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ВСТУП 

Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) - це обстеження 

підприємств різної сфери та окремих виробництв за їх ініціативою з точки зору 

їх енергоспоживання з метою визначення можливостей економії енергії та 

допомоги у економії на практиці шляхом впровадження механізмів 

підвищення енергетичної ефективності, а також з метою впровадження на 

підприємстві системи енергетичного менеджменту[1]. 

Енергетичний аудит проводять незалежні особи (енергоаудитори) або ж 

фірми, які уповноважені на це господарськими об’єктами. Він може 

проводитися за ініціативою суб’єктів, а також у випадках, передбачених 

законодавством[1]. 

Об’єктом енергетичного аудиту може бути установа різної форми 

власності, підприємство[1]. 

Призначення енергетичного аудиту полягає у розв’язанні наступних 

задач: 

-складання карт споживання енергетичних ресурсів об’єктом; 

-розроблення організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження 

витрати енергії; 

-визначення потенціалу енергозбереження; 

-фінансова оцінка організаційно-технічних заходів[2]. 

Енергетичний аудит проводять незалежні особи (енергоаудитори) або ж 

фірми, які уповноважені на це господарськими об’єктами. Він може 

проводитися за ініціативою суб’єктів, а також у випадках, передбачених 

законодавством[2]. 

Під час даного енергетичного обстеження предметом досліджень є 

системи тепло- та електропостачання, гарячого та холодного водопостачання 

і надання рекомендацій по ефективному споживанню енергоресурсів. 



7 
 
 

Основною метою енергетичного обстеження є пошук можливостей 

енергозбереження і допомога господарським суб’єктам у визначенні 

напрямків ефективного енергозбереження [3]. 

Санація будівель - програма міського будівництва, направлена на 

поліпшення умов життя у невпорядкованих будинках і районах, а також 

реконструкцію та модернізацію застарілих будівель, задля підвищення їх 

енергоощадності. Через загалом незадовільний стан огороджуючих 

конструкцій шкіл в роботі вирішується проблема підвищення 

енергоефективності функціонування систем енергозабезпечення будівель з 

використанням різних систем їх теплозабезпечення з оцінюванням 

економічної доцільності їх експлуатації за різних кліматичних умов  та інших 

техніко-економічних факторів. 

Актуальність теми 

Раціональне та високоефективне використання енергоносіїв та 

електричної енергії диверсифікація джерел отримання енергії для 

забезпечення життєдіяльності закладів та будівель в яких вони 

розташовуються є складовою частиною проблеми керування 

енергоспоживанням.  

Дослідження магістерської роботи спрямовані на вдосконалення 

технологій енергозабезпечення будівель з одночасним зменшенням 

нераціонального споживання енергоносіїв та енергії і наразі є актуальним. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами 

Магістерська робота виконана у відповідності до тематики робіт 

кафедри прикладної гідроаеромеханіки щодо підвищення енергоефективності 

технологічних процесів, що застосовуються у житлово-комунальному 

господарстві країни, галузях промисловості та електроенергетики, які 

виконуються на замовлення замовників. Однією з таких є робота  53.17.01-

01.18/20.ЗП «Модель системи управління ефективністю та прогнозування 
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використання електричної енергії». Зменшення споживання електричної 

енергії є одним із дієвих шляхів забезпечення економічно-ефективної 

діяльності інфраструктури міста чи селища. Виходячи з цього, прогнозування 

електроспоживання є одним із найважливіших етапів управління ефективним 

використанням енергетичних ресурсів на підприємствах, оскільки напрями 

управляючих дій зручно обирати на основі отриманих прогнозівможливих 

змін кількісних характеристик. Прогнозування електроспоживання може 

здійснюватись на основі різних методів. Від вибору оптимального методу 

прогнозування залежить забезпечення раціонального споживання електричної 

енергії підприємствами на певний період та дієвість управління споживання 

електричної енергії підприємств, що підтверджує актуальність обраної теми 

дослідження та її практичну значущість для енергозбереження в Україні. 

Проблемам прогнозування споживання електричної енергії присвячені 

численні наукові праці вчених і практиків . Наявні джерела вказують на те, що 

вдосконалення апарату прогнозування споживання обсягу електричної енергії 

для конкретного підприємства є актуальним. В процесі управління певним 

явищем, — дієвим інструментом є прогнозування поведінки цього явища. 

Тому, на сьогодні, одним з найактуальніших класів математичних моделей є 

клас прогнозних моделей. У загальному випадку однією з особливостей 

прогнозних моделей є рекурсивність. Зміст рекурсивності заключається в 

тому, що по мірі надходження нових даних, оновлюється статистична база 

прогнозної моделі і використовуючи «передісторію» перераховуються оцінки 

всіх параметрів моделі. 

