті, 

(м
2
·
0
С)/Вт. 

 

Величина ΣRп розраховується по рівнянню: 

 

 



n

i i

i
пR

1


,       (4.6) 

 

де: n – кількість шарів підлоги на ґрунті; 

δі – товщина і-го прошарку, м; 

λі – коефіцієнт теплопровідності матеріалу і-го прошарку, (м
2
·
0
С)/Вт. 

 

4.2  Розрахунок тепловтрат 

 

При дотриманні оптимальних умов теплового балансу приміщень будинків 

необхідно щоб виконувалася в них умова рівності між тепловтратами і 

теплонадходженнями.  

 

Сумарні розрахункові тепловтрати приміщень 

 

  інфдвтр QQQQ 0
, Вт     (4.7) 

 

де:  ΣQ0 – сумарні втрати теплоти через огороджуючі конструкції будівлі, Вт; 

ΣQд – сумарні додаткові втрати теплоти огороджуючі конструкції, Вт; 

ΣQінф – сумарні додаткові втрати теплоти на інфільтрацію холодного повітря, 

Вт. 
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Тепловтрати через огороджуючі конструкції будівлі (стіни, світлові й дверні 

прорізи, стелі, неутеплені підлоги): 

 

ntt
R

F
Q зв

огр
 )(

0

0 , Вт      (4.8) 

 

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

R0 – опір теплопередачі огороджуючої конструкції (за результатами 

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

tв, tз – відповідно температури усередині приміщення і зовнішнього повітря, 

0
С; 

n – коефіцієнт, прийнятий залежно від положення зовнішньої поверхні 

огороджуючої конструкції відносно зовнішнього повітря, [14]. 

У відповідності з (4.8), основні тепловтрати крізь підлоги Qпдл розраховуються 

як: 

 

)( грвIV
пг

IV
III
пг

III
II
пг

II
I
пг

I
пдл tt

R

F

R

F

R

F

R

F
Q 













 , Вт    (4.9) 

 

де: 
I
пгR , 

II
пгR , 

III
пгR , 

IV
пгR  - термічний опір теплопередачі окремих зон підлог на 

ґрунті, (м
2
·
0
С)/Вт; 

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

четвертої зони, м
2
; 

tв, tгр - відповідно внутрішня температура приміщень над підлогами і 

температура ґрунту (для практичних розрахунків приймається температура ґрунту 

tгр=+4
0
С); 

 

Сумарні втрати теплоти через огороджуючі конструкції визначаються за 

формулою: 
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     пдлдзвкнст QQQQQ .0 , Вт   (4.10) 

 

де: ΣQст – сумарні втрати теплоти через зовнішні огородження, обчислені по 

кожному приміщенню, Вт; 

ΣQвкн – сумарні втрати теплоти через світлові прорізи, обчислені по кожному 

приміщенню, Вт; 

ΣQз.д – сумарні втрати теплоти через зовнішні двері (ворота), обчислені для 

приміщень у яких є вихід на зовнішню сторону будинку, Вт; 

ΣQпдл – сумарні втрати теплоти через неутеплені підлоги, обчислені по 

кожному приміщенню з такими підлогами, Вт. 

 

4.3 Розрахунок додаткових тепловтрат через огороджуючі конструкції 

 

Додаткові втрати тепла через огороджуючі конструкції будівель обумовлені 

наявністю багатьох різних неврахованих факторів, що підвищують величини 

основних тепловтрат на деякі частки від їхніх значень. 

 

Додаткові тепловтрати через зовнішні стіни, обумовлені орієнтацією будинків 

 

орст
д
ор QQ  , Вт        (4.11) 

 

де: Qст – тепловтрати через кожну зовнішню стіну приміщень, Вт; 

βор – коефіцієнт добавки на орієнтацію зовнішньої стіни стосовно сторін світу: 

Допускається для практичних розрахунків для всіх зовнішніх стін будинку, 

незалежно від орієнтації, приймати βор=0,08 – при одній зовнішній стіні в 

приміщенні, і βор=0,13 – при двох і більше зовнішніх стін у приміщенні. 

 

Додаткові тепловтрати на відкривання зовнішніх дверей  

 

відкрдз
д

дз QQ  .. , Вт     (4.12) 
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де: Qз.д - втрати теплоти через зовнішні двері (ворота), Вт; 

βвідкр – коефіцієнт добавки на відкривання дверей, що має значення: 

- для одинарних дверей (воріт) для виробничих будинків βоткр=3; 

 

Додаткові тепловтрати через неутеплені підлоги розташованими на ґрунті або 

над холодними підвалами 

 

пдл
д
пдл QQ  05,0 , Вт     (4.13) 

 

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

 

Сумарні тепловтрати через неутеплені підлоги 

 

 
n

i

д
пдлi

д
пдл QQ .

, Вт      (4.14) 

де: Q
д
i.пдл – втрати теплоти через неутеплені підлоги по кожному приміщенню, 

Вт; 

n – кількість приміщень де є неутеплені підлоги, для яких розраховано 

значення Q
д
i.пдл. 

 

Додаткові тепловтрати по висоті приміщення 

 

Додаткові тепловтрати по висоті приміщення розраховуються для тих 

приміщень у яких висота стелі перевищує 4 м. Для сходових клітин цей вид 

тепловтрат не враховується. 

 

ст

д

в QQ  02,0 , Вт      (4.15) 

 

де Qст – втрати теплоти через стіни, Вт. 

Тоді сумарні тепловтрати по висоті приміщень 
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n

i

д

вi

д

в QQ . , Вт      (4.16) 

 

де Q
д
i.в – втрати теплоти по висоті, по кожному приміщенню, Вт; 

n – кількість приміщень, для яких розраховано значення Q
д
i.в. 

