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Проекти з чистої енергії у 

багатоквартирному будинку: потенціал 

енергоощадності і експлуатаційні фактори 

впливу 



Що називають “чистою енергією” 

 Чиста енергія – це  енергія, яка отримана з джерел, яка 

відповідає наступним вимогам: 

• супроводжується мінімальними викидами в атмосферу 

парникових газів; 

•  отримана із відновлювальних і альтернативних джерел 

енергії; 

• отримана у результаті  впровадження проектів і заходів із 

підвищення енергоефективності.  

 

Парникові гази – це гази із селективною поглинальною здатністю 

сонячного випромінювання – СО2, СН4 і інші багатоатомні гази. СО2 – 

основний компонент продуктів згорання будь якого палива. 
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Основні барєри впровадження проектів 

чистої енергії 

1. Низький енергетичний потенціал джерел чистої енергії. 

2. Значні витрати енергії споживачами (висока 

енерговитратність будівель, установок, агрегатів). 

3. Висока вартість джерел чистої енергії. 

4. Відсутність коштів на впровадження джерел чистої 

енергії. 

5. Необхідність влаштування дублюючих теплових 

потужностей при використанні джерел чистої енергії з 

огляду на їх віртуальність. 

6. Нормативні і законодавчі обмеження. 
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Основні барєри впровадження проектів чистої 

енергії   

.   Впровадження джерел чистої енергії на  обєктах без 

виконання заходів з енергоощадності. Заборона ДСТУ-Н 

Б В.3.2-3:2014 використовувати джерела чистої енергії у 

будівлях з енергоефективністю нижче класу С: 

•   у будь яких будівлях без підвищення теплозахисту 

огороджень; 

•  з використанням інженерних систем з автоматизації, 

моніторингу й управління нижче класу С, визначеним 

згідно з ДСТУ Б EN 15232; 

• - з насосами, терморегуляторами, лампами тощо, які 

мають клас енергоефективності нижче А. 
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 8. Відсутність або некоректність вихідних 

даних для визначення економічного ефекта 

термомодернізації, або впровадження  джерел 

чистої енергії  

Відповідність  величини питомих витрат теплоти на опален- 

ня можна перевірити, якщо зробити таку дію 

Е = 106∙ Qрік./ 860 ∙ Fоп                               кВт год за рік / м2 

 Qрік – річні витрати теплоти на потреби опалення, Гкал; 

 Fоп – загальна опалювальна площа будинку, м2. 

 

Добре утеплений будинок повинен мати показник близько 

45-55 кВт год за рік / м2 ( 5…9 пов.) – 0,047 Гкал / м2. 
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Методика визначення річних витрат теплоти на 

опалення будинку за нормативами 

Визначення за опалювальною площею 

Q = qf ∙ F ∙ ( tв  - tср )              Q = 448 Гкал за рік 

Визначення за опалювальним обємом 

Q = qv ∙ V ∙ ( tв  - tср )               Q = 312 Гкал. 

Будинок 5 пов. Обєм 10260 м3, площа опалювальна 3600 

м2. 

Кубатурний коефіцієнт – Полтава – 4.41, Київ – 3,96, 

Тернопіль – 4,7  ( м). 

Розрахунок за площею призводить до  невиправдано 

великого збільшення витрат теплоти. 
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Усереднені величини питомого енергоспожи- 

вання у будинках ( Україна) 
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Річні витрати енергії 80 кв. будинку: опалення – 490 Гкал 

(340 тис. грн.,- 60%) – (265 кВт);Г.В. – 86 Гкал ( 4400 т води 

за рік, 12 т за добу – 180 тис. грн.- 32%); 50 МВт год 

електричної енергії – 40 тис. грн.- 8% .( Усього – 560 тис. грн.  



Середня по Україні величина витрат теплоти на опалення 

в багатоповерхових будинках (5-9 пов.) на широті Києва 

становить: 

  165 -180 кВт год / м2  за рік 

Норматив витрат теплоти у 2,5 - 3 рази менше і 

становить: 

 55   кВт год / м2   за рік 

Таким чином максимальний потенціал енергозбереження 

становить: 

170 – 55 = 115   кВт год / м2     або   50-60 % 

 від існуючого стану 
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Чому потрібно впроваджувати енергоефективні 

заходи саме в житлових будинках?  