Мета і задачі дослідження 

Метою проведення досліджень є знаходження оптимальної комбінації 

традиційних та альтернативних джерел теплової енергії для забезпечення 

безперебійного теплового постачання в приватний будинок, з найменшими 

економічними збитками. 
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Поставленими задачами дослідження є: 

- Проведення дослідження та аналізу енергетичного стану будівлі, 

зважаючи на її конструктивні особливості; 

- Проведення необхідних інженерно-економічних розрахунків за 

обраними напрямками модернізації; 

- Розробка варіантів альтернативних генераторів теплової енергії; 

- Визначення основних техніко-економічних показників альтернативних 

генераторів теплової енергії. 

 

Об’єктом дослідження система теплового постачання приватної 

двоповерхової житлової будівлі. 

 

Новизна (наукова) отриманих результатів полягає в наступному: 

- Проведено математичне моделювання умов функціонування системи 

теплоспоживання будівлі; 

- Запропоновано уточнену методику розрахунку теплового стану будівлі; 

- Запропоновано та обраховано декілька альтернативних варіантів 

енергозабезпечення будівлі; 

- Запропоновано алгоритм вибору варіантів енергозабезпечення будівлі у 

залежності від можливих об’ємів використання альтернативних видів 

енергії та їх вартісних показників використання на поточний момент 

часу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: 

- Запропоновано уточнену структуру показників оцінювання доцільності 

застосування різних варіацій енергоносіїв для енергозабезпечення 

існуючих будівель; 

- Запропоновано уточнений алгоритм системи моніторингу та 

прогнозування енергоспоживання будівлею. 
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Особистий внесок магістра (автора). Автором зібрано статистичні 

вихідні дані щодо функціонування систем теплового постачання будівлі. 

Розроблено математичні моделі функціонування системи теплового 

споживання будівлею. Розроблено комбіновані заходи щодо раціоналізації 

енергоспоживання у відповідності до режимів функціонування будівлі в 

опалювальний період. Виконано необхідна економічні розрахунки. Зроблено 

висновки за результатами проведеної роботи. 

 

Структура та обсяг магістерської роботи. Робота складається із 

вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел та 2 додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 37  сторінок тексту, 1 рисунок. 
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РОЗДІЛ 1. ВИВЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ’ЄКТУ 

Аналіз енергетичного стану будівель (приміщень), факторів, що на нього 

впливають, аналіз стану енергетичних процесів, який проведено у процесі 

виконання роботи ґрунтується на базі методів числового математичного 

моделювання енергетичних процесів. 

 

Об’єкт дослідження – двоповерховий приватний будинок, розташований 

за адресою: місто Суми, вулиця Запорізька, будинок 28. Корисна площа 

будинку – 119,31 м2. Підлогу будинку можна умовно розділити на 4 зони, так 

як: 

Зона І – розміщена над підземним гаражем, і займає площу 48,95 м2. 

Температура всередині гаража +13 оС; 

Зона ІІ – розміщена над цокольним приміщенням з комунікаціями, де 

розміщений тепловий насос, і займає площу 26,48 м2. Температура всередині 

цокольного поверху +11 оС; 

Зона ІІІ – підлога, що знаходиться на висоті 0,5 м від землі, площею 40,5 

м2. Температура повітря в утвореному прошарку складає +11 оС; 

Зона IV – підлога прибудови зі сходами, площею 3,38 м2 що має прямий 

контакт з зовнішнім повітрям. Приймаємо -25 оС [4]. 

Зовнішні стіни першого поверху будинку складаються з: 

- піноблоку, товщиною 0,37 м; 

- мінеральної вати, товщиною 0,05 м; 

- штукатурки, товщиною 0,01 м; 

- опор з червоної цегли, товщиною 0,38 м. 

Площа утеплених стін складає 95,5 м2, площа цегляних опор складає 28,4 

м2, площа піноблока складає 15,8 м2 з приведеним опором 0,73 м2К/Вт. 

Зовнішні стіни другого поверху будинку складаються з: 

- пінопласт, товщиною 0,2 м; 

- суміші цементу і пінопласту, товщиною 0,1 м; 
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- штукатурки, товщиною 0,01 м; 

- опор з червоної цегли, товщиною 0,38 м. 

Площа утеплених стін складає 100,29 м2, площа цегляних опор складає 

13,19 м2, площа піноблока складає 13,28 м2 з приведеним опором 0,73 м2К/Вт. 

Світлопрозорі конструкції на першому і другому поверхах – двокамерні, 

з приведеним опором – 0,75 Вт/(м2·К)[5]. Загальна площа світлопрозорих 

конструкцій на першому поверсі складає 19,39 м2, і 13,53 м2 на другому. 

Вхідні двері площею 3,25 м2 мають приведений опір 0,6 Вт/(м2·К). 

Усі зовнішні стіни з зовнішньої сторони вимощені декоративним 

клінкером. 