 

Величина сумарних додаткових втрат теплоти через огороджуючі конструкції: 

 

    д
пдл

д
дз

д
орд QQQQ . , Вт     (4.17) 

 

де: ΣQ
д
ор – сумарні додаткові тепловтрати через зовнішні огородження на 

орієнтацію, Вт; 

ΣQ
д
з.д – сумарні додаткові тепловтрати на відкривання зовнішніх дверей, Вт; 

ΣQ
д
пдл – сумарні тепловтрати через неутеплені підлоги, Вт. 

 

Додаткові втрати теплоти на інфільтрацію холодного повітря 

 

Додаткові тепловтрати на інфільтрацію повітря через світлові прорізи 

 

взввкнвкнн

інф

вкн nttсFGQ  )(28,0 .
, Вт    (4.18) 

 

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

tв, tз -відповідно температури внутрішнього повітря приміщення і зовнішнього 

повітря, 
0
С; 

Gн.вкн – кількість інфільтрованого холодного повітря через нещільність 

віконного огородження, кг/(м
2
год), (Таблиця 13); 

Fвкн – площа віконного прорізу, м
2
. 

nв – кількість однотипових вікон. 
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Сумарні тепловтрати через нещільності світлових прорізів 

 

 
n

i

інф
вкнi

інф
вкн QQ .

, Вт     (4.19) 

 

де: інф
вкнiQ .  – втрати теплоти на інфільтрацію, обчислені по кожному світловому 

прорізу в приміщенні, Вт; 

n – кількість світлових прорізів, для яких розраховано значення інф
вкнiQ .  

 

Додаткові тепловтрати на інфільтрацію повітря через дверні прорізи 

 

)(28,0 .. звдз
інф

дз ttсGQ  , Вт     (4.20) 

 

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

tв, tз - відповідно температури внутрішнього повітря приміщення і зовнішнього 

повітря, 
0
С; 

Gз.д – кількість інфільтрованого холодного повітря через нещільність дверного 

прорізу, кг/год 

 

3600.....  пднсрдндндз mvLbG ,     (4.21) 

 

де: bн.д – ширина встановленої дверної нещільності (приймається 0,005 м); 

Lн.д – загальна довжина нещільності дверного прорізу, м; 

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

нещільності дверного прорізу за результатами виконаних вимірів (приймається 

0,5 м/с); 

mп – маса 1 м
3
 повітря, рівна 1,3 кг. 

 

Сумарні додаткові втрати теплоти на інфільтрацію холодного повітря 
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   інф
дз

інф
вкнінф QQQ . , Вт     (4.22) 

 

У підсумку проведених розрахунків за результатами дискретного визначення 

тепловтрат у приміщеннях обстежуванної будівлі визначається сумарне 

розрахункове значення тепловтрат ΣQвтр по формулі (3.7) 

 

4.4 Розрахунок теплонадходжень 

 

Теплонадходження від людей 

 

ллл nqQ  , Вт     (4.23) 

 

 

де: qл – явні теплонадходження від людей, Вт (Таблиця 14); 

nл – кількість людей. 

 

Теплонадходження від працюючого електроустаткування 

 

сПТПелел kkkkNQ  )1(  , Вт    (4.24) 

 

де: Nел – номінальна потужність електроустаткування, Вт; 

kП – коефіцієнт завантаження (kП =0,9); 

η – ККД електроустаткування (приймається 0,9); 

kТ – коефіцієнт переходу тепла в приміщення (kТ =0,9); 

kс – коефіцієнт попиту на електроенергію (kс=0,15). 

 

Теплонадходження від джерел освітлення 

 

злосвлосв knkNQ  , Вт     (4.25) 
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де: Nл – потужність одного джерела освітлення, Вт; 

kосв – коефіцієнт переходу електричної енергії в теплову (лампи розжарення – 

kосв= 0,95); 

kз – коефіцієнт завантаження освітлення (за умовою завдання до курсової 

роботи); 

nл – кількість однотипних джерел освітлення. 

 

Сумарні теплонадходження  

 

мрадосвеллтн QQQQQQ  , Вт    (4.26) 

 

Визначення теплової потужності всієї будівлі 

 

тнвтр QQQ  , Вт     (4.27) 

 

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

ΣQтн  - сумарні теплонадходження по всій будівлі, Вт. 

 

4.5 Розрахунок теплової потужності будівлі  

 

Розрахунок термічного опору огороджуючих конструкцій  

 

Розрахунок термічного опору зовнішньої стіни 

 

Термічний опір зовнішньої стіни  розраховуємо за формулою (4.4):  

 

                  
 

  
  

 

Порівняємо фактичне значення термічного опору з нормованим [2] 
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2 2

min1,13 3,3пр q

м К м К
R R

Вт Вт


 
   . 

 

Розрахунок термічного опору стелі: 

 

                 
 

  
  

Порівняємо фактичне значення термічного опору з нормованим [4]: 

 

2 2

min1,63 4,95пр q

м К м К
R R

Вт Вт


 
   . 

 

Розрахунок термічного опору дверей : 

Для пластикових дверей величину 
пр

R


 приймаємо із таблиці 

2

0,52
пр

м К
R

Вт





 

 

Термічний опір вікон: 

Для пластикових вікон величину 
пр

R


 приймаємо із таблиць 

2

0,52
пр

м К
R

Вт





 

 

Розрахунок термічного опору підлоги: 

 

Термічний опір підлоги  розраховуємо формулою (4.4): 

 

2

2

0,22 0,1 0,06
0,79

1,92 0,17 0,7
п

м К
R

Вт


    , 

 

Термічний опір кожної зони розраховуємо за формулою (4.5): 

 

І зона - 
2

2,2 0,79 2,99І

пг

м К
R

Вт


   ; 

ІІ зона - 
2

4,3 0,79 5,08ІІ

пг

м К
R

Вт


   ; 
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ІІІ зона - 
2

8,6 0,79 9,39ІІІ

пг

м К
R

Вт


   ; 

ІV зона - 
2

14,2 0,79 14,99ІV

пг

м К
R

Вт


   . 