 

 



Основні барєри впровадження чистої енергії  
8. Переоцінка можливостей джерел чистої енергії. 
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Карта інтенсивності сонячної радіації 
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Параме

тр 

Місяць року 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Е сум, 

МДж/(м
2доба) 3,10 5,36 9,72 13,90 18,76 21,82 20,52 17,28 12,65 7,29 2,92 2,16 

Е диф 

МДж/(м
2доба) 2,29 3,43 5,53 7,51 9,18 10,00 9,45 7,69 5,84 3,91 2,08 1,62 

Е, 

МДж/(м
2доба) 5,22 8,35 12,90 14,29 17,33 19,23 18,48 17,26 15,19 10,91 4,57 3,83 

R 1,69 1,56 1,33 1,03 0,92 0,88 0,90 1,00 1,20 1,50 1,56 1,77 

Rприв 3,65 2,52 1,70 1,20 0,95 0,87 0,90 1,08 1,46 2,20 3,29 4,12 

δ -20,90 -13,00 -2,40 9,40 18,80 23,10 21,20 13,50 2,20 -9,60 -18,90 -23,00 

ω3 62,40 73,74 87,09 101,59 114,39 121,16 118,07 106,93 92,67 78,16 65,46 59,01 

ω3
/ 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

qсон, 

Вт/м2 60 97 149 165 200 225 213 199 175 126 52 44 

Добові надходження сонячної енергії 

Для нагрівання 10 л  води необхідно потужність у 581 Вт. 

Для нагрівання 12 л/ хв. води  до температури  40 0 С необхідна потужність у 25 

кВт. Витрати води будинком 80 кв. – 2,2 м3 за год. Потужність -  102 кВт.     

 



Потужність 1 м2 сонячного колектора  
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Потужність нагрівача, яка потрібна для нагрівання 

гарячої води 
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Тривалість подачі води, потужність 120 кВт ємність 0,5 м3 
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Тривалість подачі ГВ потужність 120 кВт, ємність 1,5 м3 
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Споживання гарячої води житловим будинком 
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Розрахункові витрати води для житлового будинку на 80 квартир 

становлять близько 2 м3за год.Витрати теплоти – 93 кВт. (71кВт год/м2 )  

Місяць року 

43 колектори по 

2.2 м2 

Середньогодинна 

кількість сонячної 

енергії сприйнятої 

сонячними 

колекторами, Вт 

Середньомісячна 

добова кількість 

сонячної енергії 

сприйнятої 

сонячними 

колекторами, 

кВт·год  

Середня за місяць 

кількість сонячної 

енергії сприйнятої 

сонячними 

колекторами, 

кВт·год 

Потреба в  

тепловій енергії на 

гаряче 

водопостачння 

Qміс
і, кВт·год 

I 3432 82 2471 9378 

II 5483 131 3948 9378 

III 8475 203 6102 9378 

IV 9385 225 6757 7502 

V 11383 273 8195 7502 

VI 12630 303 9093 7502 

VII 12143 291 8743 7502 

VIII 11341 272 8165 7502 

IX 9980 239 7186 9378 

X 7164 171 5158 9378 

XI 3001 72 2160 9378 

XII 2513 60 1809 9378 

Усього 99760 МВт год  (86 Гкал) 
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Загальна річна витрата теплової енергії для потреб 

гарячого водопостачання становить 100 000  МВт∙год. 

 (86 Гкал). 

  

 Теплота, яку можна отримати від сонячних колекторів –  

 60320  МВт∙год (  52 Гкал). 

 

Додаткова кількість теплоти, яку необхідно використати із 

інших джерел теплоти (із автономних електронагрівачів або 

централізованих джерел теплоти) протягом періоду 

дефіциту сонячної енергії  становить 39680 МВт∙год. 

 (50 тис. грн). 

 

Вартість 40 колекторів близько 900 тис. грн. 
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Висновки 
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Ефективне використання енергії Сонця дляя 

нагрівання гарячої води можливе   лише за умов: 

- здійснення заходів зі скорочення витрат гарячої 

води; 

- використання  баків акумуляторів з функцією 

обеззаражування води; 

- можливості використання традиційних джерел 

енергії. 
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Баланс витрат природного газу, 2015 р. 
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Значна частка витрат природного газу споживається населенням 



Існуючий стан ефективності використання  газу 
Для більшості ж існуючих у експлуатації  побутових газових 

приладів дійсна величина ККД не перевищує 40-45 %. Таким 

чином за рік у комунально-побутовому секторі  близько  12 млрд.м 
3  природнього газу  втрачається без вороття ( забруднюється 

атмосфера кухні). 
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Залежність ККД газової плити  від тиску газу 
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Основний захід  із забезпечення високого ККД газових плит – 

дотримання  номінального тиску газу перед газовим обладнанням  



Склад робіт з технічного обслуговуваня внутрішніх 

систем газопостачання 

«Положенням про технічне обслуговування внутрішніх 

систем газопостачання житлових будинків, громадських 

будівель, підприємств побутового та комунального 

призначення», затвердженого наказом ДАКХ Укргаз 30.07.97 

р. №35. 