Дах будинку чотирищипцевий. Перекриття скосів даху виконані з 

мінеральної вати товщиною 0,15 м та OSB плити товщиною 0,013 м та 

приведеним опором 0,11 Вт/(м·К). 

Горизонтальне перекриття між житловою зоною та дахом виконане з 

дерев’яних брусів товщиною 0,04 м і приведеним опором 0,385 Вт/(м·К) і 

мінеральною ватою товщиною 0,2 м. 

Висновки за розділом 1.  

При вивченні проектної документації і подальшого її зіставлення з 

дійсним станом будівлі, яка обстежується, було встановлено, що стан 

огороджувальних конструкцій відповідає проектній документації. Прийняті 

для застосування у подальших дослідженнях при виконанні роботи методи та 

методики досліджень, інструментарій є загальновизнаними та дають 

можливість однозначно визначати параметри будівлі і систем 

енергозабезпечення (з визначеними на перед похибками), а також одержувати 

коректні значення одержуваних математичними розрахунками величин. 

Внесення можливих змін у алгоритми математичних розрахунків має на меті 

покращення точності та якості математичного описування досліджуваних 

явищ і не повинно вносити додаткові похибки у результати розрахунків. 
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Точність метрологічних засобів, що використовувалися для 

інструментальних вимірів є необхідною та достатньою для верифікації 

результатів проведення досліджень. 
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РОЗДІЛ 2. ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ ПАЛИВНО ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

РЕСУРСІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ДОСЛІДЖУВАНОМУ 

ОБ’ЄКТІ 

Загальна характеристика досліджуваного об’єкту, основні показники та 

режими функціонування. Аналіз показників фактичного енергетичного стану 

будівлі та її систем енергоспоживання.  

Об’єктом дослідження є приватна будівля та її системи 

енергозабезпечення. 

 

2.1 Характеристика систем енергозабезпечення об’єкту 

Основними системами, що забезпечують функціонування приватної 

будівлі, являються централізована система електропостачання, локальні 

системи водопостачання та водовідведення, та локальна система 

теплопостачання. 

 

Система теплопостачання 

Система теплопостачання будинку локальна. У цокольному приміщенні 

знаходиться тепловий насос Viessman Vitocal 200-S що працює в режимі 

«повітря-вода».   

Досліджувана система опалення включає наступне устаткування: 

 подавальні стояки; 

 підводки; 

 опалювальні прилади; 

 запірно-регулююча арматура; 

 вузол обліку; 

 фільтр; 

 насос. 
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В якості опалювальних приладів використовуються біметалічні 

радіатори. Опалювальні прилади розташовані  в нішах під вікнами в кожній 

кімнаті.  

Фільтр перед водоміром очищується своєчасно в процесі 

експлуатації за необхідністю. 

Доступ до опалювальних приладів необмежений. 

 

Система водопостачання та водовідведення (каналізації)  

Постачання води до приватної будівлі здійснюється з приватної 

свердловини. Подача води забезпечується насосом. 

Внутрішня мережа холодного водопостачання складається з наступних 

елементів: 

- ввід водопроводу в будівлю; 

- пункт обліку з лічильником; 

- розподільні мережі трубопроводів, виконані з металопластикових труб; 

- запірно-регулююча арматура (засувки, вентилі). 

 

Система гарячого водопостачання відсутня, так як будівля перебуває в 

недобудованому стані.  

Система електропостачання 

Електропостачання приватної будівлі здійснюється на підставі договору 

з ТОВ «ЕНЕРА Суми». 
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2.2 Ознайомлення з умовами використання паливно енергетичних 

ресурсів 

 

Система теплопостачання 

Джерелом теплопостачання приватної будівлі є тепловий насос, що 

розташований в цокольному поверсі будинку. 

Система холодного водопостачання та водовідведення 

(каналізації) 

Постачання холодної води відбувається від приватної 

свердловини. Водовідведення здійснюється у спеціальний резервуар.  

Система електропостачання 

Електропостачання в приватний будинок здійснюється згідно 

договору №4018 від 12.01.2019 р. про постачання електричної енергії, 

який укладено з ТОВ «ЕНЕРА Суми». 

Оплата за спожиту електроенергію здійснюється щомісячно, на 

основі показань приладів обліку і рахунків від енергопостачальної 

організації (розрахунковий період – місяць). 

Комерційний облік спожитої активної електричної енергії на даний 

момент здійснюється за допомогою трьох встановлених лічильників активної 

енергії «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА». 

Тариф на електроенергію (на період енергетичного обстеження) – 

1,68 грн./кВт·год. 

Лічильники реактивної потужності в закладі відсутні, тому об’єми 

споживання реактивної електроенергії, величину оплати за реактивну 

потужність розраховує ТОВ «ЕНЕРА Суми». 
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2.3 Перевірка наявності актів здачі вузлів обліку паливно 

енергетичних ресурсів 

Всі засоби обліку спожитих енергоресурсів та води приватної будівлі 

визнано придатними (згідно з ДСТУ 3339-96) до застосування на підставі 

результатів проведених повірок.  