 

Фактичні та мінімальні значення термічного опору по кожній з огороджуючих 

конструкцій приведені в таблиці 4.1 

 

Таблиця 4.1 – Результати розрахунку термічних опорів огороджуючих конструкцій 

Огороджуюча 

конструкція 

2

,
пр

м К
R

Вт



 

2

min
,

q

м К
R

Вт


 

Стіни 1,13 3,3 

Стеля 1,63 4,95  

Підлога 

  

І зона 

ІІ зона 

ІІІ зона 

ІV зона 

2,99 

5,09 

9,39 

14,99 

Вікна ПВХ 

 

0,52 

Двері ПВХ 0,52 

 

4.6 Розрахунок тепловтрат будівлі 

 

Тепловтрати через огороджуючі конструкції будівлі (стіни, світлові й дверні 

прорізи, стелі, неутеплені підлоги): 

Тепловтрати через зовнішні стін розраховуємо формулою (4.8): 

 

732,9
(22 25) 1 30483,5 .

1,13
стQ Вт      

 

Тепловтрати через стелю розраховуємо за формулою (4.8):  

 

1045
(22 25) 1 30131,9 .

1,63
стелQ Вт     . 
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Тепловтрати через вікна розраховуємо за формулою (4.8) 

 

94,5
(22 25) 1 8541,3 .

0,52
вкQ Вт     . 

 

Тепловтрати через двері: 

 

6,6
(22 25) 1 596,5

0,52
дверQ Вт     . 

 

Тепловтрати через підлогу розраховуємо за формулою (4.9): 

 

262 230 198 355
(22 4) 3196,5

2,99 5,09 9,39 14,99
пдлQ Вт

 
       
 

, 

де 

2

2

2

2

(47,5 22,0 43,5 18) 262 ,

(43,5 18 39,5 14) 230 ,

(39,5 14 35,5 10) 198 ,

35,5 10 355 .

I

II

III

IV

F м

F м

F м

F м

    

    

    

    

 

Сумарні втрати теплоти через огороджуючі конструкції  становлять: 

 

0 30483,5 30131,9 8544,3 596,5 3196,5 72952,5Q Вт      . 

 

Додаткові тепловтрати через огороджуючі конструкції: 

 

Додаткові тепловтрати через зовнішні стіни, обумовлені орієнтацією будинків 

розраховуємо за формулою (4.11): 

 

30483,5 0,13 3962,9д
орQ Вт   . 
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Додаткові тепловтрати на відкривання зовнішніх дверей розраховуємо за 

формулою (4.12): 

 

. 596,5 3 1789,5д
з дQ Вт   . 

Додаткові тепловтрати через неутеплені підлоги розташованими на ґрунті 

розраховуємо за формулою (4.13): 

 

0,05 3196,5 159,8д
пдлQ Вт   . 

 

Додаткові тепловтрати по висоті приміщення розраховуємо формулою (4.16): 

 

0,02 30483,5 609,7д
вQ Вт   . 

 

Величина сумарних додаткових втрат теплоти через огороджуючі конструкції 

становить: 

 

3962,9 1789,5 159,8 609,7 6521,9дQ Вт     . 

 

Додаткові втрати теплоти на інфільтрацію холодного повітря: 

 

Додаткові тепловтрати на інфільтрацію повітря через світлові прорізи 

розраховуються за формулою (4.19): 

 

0,28 6 94,5 1,005 (22 25) 7499,1інф
вкнQ Вт       , 

 

Додаткові тепловтрати на інфільтрацію повітря через дверні прорізи 

розраховуються за формулою (4.21): 

 

. 0,28 182,5 1,005 (22 25) 2413,7інф
з дQ Вт       
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де 
. 0,005 ((2 2,5) 2) 0,5 1,3 3600 0,005 ((2,0 0,8) 2) 0,5 1,3 3600 182,5з д

кг
G

год
              

 
Сумарні додаткові втрати теплоти через інфільтрацію холодного повітря 

становлять:  

 

7499,1 2413,7 9912,8
інф

Q Вт   . 

 

Сумарні розрахункові тепловтрати приміщення становлять: 

 

72952,5 6521,9 9912,8 89387,2 .втрQ Вт     

 

Графічне зображення тепловтрат приведено на рисунку 4.1 

 

 

Рисунок 4.1 – Види тепловтрат в будівлі 

 

Приклад розрахунок теплонадходжень  

 

Теплонадходження від людей розраховуємо за формулою (4.23): 

34% 

34% 3% 

10% 

1% 
7% 11% 

 Тепловтрати, Вт 

Тепловтрати через стіни 

Тепловтрати через стелю 

Тепловтрати через підлогу 

Тепловтрати через вікна 

Тепловтрати через двері 

Додаткові тепловтрати 

Тепловтрати на 
інфільтрацію 
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181 103 18643лQ    Вт. 

 

Теплонадходження від працюючого електроустаткування, розраховуємо за 

формулою (4.24) 

 

5 350 (1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9) 0,15 758,6елQ           Вт. 

 

Теплонадходження від джерел освітлення розраховуємо за формулою (4.25) 

 

20 95 0,95 0,9 10 70 0,6 0,9 2020,5освQ           Вт. 

 

Сумарні теплонадходження  по будівлі становлять:  

 

18643 758,6 2020,5 21422,1тнQ     Вт. 

 

Теплову потужність всієї будівлі визначаемо за формулою (4.27) 

 

89387,2 21422,1 67965,1Q    Вт. 