• усунення нещільностей в місцях з’єднань газових труб; 

• притирання та змащування пробкових кранів на трубопроводі, 

обладнанні, встановлення ручок газових кранів; 

• очищення сталевих манжетів на трубах у місцях проходження труб 

через перекриття, стіни; 

• прочищення пальників у газових водонагрівачах-колонках; 

• набивання ущільнень у газових кранах-напівавтоматах та автоматах. 
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ІТП без  змішувального пристрою 
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Можливе лише кількісне регулювання відпуску теплоти 



Теплові вузли вводу з використанням елеваторів 
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1 – сопло; 2 – камера всмоктування;3 – змішувальний конус; 4 – горловина; 5 – дифузор; 

Схема водоструминного  змішувального 

насосу - елеватора 

Недоліки елеватора: низький ККД (до 10%), необхідність у високому тиску перед 

елеватором (у 10 разів вище за циркуляційний тиск у СО;  сталість коефіцієнта 

змішування (неможливість якісного регулювання); несумісність гідравлічних 

режимів роботи елеваторів (сталий) і  терморегуляторів (перемінний); несумісність 

роботи елеваторів і  регуляторів теплового потоку (термостатів). 



Реконструкція існуючих вузлів вводу 
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Комплектація згідно з проектом , монтаж на місці встановлення 



Індивідуальний тепловий пункт у житловому 

будинку 
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Енергоощадний ефект впровадження  ІТП. Ліквідація 

надлишкової подачі теплоти у періоди зрізки графіка 

центрального якісного регулювання 

Площа  1-2-3-1 -  річна кількість теплоти , що заощаджується ( 6-8%)  для 

графіку регулювання 95/70 0C, розрахункова температура - 23 0C. 



Енергоощадний ефект впровадження ІТП. Висновок 
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Встановлення автоматизованого ІТП дає можливість реалізувати 

скорочення витрат теплоти при впровадженні енергоощадних 

заходів у будинку.  Скорочення витрат теплоти за рахунок 

автоматизації відпуску теплоти становить у житловому будинку за 

умови фасадного регулювання – до 10-12% від існуючого рівня і 

до 15-17% для громадських будівель за умови переривчатого 

опалення у святкові і вихідні дні.  



Ефективність роботи  ІТП 
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Ефективність роботи ІТП 
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Ефективність роботи ІТП 
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Можливості автоматизованого ІТП 
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Можливості ІТП практично не використовуються у повній мірі 



 Експлуатація автоматизованих ІТП 

Експлуатація автоматизованих ІТП вимагає: 

- вільного проходу до приміщення у якому розташоване 

обладнання ІТП; 

- приміщення повинно бути відокремленим і 

унеможливлювати доступ сторонніх людей; 

- професійного постійного обслуговування; 

- виконання  постійних профілактичних робіт, а також 

постійних витрат на ремонт, заміну комплектуючих і 

обладнання, метрологічну повірку, оплату електричної 

енергії і підживлювальної води. 
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Ефективність використання ІТП залежить від  того  хто 

буде  його власником  



Енергоощадний ефект впровадження ІТП 

• За умови впровадження пофасадного регулювання 

відпуску теплоти (два ІТП, кожен із яких обслуговує 

систему опалення одного фасаду) економія теплоти 

становить до 10-12%.  Результати вимірювань: в 

сонячний день при температурі зовнішнього повітря -40С  

подача теплоти у південно-східну частину 9-пов.  житлового 

будинку  зменшувалась у 2,5 рази. Добові витрати теплоти 

скорочувались на 25% у порівнянні з центральним 

регулюванням. 

• Ефективність преривчатого опалення  залежить  від 

теплостійкості будівлі, тривалості режиму охолодження і 

режиму нагрівання (“натопу”). Теплову потужність системи 

опалення у періоди натопу необхідно збільшувати у 2-2.5 

рази (коефіцієнт натопу). 

 



 Висновки 
1.Рівень заощадження теплоти при впровадженні ІТП  в 

житлових будинках становить : 

- центральне регулювання, житлові будинки  5-7% 

- пофасадне регулювання , житлові будинки 10-12%; 

- за умови використання спеціальних функцій  

регулятора – до 20% , що можливо лише за згоди  і 

мотивації мешканців будинку. 

-    

2. Рівень заощадження енергії при впровадженні заходів з 

енергозбереження залежить не лише від якості 

матеріалів і обладнання, що використовується, а й від 

рівня експлуатації , обслуговування, ремонту і 

профілактичних робіт    
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Дякую за увагу 
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