Дати останніх повірок лічильників: 

 повірка лічильника на тепло – 13 лютого 2019 року;  

 повірка лічильника на воду – 13 січня 2019 року; 

 повірка лічильників не електричну енергію – 13 лютого 2019 року. 

Повірку проведено ДП «Укрметртестстандарт». 

 

Висновки за розділом 2. 

Представлені у розділі вихідні дані щодо конструктивних особливостей 

будівлі та її розташування на місцевості, наявних джерел енергопостачання, 

об’ємів споживання енергоресурсів, вузлів обліку спожитих ресурсів є 

повними і достатніми для проведення послідуючого аналізу фактичного 

енергетичного стану будівлі та її системи теплового енергоспоживання. 
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РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ОБ’ЄКТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

ОБСТЕЖЕННЯ 
 

Аналіз показників фактичного енергетичного стану будівлі та її 

систем енергоспоживання.  
 

Показники фактичного енергетичного стану будівлі включають масиви 

інформації щодо річного споживання на об’єкті дослідження електричної 

енергії, теплової енергії, холодної та гарячої води. Аналіз цих показників 

проведено з використанням та застосуванням методів математичної 

статистики і з розрахунком питомих показників споживання зазначених видів 

енергії у залежності від часу та умов споживання. 

 

3.1 Розрахунковий аналіз стану огороджувальних конструкцій 

Результати розрахунку опору теплопередачі огороджувальних 

конструкцій корпусів закладу, який обстежується, отримані відповідно до 

методики наданій у документації [5]. 

Розрахунок втрат на першому поверсі. 

Стіни: 

𝑅Σпр =
1

𝛼в
+ ∑

𝛿𝑖

𝜆𝑖
+

1

𝛼з

𝑛

𝑖=1

 

αв = 8,7 Вт/(м2·К); 

αз = 23 Вт/(м2·К); 

δпіноблок = 0,37 м; 

δштукатурка = 0,01 м; 

δмінеральна вата = 0,05 м; 

λпіноблок = 0,35 Вт/(м·К); 

λштукатурка = 0,81 Вт/(м·К); 

λмінеральна вата = 0,059 Вт/(м·К); 

𝑅Σпр =
1

8,7
+

0,37

0,35
+

0,01

0,81
+

0,05

0,059
+

1

23
= 2,075 м2К/Вт 
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Цегла: 

δцегла = 0,38 м; 

δштукатурка = 0,01 м; 

λцегла = 0,81 Вт/(м·К); 

λштукатурка = 0,81 Вт/(м·К); 

𝑅Σпр =
1

8,7
+

0,38

0,81
+

0,01

0,81
+

1

23
= 0,6399 м2К/Вт 

Площа огороджувальних конструкцій першого поверху без офісу: 

3,4 м · (3,74 м + 3,77 м + 1,47 м + 9,98 м + 2,92 м + 1,74 м + 10,65 м + 6,57 

м) = 138,86 м2 

Площа огороджувальних конструкцій офіса: 

2,58 м · (4,73 м + 4,38 м) = 23,5 м2 

Загальна площа: 

23,5 м2 + 138,86 м2 = 162,36 м2 

Площа цегляних опор: 

0,38 м · 22 · 3,4 м = 28,4 м2 

Площа скління: 

(1,49 м · 1,17 м · 8) + (2,43 м · 1,18 м) + (3 · 0,57 м · 1,51 м) = 19,39 м2 

Площа дверей: 

1,25 м · 2,6 м = 3,25 м2 

Площа піноблока і приведений опір: 

3,4 м · (2,92 м + 1,74 м) =15,8 м2 

𝑅Σпр =
1

8,7
+

0,2

0,35
+

1

23
= 0,73 м2К/Вт 

Знаходимо втрати через огороджувальні конструкції: 

Площа стін з «сендвіч»-панелями: 

162,36 м2 – 28,4 м2 – 19,39 м2 – 3,25 м2 – 15,8 м2 = 95,5 м2 

𝑄стіна =
95,5

2,075
∙ 47 = 2158 Вт 
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𝑄цегла =
28,4

0,6399
∙ 47 = 2086 Вт 

𝑄скління =
19,39

0,75
∙ 47 = 1215 Вт 

𝑄двері =
3,25

0,6
∙ 47 = 255 Вт 

𝑄піноблок =
15,8

0,73
∙ 47 = 1017 Вт 

Загальні втрати через вертикальні огороджувальні конструкції: 

2158 Вт + 2086 Вт + 1215 Вт + 255 Вт + 1017 Вт = 6731 Вт 

Розрахунок приведеного опору та втрат через підлогу: 

δплита = 0,21 м; 

δпінопласт = 0,1 м; 