 

Розрахункові 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  (4.28) 

 

де ΔQ – розрахункова величина теплової потужності будівлі , Вт; 

    t
ср

в – внутрішня температура приміщень будівлі (осереднена за 

приміщеннями), 
0
С; 
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tср.оп – середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період, 
0
С; 

tср.оп=1,4
0
С [15]; 

tз – розрахункова температура зовнішнього повітря за опалювальний період,  

0
С; 

nОП – тривалість опалювального періоду (діб). 

 

3(22 ( 1,4))
67965,1 24 187 10 151864,7 /

(22 ( 25))
ОПQ кВт год рік 
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5 РОЗРОБКА МОЖЛИВИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ 

СПРЯМОВАНИХ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ 

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ 

 

5.1 Перелік енергозберігаючих заходів 

 

1) утеплення зовнішніх стін будинку; 

2) утеплення стелі будівлі; 

3) заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні; 

4) встановлення насадки-аератора на змішувач; 

5) налагоджування гідравлічного режиму внутрішньої системи опалення. 

 

5.2 Опис та розрахунок енергозберігаючих заходів  

 

5.2.1 Утеплення зовнішніх стін будівлі 

 

Додаткове утеплення стін спеціальними матеріалами здатне значно 

скоротити витрати теплової енергії і відповідно зменшити потужність опалення та 

платню за спожиту теплову енергію. 

Для утеплення стін будівлі пропонується використати мінераловітні плити. 

Теплопровідність панелі 0,04Вт мК  [16]. 

Необхідну товщину теплоізоляційного шару визначаємо за формулою: 

 

. . min( ) .ут ог к q утПРст
R R   


    (5.1) 

 

де                   – теплопровідність ізолюючого матеріалу [16]. 

Rq min   − мінімально допустиме  значення  опору теплопередачі стін, що 

становить 3,3 м
2
∙К/Вт [4]. 

 

. (3,3 1,13) 0,04 0,09 .ут ст м    
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Отже, товщина ізоляції має складати      . 

Розрахуємо втрати через стіни після ізоляції по формулі: 

 

.
.

min

( )із ог к
ог к В З

q

F
Q t t n

R
       (5.2) 

 

732,9
(22 ( 25)) 1 10438,3 .

3,3

із

стQ Вт       

 

Різницю між втратами через не утеплені стіни і утеплені знайдемо по 

формулі: 

 

. . .

із

ог к ог к ог кQ Q Q      (5.3) 

 

30483,5 10438,3 20045,2 .стQ Вт     

 

Тепловтрати крізь стіни за опалювальний період (для м. Суми складає 187 

діб) по формулі [15]: 

 

.

. .

( )
24

( )

в ср опрік

ог к ог к ОП

в з

t t
Q Q n

t t


    


 ,    (5.4) 

 

(22 ( 1,4))
20 24 187 44689 / 38 .

(22 ( 25))

рік

стQ кВт год рік Гкал
 

      
   

 

Річна економія витрат на експлуатацію: 

 

38 1394,23 52980,7 / .стЕ грн рік     
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Згідно інформації будівельного гіпермаркету «Рона» вартість      плити 

мінераловатної товщиною        складає        [17]. Вартість робіт  по 

встановленню плит складає           . Тоді вартість впровадження заходу 

знаходимо по формулі: 

 

. ( )впров ог к тов робС F С С      (3.5) 

 

де      – вартість одиниці продукції, грн., 

       - вартість робіт на монтаж одиниці продукції, грн. 

 

732,9 (90 200) 212541 .ст

впровС грн     

 

Визначаємо термін окупності: 

 

впров

ок

С
Т

Е



   (5.6) 

 

212541
4 .

52980,7
окТ роки 

 

 

5.2.2 Утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій (стеля) 

 

Розрахунки показали, що значні втрати теплоти втрачаються через стелю 

будівлі. 

Для того, щоб зменшити ці втрати, пропоную утеплити дах за допомогою 

утеплювача  ISOVER KT 40-AL 1220х7000х100 [18]. 

Його дані:  товщина δ = 0,1 м,  теплопровідність λ = 0,04 Вт/(м·К)) [18]. 

Визначимо необхідну товщину теплоізоляційного шару за формулою 5.1: 
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Мінімально допустиме значення опору теплопередачі Rq min=4,95 (м
2 
· К/Вт) 

[4]. 

 4,95 1,65 0, 04 0,13мут    
 

 

Тепловтрати через утеплену стелю: 

 

  1

1260
22 25 1 13160

4.5
стлQ Вт     

 

 

Обчислимо різницю між тепловтратами через стелю до і після утеплення: 

 

34254,5 13160 21094,5стлQ Вт   

 
 

Знайдемо різницю тепловтрат через стіни за рік за формулою 5.4 

 

(22 ( 1,4))
21,1 24 187 47146,9 / 40,5 .

(22 ( 25))

рік

стQ кВт год рік Гкал
 

      
   

 

Економія коштів складе: 

 

1394,23 40,5 56466,3С грн   
 

 

Вартість впровадження енергозберігаючого заходу  

Вартість утеплювача, Ктов = 150 грн/м
2
, вартість монтажу утеплення стелі,  

Кроб = 200 грн/м
2 
[18]. 

 

Квпров = 1045·(150 + 200) = 365750 грн 

 

Термін окупності: 
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365750
6,5 .

56466,3
окТ років 

 

 

5.2.3 Заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні 

 

Світлодіодні лампи це принципово нові електричні джерела світла, в яких 

використовуються потужні світловипромінюючі діоди високої ефективності. 

Світлодіодні лампи володіють високими технічними і споживчими 

характеристиками, зручні в експлуатації і можуть застосовуватися в 

освітлювальних приладах замість ламп розжарювання, галогенних і 

енергозберігаючих ламп. 

Пропонується замінити старі лампи розжарення на нові світлодіодні.  

Кількість ламп люмінісцентних які необхідно замінити складає 120 штук. 

Ціна однієї світлодіодної лампи складає 52 грн [19]. 

Капітальні затрати на встановлення ламп складуть: 

 

120 52 6240 .К грн    

 

Для початку обчислимо споживання електроенергії за рік для обох типів 

ламп за умови, що лампи горять 8 годин на добу: 

Лампи люмінісцентні:20 Вт:  

 

С1 = 0,02 кВт·год·8 годин х 250 днів ·120 штук= 4800 кВт·год за рік; 

 

Світлодіодна лампа 6 Вт (з низьким світловим потоком):  

 

С2 = 0,006 кВт·год х 8 годин х 250 днів·120 штук = 1140 кВт·год за рік. 
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Економія в споживанні електричної енергії після встановлення світлодіодних 

ламп складає  

 

С=С1-С2=4800-1140=3360 кВт·год за рік 

 

В грошовому еквіваленті економія складе: 

 

2,72 3360 9139,2Е грн    

 

Термін окупності даного заходу складе: 

 

6240
0,7

9139,2
окТ року 

 

 

5.2.4 Встановлення насадки-аератора на крани для холодної води 

 

З метою зменшення споживання води під час миття рук, брудного посуду та 

інших побутових потреб пропонується встановити допоміжні насадки-аератора на 

крани. 

В будівлі встановлено сучасні крани в кількості 20 штук без насадок.  

Ціна однієї насадки складає 89 грн [20].  

Капітальні затрати на придбання складуть: 

 

20 89 1780 .К грн  

 
 

Економія споживання води після встановлення насадки складає близько 50% 

[20]. Тоді економія в споживанні води складе (за 2018 рік було спожито 239 м
3
) 

 

3239 0,5 119,5Е м  
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В грошовому еквіваленті економія складе: 

 

119,5 (9,792 9,624) 2320,2Е грн   

 
 

Термін окупності складе 

 

1780
0,8 .

2320,2
окТ року 

 

 

5.2.5 Налагоджування гідравлічного режиму внутрішньої системи опалення 

 

Результатом роботи правильно збалансованої системи опалення є 

перерозподіл теплоносія по всіх ділянкам системи так, щоб крізь кожен 

опалювальний прилад проходила необхідна розрахункова кількість теплоносія. 

Для балансування системи опалення рекомендується встановити автоматичні 

балансувальні клапани (динамічні регулятори) [21].  

Для балансування системи необхідно встановити 45 клапанів. Вартість 1 

клапана складає 375 грн [21]. Вартість встановлення 150 грн. 

Витрати на придбання та встановлення складуть: 

 

45 (150 375) 23625К грн    ; 

 

Енергоспоживання збалансованої системи опалення знижується на величину 

до 10% [21] завдяки рівномірному розподілу теплового носія по стоякам 

внутрішньобудинкової системи опалення.  

 

306,7 0,1 30,7С Гкал  

; 

 

При тарифі 1554,12 грн/Гкал· економія коштів складе: 
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30,7 1394,23 42802,9Е грн   

 
 

Простий термін окупності складе: 

 

23625
0,6

42802,9
окТ року 
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

6.1 Загальні вимоги з техніки безпеки при обслуговуванні системи опалення 

дошкільного навчального закладу 

 

Вимоги з техніки безпеки при обслуговуванні системи опалення дошкільного 

навчального закладу включають в себе відповідні організаційні та технічні заходи 

із запобігання небезпечних і шкідливих факторів, які можуть мати вплив на 

персонал та дітей. 

Технічне обслуговування включає обов'язкові контрольні огляди, 

випробування, регулювання, налагодження, очищення, змащування устатковання, 

нескладну заміну деталей, що вийшли з ладу, усунення різних дрібних дефектів і 

перевірку дотримання вимог експлуатаційних інструкцій [22]. 

Згідно з [22] у процесі експлуатації систем водяного опалення необхідно : 

- щомісяця здійснювати детальний огляд елементів системи (розвідні 

магістралі на горищах, у підвалах і каналах), закритих від постійного огляду;  

- щотижня детально оглядати найбільш відповідальні елементи системи 

(насоси, магістральна запірна арматура, ЗВТ, автоматичні пристрої);  

- видаляти повітря з системи опалення згідно з інструкцією;  

- щотижня очищати зовнішню поверхню нагрівальних приладів від пилу і 

бруду;  

- щодня контролювати температуру і тиск теплоносія, нагрівання 

опалювальних приладів, температуру всередині приміщення в контрольних точках, 

утеплення опалюваних приміщень (стан фрамуг, дверей, вікон тощо).  

Дефекти, виявлені в процесі експлуатації і під час огляду системи опалення, 

зазначаються у журналі дефектів та враховуються під час складання плану 

ремонтних робіт. Дефекти та витоки, що не потребують спорожнення всієї 

системи, усуваються негайно [22].  

Усі теплопроводи й арматура в неопалюваних приміщеннях повинні бути 

ізольовані [22].  
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До опалювальних приладів слід забезпечити вільний доступ.  Арматура 

встановлюється в місцях, доступних для обслуговування та ремонту [22]. 

У разі аварій, які призводять до припинення циркуляції мережної води в 

опалювальних системах, за температури зовнішнього повітря нижчої ніж 0°C, 

персонал, який обслуговує ці системи, повинен здренувати воду з систем для 

запобігання її заморожуванню та виходу системи з ладу [22]. Рішення про 

необхідність дренування води з системи приймає особа, відповідальна за технічний 

стан і експлуатацію тепловикористовувальних установок і теплових мереж суб'єкта 

господарювання за узгодженням з енергопостачальною організацією.  