δбетон = 0,06 м; 

λплита = 2,04 Вт/(м·К); 

λпінопласт = 0,043 Вт/(м·К); 

λбетон = 0,11 Вт/(м·К); 

𝑅Σпр =
1

8,7
+

0,21

2,04
+

0,1

0,043
+

0,06

0,11
+

1

23
= 3,1 м2К/Вт 

𝑄підлога І =
48,95

3,1
∙ 9 = 142 Вт 

𝑄підлога ІІ =
26,48

3,1
∙ 11 = 94 Вт 

𝑄підлога ІІІ =
40,5

3,1
∙ 11 = 144 Вт 

𝑄підлога 𝐼𝑉 =
3,38

3,1
∙ 47 = 51 Вт 

Загальні втрати через горизонтальні поверхні: 

142 Вт + 94 Вт + 144 Вт + 51 Вт = 431 Вт 

Загальні витрати на першому поверсі: 

431 Вт + 6731 Вт = 7162 Вт 
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Розрахунок втрат через другий поверх і дах: 

δпінопласт = 0,2 м; 

δштукатурка = 0,01 м; 

δпінопласт + цемент = 0,1 м; 

λпінопласт = 0,043 Вт/(м·К); 

λштукатурка = 0,81 Вт/(м·К); 

λпінопласт + цемент = 0,155 Вт/(м·К); 

𝑅Σпр =
1

8,7
+

0,2

0,043
+

0,01

0,81
+

0,1

0,155
+

1

23
= 5,48 м2К/Вт 

Площа огороджувальних конструкцій другого поверху: 

(2,85 м · 10,95 м + 2,85 м · 12,24 м + 1,47 м · 1,45 м + 9,98 м · 2,85 м + 2,85 

м · 15,31 м) – 13,29 м2 = 127,01 м2 

Площа цегляних опор: 

2,85 м · 0,38 м · 10 + 0,38 м · 1,43 м · 2 + 0,38 м · 1,12 м · 3 = 13,19 м2 

Площа прибудови зі сходами: 13,28 м2 

Площа скління: 

3 · 1,49 м2 · 1,17 м2 + 2 · 2,43 м2 · 1,18 м2 + 3 · 0,57 м2 · 1,51 м2 = 13,53 м2 

Площа скосів даху в горизонтальні площині: 

9,55 м2 · 4 = 38,2 м2 

Загальна: 119,31 м2 – 38,2 м2 = 81,11 м2 

Приведений опір і втрати тепла через дах: 

δмінеральна вата = 0,15 м; 

δOSB = 0,013 м; 

λмінеральна вата = 0,059 Вт/(м·К); 

λOSB = 0,11 Вт/(м·К); 

𝑅Σпр =
1

8,7
+

0,15

0,059
+

0,013

0,11
+

1

23
= 2,81 м2К/Вт 

𝑄 =
38,2

2,81
∙ 47 = 639 Вт; 

δмінеральна вата = 0,2 м; 
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δдерево = 0,04 м; 

λмінеральна вата = 0,059 Вт/(м·К); 

λдерево = 0,385 Вт/(м·К); 

𝑅Σпр =
1

8,7
+

0,2

0,059
+

0,04

0,385
+

1

23
= 7,26 м2К/Вт 

𝑄 =
81,11

7,26
∙ 47 = 525 Вт; 

Втрати через огороджувальні конструкції другого поверху. 

Площа стін без цегляних опор та світлопрозорих конструкцій: 

127,01 м2 – 13,19 м2 – 13,53 м2 = 100,29 м2 

Втрати через стіни: 

𝑄 =
100,29

5,47
∙ 47 = 862 Вт; 

Втрати через цеглу: 

𝑄 =
13,19

0,64
∙ 47 = 969 Вт; 

Втрати через прибудову зі сходами: 

𝑄 =
13,28

0,73
∙ 47 = 855 Вт; 

Втрати через вікна: 

𝑄 =
13,53

0,75
∙ 47 = 848 Вт; 

Загальні втрати тепла через вертикальні конструкції: 

855 Вт + 969 Вт + 848 Вт + 862 Вт = 4698 Вт 

Максимальні витрати на об’єкті - 11860 Вт 

 

 

 

 

 

 



23 
 
 

 

Графічне зображення тепловтрат приведено на рисунку 3.1 

 

 

Рисунок 3.1 – Співвідношення тепловтрат в будівлі    

 

Висновки за розділом 3. 

Як показує розрахунок втрати через огороджувальні конструкцію 

складають більшу частину загальних втрат теплоти по об’єкту. Хоча тепловий 

насос розрахований на потужність генерації теплової енергії близької до 

теплових втрат, через кліматичні умови та особливості роботи насоса 

використання даного альтернативного генератора теплової енергії не 

забезпечить необхідну теплову потужність протягом опалювального сезону. 
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РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 

ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

 

Дослідження можливих альтернативних генераторів теплової 

енергії для комбінації з наявним тепловим насосом враховуючи 

кліматичні умови в період опалювального сезону. 