Допустима тривалість відключення опалювальних систем без дренування 

теплоносія залежить від температури зовнішнього повітря, якості утеплення, 

акумулювальної здатності й конструкції опалюваних будинків і споруд та 

визначається інструкцією з експлуатації, складеною відповідно до місцевих умов. 

Вона визначає і порядок спорожнення опалювальних систем [22].  

При проведенні пробного пуску систем центрального опалення на початку 

опалювального сезону необхідно: 

 оглянути всі стояки й нагрівальні прилади системи, зафіксувати ті стояки й 

прилади, які працюють незадовільно; 

 перевірити наявність і справність регулювальних і коркових кранів у 

нагрівальних приладів і стояках опалення; 

 очистити грязевики металевою щіткою; 

 заміряти, якщо можливо, температуру по зворотним стоякам. 

Після закінчення пробного пуску розібрати, промити й прочистити 

трубопроводи й нагрівальні прилади, а також упорядкувати всю запірну й 

регулювальну арматури, що були зазначені в дефектній відомості. Перевірити й 

відновити на трубопроводах зруйновану в процесі експлуатації ізоляцію. 

Відновити необхідні ухили труб у нагрівальних приладів і виправити роботу 

теплового вузла. 

Гідравлічне випробування системи опалення проводиться після кожного 

ремонту, але не рідше одного разу в рік. Періодично в строки, установлені 
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виробничою інструкцією, перевіряють термометри, манометри й інші контрольно-

вимірювальні прилади. 

 

6.2 Забезпечення пожежної безпеки системи опалення дошкільного 

навчального закладу 

 

Пожежна небезпека виникає при порушенні правил і норм монтажу і 

експлуатації електричних установок. Електричний струм і наслідки його дії при 

відповідних умовах перетворюються в потужне джерело запалювання горючого 

середовища, Статистика показує, що таким джерелом запалювання може бути 

невідповідність експлуатації електрообладнання умовам навколишнього 

середовища; механічні причини, такі як несправність і пошкодження 

електрообладнання; великі струмові перевантаження електрообладнання, 

апаратури і електропроводів; виникнення великих температур, електричної дуги і 

іскор в результаті короткого замикання; виникнення іскор при розрядах статичної 

електрики, а також розрядах блискавки [23]. 

Пожежна безпека систем опалення забезпечується регламентом їх 

застосування, видом теплоносія та обігрівальних приладів в приміщеннях 

виробництв різних категорій вибухопожежонебезпеки, прокладанням 

теплопроводів, розташуванням обігрівальних приладів в будівлях і приміщеннях з 

урахуванням ступеня вогнестійкості їх елементів, наявністю горючих речовин і 

матеріалів, а також вибором пристроїв огородження обігрівальних приладів. 

Згідно з [23] керівник дитячого навчального закладу несе відповідальність за 

пожежну безпеку приміщень та обладнання теплових установок і теплових мереж, 

а також за наявність і справний стан первинних засобів пожежогасіння. 

Облаштування та експлуатація тепловикористовувальних установок і 

теплових мереж має відповідати вимогам НАПБ А.01.001 [24]. Усі споруди та 

устаткування обладнуються мережею протипожежного водопостачання, засобами 

виявлення та гасіння пожежі відповідно до вимог НД.  
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Персонал, який обслуговує теплові установки і теплові мережі, проходить з 

урахуванням вимог НАПБ Б.02.005 протипожежний інструктаж, заняття з 

пожежно-технічного мінімуму, бере участь у протипожежних тренуваннях [25]. 

Наказом по дитячому навчальному закладу призначаються особи, 

відповідальні за пожежну безпеку. Розробляється та затверджується інструкція 

щодо заходів з пожежної безпеки та план (схема) евакуації людей у разі 

виникнення пожежі на теплових установках і теплових мережах та схема 

сповіщення людей про виникнення пожежі; створюється пожежотехнічна комісія 

та пожежні формування на добровільних засадах. 

Щоб горіння відбулося, потрібна наявність так званого трикутника вогню, 

наявність трьох складових - горючої речовини, окислювача і джерела запалювання. 

Виходячи з цих умов процес горіння можна зупинити за допомогою таких заходів: 

відокремлення окислювача від зони горіння, видалення з зони горіння горючої 

речовини, зниження температури палаючої речовини нижче температури займання 

і самозаймання, розбавлення горючих речовин неспалимими, гальмування 

швидкості хімічних реакцій в полум'ї механічним відривом полум'я сильним 

струменем води або газу. На цих принципах базуються відомі заходи та засоби 

гасіння пожежі. 

Основними вогнегасними речовинами є вода, хімічна і повітряно-механічні 

піни, водний розчин солей, інертні і негорючі гази, водяна пара, 

галогеновуглеводневі речовини та сухі порошки. 

Вода являється найбільш поширеним засобом гасіння пожежі. Маючи велику 

теплоємність, вода потрапляє у вогнище, поглинає велику кількість теплоти і 

випаровується, призводить до зниження температури в зоні горіння. При 

випаровуванні вода утворює велику кількість пари (1 л води утворює 1700 л пари), 

ізолює зону горіння від навколишнього середовища і утруднює надходження 

кисню повітря до вогнища. Сильний струмінь води може збити полум'я з поверхні. 

Для гасіння застосовують воду у вигляді компактного диспергованого струменя чи 

у вигляді пари. 



 

63 
 

Застосовувати воду для гасіння електрообладнання та інших об'єктів, які 

знаходяться під напругою, небезпечно, тому що вода має високу 

електропровідність. Для гасіння ЛЗР можна застосовувати струмені дистильованої 

води, крапельки якої попадають в полум'я, швидко випаровуються, охолоджують 

вогнище пожежі і ізолюють його від кисню повітря. 

Підвищення вогнегасної здатності води досягається розчиненням в ній 

двовуглекислої соди, поташу, хлористого кальцію і алюмінію, повареної та інших 

солей. Під дією тепла солі випадають з розчину і утворюють ізолюючі плівки на 

поверхні палаючої речовини, розкладаються, поглинають тепло і виділяють інертні 

гази. Застосування солей зменшує можливість стікання води з поверхні матеріалу, 

зменшує витрати води на гасіння в 22,5 рази, скорочує час гасіння на 20...30%. 

Для гасіння легкозаймистих рідин широко застосовують вогнегасну піну. 

Піна - це бульбашки газу або повітря, які заключені в тонкі оболонки рідини. Піна 

розтікається по поверхні, що горить, і ізолює вогнище горіння. Вогнегасні піни за 

утворенням поділяють на хімічні і повітряно-механічні. 

Хімічна піна в вогнегасниках утворюється при взаємодії кислоти з лугом в 

присутності піноутворювача, при цьому утворюється інертний газ (діоксид 

вуглецю), який має пожежогасні властивості. Для утворення діоксиду вуглецю 

застосовуються речовини у вигляді розчинів або сухих порошків. Пінопорошок 

складається із сухих солей сірчанокислого алюмінію, бікарбонату натрію і 

лакричного екстракту або іншої піноутворюючої речовини. При взаємодії з водою 

сірчанокислий алюміній, бікарбонат натрію і піноутворювач розчиняються і 

утворюють стійку піну, яка довго залишається на поверхні твердих тіл і рідин. 

Хімічна піна складається приблизно з 80% діоксиду вуглецю, 19,7% води і 0,3% 

піноутворювача. 

Повітряно-механічна піна являє собою суміш повітря - близько 90%, води - 

9,7% і піноутворювача - 0,3% (ПО-1,ПО-6 та інші поверхнево-активні речовини). 

Вона характеризується кратністю відношення об'єму утвореної піни до об'єму 

вихідних речовин. Розрізняють піну низької кратності - 10, середньої - 200 і 

високої - до 1000. Повітряно-механічна піна утворюється в генераторах ГВП-200 та 



 

64 
 

ін. В залежності від піноутворювача і кратності піни, її застосовують для гасіння 

ЛЗР і ГР, твердих горючих речовин і матеріалів. Повітряно-механічна піна не 

проводить електричний струм, не шкідлива для людини, не реагує з металом, 

швидко утворюється у разі пожежі, економічна. Основною вогнегасною 

властивістю її є утворення на поверхні стійкого і мало-руйнівного від дії полум'я 

шару піни товщиною до 10 см, який перешкоджає проникненню кисню повітря у 

вогнище пожежі. 

Водяну пару застосовують для гасіння пожеж в приміщеннях об'ємом до 500 

м
3
 і невеликих пожеж на відкритих площадках і установах. Пара знижує 

концентрацію кисню і зволожує поверхню, що горить. Для забезпечення 

вогнегасного ефекту необхідно, щоб пара займала більше 35% об'єму приміщення 

чи ємності. 

Пара широко застосовується для гасіння загоряння і пожеж на харчових 

підприємствах: в пекарних камерах хлібопекарних печей, в брагоректифікаційних 

цехах спиртових заводів Системами парогасіння обладнані апарати сушки 

пресованого рафінаду, барабанні сушарки жому та ін. 

Інертні і негорючі гази застосовуються для гасіння пожеж у невеликих 

закритих приміщеннях і для гасіння займання. До таких засобів відносяться 

головним чином: діоксид вуглецю, азот, аргон. Вогнегасна концентрація інертних і 

негорючих газів повинна бути 31...36% від об'єму приміщення. 

Діоксид вуглецю застосовують для гасіння палаючих електродвигунів та 

іншого електротехнічного знаряддя, для заповнення танків та резервуарів, де 

необхідно провести вогневі роботи. В цьому випадку концентрацію кисню 

знижують до 5% і нижче.. 

Галоіеновуглеводні сполуки і їх вогнегасна дія засновані на хімічному 

гальмуванні реакції горіння (інгібіруванні). 

Широке застосування для пожежегасіння знайшли: тетрафіордибромметан 

(хладон - 114 В2), бромистий метилен, трифторбромметан (хладон - 13В1), сполуки 

на основі бромистого етилу (3.5; 4НД; 7; СЖБ; БФ). Всі ці сполуки мають велику 
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щільність, що підвищує ефективність пожежегасіння, а низькі температури 

замерзання дозволяють застосовувати їх при низьких температурах повітря. 

Порошкові сполуки являють собою подрібнені мінерали солі із різними 

домішками, які перешкоджають їх злежуванню і закам'янінню. Вони мають добру 

вогнегасну здатність, яка в кілька разів перевищує здатність галогеновуглеводів 

гасити горіння. Розрізняють порошки за компонентним складом. Для порошків 

ПСБ-3 основним компонентом є бікарбонат натрію, ПФ - діамонійфосфат, СІ-2 - 

силікагель, насичений хладоном - 114 В2, П-1А – амофос [26]. 

 

6.3 Дії співробітників навчального закладу під час оголошення сигналу 

«Увага всім!» 

 

Захист здоров'я і життя дітей в будь-яких надзвичайних ситуаціях одна з 

найгуманніших і найважливіших завдань. З отриманням сигналу оповіщення та 

інформації про надзвичайну ситуацію батьки (родичі дітей, вихователі, вчителі або 

дорослі, які перебувають поруч з дітьми без нагляду батьків) зобов'язані прийняти 

всі доступні заходи, рекомендовані населенню з метою забезпечення безпеки дітей. 