Опалювальний період 2018-2019 року тривав 181 день – з 16 жовтня, по 

15 квітня[6]. Середня температура повітря за період складала -0,20С[7]. 

Визначимо осереднене значення теплових втрат будинку при заданих умовах: 

𝑄 =
𝑆

𝑅Σпр
∙ (𝑡1 − 𝑡2) 

𝑄стін =
95,5

2,08
∙ 22,2 = 1021,73 

𝑄цег =
28,4

0,64
∙ 22,2 = 985,28 

𝑄склін =
19,39

0,75
∙ 22,2 = 573,94 

𝑄двер =
3,25

0,6
∙ 22,2 = 120,25 

𝑄пін =
15,8

0,73
∙ 22,2 = 480,49 

ΣQпов І=3181,69 

𝑄під І =
48,95

3,1
∙ 9 = 142 

𝑄під ІІ =
26,48

3,1
∙ 11 = 94 

𝑄під ІІІ =
40,5

3,1
∙ 11 = 144 

𝑄під 𝐼𝑉 =
3,38

3,1
∙ 22,2 = 24,21 

ΣQпід=404,21 

𝑄дах =
38,2

2,81
∙ 22,2 = 301,79 
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𝑄дах ІІ =
81,11

7,26
∙ 22,2 = 248,02 

𝑄стін =
100,29

5,47
∙ 22,2 = 407,03 

𝑄цег =
13,19

0,64
∙ 22,2 = 457,53 

𝑄приб =
13,28

0,73
∙ 22,2 = 403,86 

𝑄вік =
13,53

0,75
∙ 22,2 = 400,49 

ΣQ=Qстін+Qцег+Qсклін+Qдвер+Qпін+Qпід I+Qпід ІІ+Qпід ІІІ+Qпід IV+Qдах+Qдах ІІ+ 

+Qстін+Qцег+Qприб+Qвік 

ΣQ=1021,73+985,28+573,94+120,25+480,49+142+94+144+24,21+301,79+

+248,02+407,03+457,53+403,86+400,49=5804,62 Вт 

Тепловий насос Viessman Vitocal 200-S працює при температурах -70С[7] 

і вище. За опалювальний період було 140 діб[8] за які тепловий насос міг 

ефективно працювати. Для забезпечення необхідною кількістю теплової 

енергії об’єкта виникає потреба в додатковому джерелі теплової енергії. 

 

4.1 Дров’яний котел 

Для забезпечення необхідної кількості теплової енергії, що буде 

генеруватися обираємо котел з потужністю 12 кВт – Maxiterm 12. Для 

підтримки температури у приміщенні на рівні 220 С протягом 6 годин 

необхідно 0,035 м3 дров. 

Знайдемо необхідний об’єм дров, який потрібно спалити, щоб отримати 

5804,6 Вт теплової енергії. За технічними даними виробника котла 0,035 м3 

дров забезпечують теплову потужність 12 кВт протягом 6 годин[9]. Методом 

пропорції знайдемо необхідний об’єм: 

(5804,62·0,035)/12000=0,017 м3 
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Визначаємо необхідний об’єм дров для забезпечення необхідною 

тепловою енергією будівлю протягом 40 діб, при яких температура була 

нижчою за -70С: 

40·24/6·0,017=2,72 м3 

Ціна за 1 м3 складає – 270 грн[10]. 

270·2,72=761,6 грн
 

 
4.2 Газовий котел 

Обираємо котел Термобар 12,5 для задоволення потреби у 12 кВт 

теплової потужності. При роботі на номінальну потужність – 12,5 кВт котел 

споживає 1,4 м3/год[9]. 

Визначаємо витрату газу для задоволення потреби в 5,8 кВт: 

(5,8·1,4)/12,5=0,65 м3/год 

Визначаємо витрати протягом опалювального сезону при умові що 1 м3 

газу коштує 6,09 грн[12]: 

40·24·0,65·6,09=3800,16 грн 

4.3 Електричний котел 

Обираємо котел Tenko 12 для задоволенні потреби у 12 кВт теплової 

потужності. При роботі на номінальну потужність – 12 кВт котел споживає 12 

кВт·год[9]. 

Визначаємо витрати на електроенергію протягом опалювального сезону 

при умові що за 1 кВт·год ми сплачуємо 1,68 грн: 

5,8·24·40·1,68=9354,24 грн 

4.4 Тепловий насос 

На реальному об’єкті встановлений тепловий насос з режимом роботи 

повітря-вода. Даний тепловий насос працює лише при умові температури -70 

С, або вище. За опалювальний період було 140 діб з температурою вищою за -

70 С. Споживання електричної енергії тепловим насосом залежить від 

температури навколишнього середовища та енергоефективності будівлі. 

Розраховується споживання за формулою: 
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P=Q/COP[12], 

де Q – необхідна теплова потужність для опалення; 

СОР – коефіцієнт перетворення електричної енергії в теплову за 

технічною документацією наданою виробником дорівнює 5. 

5,8/5=1,16 кВт 

Знаходимо кількість спожитої електричної енергії за опалювальний 

період: 

1,16·24·141=3925,44 кВт·год 

Ціна спожитої електроенергії: 

3897,6·1,68=6594,74 грн
 

Як можна побачити з рисунку 4.1 найекономічнишим генератором 

теплової енергії є твердопаливний котел. 

 

Рисунок 4.1 – Витрати на енергоресурси для генерування теплової 

енергії 

За час роботи насоса протягом 141 доби буде спожити електричної 

енергії на суму 6594,74 грн. 

За цей час котел споживатиме за весь сезон 3306,87 грн. 

Ціна котла: 6550 грн. 
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Різниця у грошових витратах: 3287,87 грн 

Простий термін окупності твердопаливного котла: 1 рік, 11 місяців 

Висновки за розділом 4. 

 

Результати розрахунків свідчать про те що використовувати лише 

дров’яний котел протягом опалювального періоду значно дешевше ніж 141 

опалювальний день використовувати вже встановлений тепловий насос, а інші 

40 використовувати котел. Звичайно, впроваджуючи альтернативні джерела 

електричної енергії для автономної роботи теплового насоса не залежно від 

централізованої мережі можна зекономити на ресурсах, але такий проект не 

матиме обґрунтованого терміну окупності. 
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РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 
 

4.1 Загальні вимоги з техніки безпеки при обслуговуванні системи 

альтернативної генерації енергії. 

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про альтернативні джерела 

енергії» експлуатація альтернативних джерел енергії на об’єктах 

альтернативної енергетики проводиться за умов: 

1. Безпечного проведення робіт, здійснення державного нагляду за 

режимами споживання енергії; 

2. Енергетичної безпеки, що гарантує технічне та економічне 

задоволення періодичних, поточних і перспективних потреб 

споживачів енергії; 

3. Виконання  технологічних вимог щодо виробництва, акумулювання, 

передачі, постачання та споживання енергії; 

4. Додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма 

суб’єктами відносин; 

5. Додержання правил експлуатації об’єктів альтернативної енергетики, 

що регламентуються нормативно-правовими актами, обов’язковими 

для виконання всіма суб’єктами підприємницької діяльності. 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про альтернативні джерела 

енергії» протиаварійний захист та забезпечення екологічної безпеки при 

використанні альтернативних джерел енергії здійснюються шляхом: 

1. Запобігання аварійним ситуаціям і ліквідації їх наслідків на об’єктах 

альтернативної енергетики за рахунок додержання вимог та правил, 

встановлених відповідно до державних стандартів; 
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2. Створення умов для розвитку, підвищення технічного рівня, 

безпечної експлуатації та охорони об’єктів альтернативної 

енергетики згідно з законодавством; 

3. Підтримки необхідного балансу потужності та якості енергії, 

виробленої з альтернативних джерел, для забезпечення надійного і 

безаварійного функціонування з об’єднаною енергетичної системою 

України; 

4. Здійснення нагляду за впровадженням нових систем протиаварійної 

автоматики та захисту об’єктів альтернативної енергетики, а також 

засобів зв’язку і диспетчерського управління з енергетичними 

мережами України; 

5. Здійснення нагляду за експлуатацією систем протиаварійної 

автоматики та захисту об’єктів альтернативної енергетики від 

несанкціонованого втручання. 

 

4.2 Організація пожежної безпеки у навчальному закладі 

 

Пожежна безпека в закладах системи освіти України 

регламентується Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (далі – 

НАПБ А.01.001-2014) та галузевими Правилами пожежної безпеки для 

навчальних закладів та установ системи освіти України, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 (далі – 

НАПБ В.01.050-2016/920). 

Так, відповідно до розділу II НАПБ А.01.001-2014 та розділу I НАПБ 

В.01.050-2016/920 на об’єктах із постійним або тимчасовим перебуванням на 

них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з 

одночасним перебуванням 50 і більше осіб, пожежна безпека забезпечується 
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шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання 

технічних засобів. 

Відповідальність за пожежну безпеку закладів та установ освіти 

покладається на їх власників або уповноважених ними органи або керівників 

(ректори, директори, начальники, завідувачі; далі – керівники навчальних 

закладів та установ). 

Відповідно до розділу II НАПБ В.01.050-2016/920 керівниками 

навчальних закладів та установ повинні призначатися особи, відповідальні за 

пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного 

обладнання та утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту, що 

має бути передбачено у їхніх функціональних обов’язках, посадових 

інструкціях тощо. 