Такими заходами, в залежності від обставин, можуть бути: евакуація дітей разом з 

батьками (дорослими) з небезпечних місць, надання медичної допомоги, створення 

нормальних санітарно-гігієнічних умов, забезпечення повноцінним харчуванням, 

вживання заходів до розшуку батьків (родичів) дітей. Дітям дошкільного віку 

вкладається у кишеню або пришивається до одягу записка, де вказуються 

прізвище, ім'я та по батькові дитини, її домашня адреса, а також прізвища, імена і 

по батькові батьків [27]. 

Правила поведінки вчителя під час оголошення сигналу «Увага всім!» [27]: 

1. Дії вчителя при аваріях, катастрофах й стихійних лихах повинні 

грунтуватися на інструкціях пам'ятках, розроблених службами цивільного захисту і 

надзвичайних ситуацій у відповідності з місцевими умовами [27]; 

2. У кожному класі, кабінеті, навчальній майстерні на видному місці повинен 

знаходитися план евакуації з конкретного приміщення. Якщо за планом евакуації 
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передбачено використання запасного виходу, то він повинен бути вільний, не 

захаращений різними предметами. Якщо двері запасного виходу за умовами 

охорони будівлі защіпаються на замок, то в плані евакуації необхідно вказати, де 

знаходиться ключ від запасного виходу [27]; 

3. У кожному кабінеті, класі, навчальній майстерні повинні обов'язково 

знаходитися засоби пожежогасіння у вигляді універсального або порошкового 

вогнегасника [27]; 

4. У всіх приміщеннях закладу освіти обов'язково повинні матися медичні 

аптечки з набором основних засобів першої медичної допомоги: йоду, бинтів, 

перев'язувальних гумових джгутів, водного розчину аміаку [27]; 

5. У всіх загальноосвітніх закладах повинна матися місцева або власна 

радіоточка, радіомережа, за якою у разі надзвичайних ситуацій будуть 

передаватися повідомлення, оповіщення, попередження або вказівки вчителям про 

необхідні дії [27]; 

6. Вчителю ні в якому разі не можна втрачати самовладання, панікувати 

самому і не допускати паніки серед учнів. Залишати приміщення при виниклої 

надзвичайної ситуації можна тільки в організованому порядку. Вчителю потрібно 

пам'ятати, що паніка зазвичай створює штовханину, тисняву, причому евакуація 

значно ускладнюється, збільшується загроза життю учнів [27]; 

7. Щоб полегшити вчителю його дії під час надзвичайної ситуації, необхідно 

періодично проводити навчання певної спрямованості з евакуацією з будівлі [27]; 

8. Щоб аварії не були несподіванкою, вчителю необхідно знати, які 

підприємства знаходяться поблизу освітньої установи і які можуть бути аварії 

(вибухи, викиди отруйних газів, пожежі з виділенням токсичних речовин і т.д.). 

Потрібно завжди пам'ятати про те, що багато підприємств знаходяться в даний час 

в передаварійному стані внаслідок сильної зношеності основного обладнання та 

очисних систем. У зв'язку з цим можуть бути залпові викиди в атмосферу або в 

систему стоків шкідливих і небезпечних для життя речовин [27]; 

9. Вчителю необхідно також знати його подальші дії після евакуації з 

будинку і місцезнаходження безпечних укриттів [27]. 
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При загрозі НС під час перерви вчитель повинен діяти наступним чином [27]: 

- почувши сигнал «Увага всім!», учитель спрямовує учнів у клас, в якому 

повинен бути урок за розкладом [27]; 

- по класному журналу він перевіряє наявність учнів [27]; 

- уточнює інформацію у чергового адміністратора: порядок, напрямок руху і 

місце збору [27]; 

- у разі необхідності евакуації виводить учнів зі школи [27]; 

- закриває двері після виведення дітей з метою зменшення швидкості 

розповсюдження пожежі по будівлі [27]; 

- негайно доповідає начальнику цивільного захисту школи або начальнику 

штабу цивільного захисту [27]. 

Учні, почувши під час перебування в закладі освіти, сигнал «Увага всім!» 

повинні [27]: 

- швидко і організовано зайти в клас згідно з розкладом уроків [27]; 

- уважно слухати і виконувати всі розпорядження вчителя; 

- організовано слідувати в разі потреби до пункту збору (евакуації); 

- допомогти вчителю швидко провести перекличку. 

Аналогічні дії передбачаються і при надходженні сигналу під час занять [27]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Під час виконання магістерської роботи бакалавра було проведено 

енергетичне обстеження систем енергоспоживання будівлі Сумського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний 

заклад № 42».  

Енергетичне обстеження проводилось у декілька етапів. На першому було 

проведено обстеження дійсного стану конструктивних елементів будівлі, а також 

системи опалення,водо-та електропостачання.  

На другому етапі було зібрано необхідні дані і проведено інструментальне 

обстеження. Проаналізувавши дані було виявлено невідповідність параметрів 

мікроклімату приміщень з нормативною документацією. 

Були розраховані всі види тепловтрат та теплонадходжень по будівлі. 

Розрахунки показали,що значна частина теплової енергії втрачається через 

огороджуючі конструкції будівлі.  

Були запропоновані енергозберігаючі заходи для економії споживання 

енергетичних ресурсів: 

- утеплення огороджуючи конструкцій (стін будівлі); 

- утеплення огороджуючи конструкцій (стелі будівлі); 

- заміна люмінесцентних ламп на сучасні світлодіодні; 

- встановлення насадки-аератора на змішувачі; 

- налагоджування гідравлічного режиму внутрішньої системи опалення. 

У розділі з охорони праці розглядалися питання:  

1) загальні вимоги з техніки безпеки при обслуговуванні системи опалення 

дошкільного навчального закладу; 

2) забезпечення пожежної безпеки системи опалення дошкільного 

навчального закладу; 

3) дії співробітників навчального закладу під час оголошення сигналу 

«Увага всім!». 
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