У кожному навчальному закладі та установі освіти наказом чи 

інструкцією встановлюється протипожежний режим, що містить необхідні для 

виконання організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, вимоги 

до утримання територій, будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і 

виходів; до інженерного обладнання; до технічних засобів протипожежного 

захисту, вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, 

фарбувальних та будівельно-монтажних робіт, а також порядок дій у разі 

пожежі. 

Для об’єктів із цілодобовим перебуванням учасників навчально-

виховного процесу (дошкільні заклади, гуртожитки тощо) інструкціями 

повинні передбачатися також дії у нічний час. 

Крім цього, на об’єкті повинні бути розроблені та затверджені 

керівником схема плану евакуації учнів і вихованців на випадок пожежі та 

інструкція, що визначає дії працівників закладу чи установи на випадок 

термінової евакуації учасників навчально-виховного процесу, за якою не 

рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх 

працівників. 
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На випадок виникнення пожежі в закладах та установах освіти із 

цілодобовим перебуванням дітей та для забезпечення злагоджених дій 

працівників цих організацій із підрозділами оперативно-рятувальної служби, 

було затверджено спільний наказ Міністерства надзвичайних ситуацій 

України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про 

порядок спільних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж 

в організаціях, установах і закладах із цілодобовим перебуванням людей» від 

31.07.2012 № 1061/468/587/865 (далі – НАПБ Б.07.035-2012). Цей Порядок 

визначає спільні дії територіальних органів і підрозділів центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту 

та організацій, установ і закладів із цілодобовим перебуванням людей, що 

належать, зокрема до сфери управління Міністерства освіти і науки України, 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що 

спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних наслідків у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж на таких об’єктах. 

У закладах та установах із цілодобовим перебуванням учнів/вихованців 

повинно бути встановлено чергування обслуговуючого персоналу в нічний час 

без права сну протягом зміни. Заступаючи на чергування у вихідні та святкові 

дні, а також у вечірні й нічні години, черговий обов’язково повинен перевірити 

наявність і стан систем протипожежного захисту та пересвідчитися, що всі 

шляхи евакуації (коридори, сходові клітки, тамбури, фойє, холи, вестибюлі) не 

захаращено, а двері евакуаційних виходів за необхідності можуть бути без 

перешкод відчинені. 

У приміщенні, де знаходиться черговий, повинен бути встановлений 

телефон. Черговий має бути забезпечений ручним електричним ліхтарем, 

комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів, воріт та автомобільних 

в’їздів на територію закладу або установи. Він повинен мати списки (журнали 

обліку) учнів, вихованців та працівників, які залишаються на ніч у закладі та 
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установі, знати місця їх розміщення й за необхідності повідомляти ці відомості 

телефоном у найближчий пожежно-рятувальний підрозділ. 

Для організації саморятування під час пожежі черговий повинен бути 

забезпечений фільтрувальними пристроями з розрахунку на максимальну 

кількість дітей та окремо для обслуговуючого персоналу. 

 

4.3 Дії населення в разі виникнення надзвичайної ситуації 

 

- Попередити сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям 

похилого віку; 

- Уточнити місце найближчого укриття; 

- Підготуватися: при  виході з собою упакувати в герметичні пакети 

документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, 

мінімум білизни та одягу, запас питної води та консервованих 

продуктів на 2-3 доби, найпростіші засоби гігієни. Дітям дошкільного 

віку вкласти в кишеню або пришити до одягу записку, у якій вказати 

прізвище, ім’я, батьків і домашню адресу; 

- Обов’язково взяти з собою засоби індивідуально засобу; 

- Перед виходом з будинку вимкнути джерела електро-, водо- і 

газопостачання; 

- На збірних пунктах уважно слухати та чітко виконувати всі 

розпорядження посадових осіб. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Під час виконання кваліфікаційної випускної роботи магістра було 

проведене енергетичне обстеження приватної будівлі. Хоча будівля не 

придатна для проживання, так як знаходиться на етапі будівництва 

огороджувальні конструкції виконані з прошарків пінопласту, мінеральної 

вати та розчину цементу і кульок пінопласту що значно покращують 

енергоефективні властивості об’єкта. Оскільки підлога знаходиться над 

землею повітряний прошарок між підлогою і землею виконує роль ізолятора. 

Приватною особою був придбаний і встановлений тепловий насос, що 

на даному етапі нагріває воду для опалення приміщення. Виходячи з 

розрахунків приведених вище для доповнення теплової системи і 

комбінованої роботи двох систем було виявлено, що робота лише дров’яного 

котла може повністю забезпечити будівлю тепловою енергією з меншими 

економічними збитками ніж при роботі теплового насосу. 
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Додаток А 

 

Схематичне зображення об’єкту з багатощипцевим дахом 
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Додаток Б 

 

Схема роботи теплового насоса повітря-вода 
 

 


