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1

Вступ
В основі Частини Б лежить Частина А, у якій

джерела енергії (ВДЕ) та відпрацьоване тепло в

представлено загальні напрацювання та

існуючі мережі. Після цього буде проаналізовано

рекомендації для представників громад, а також

окремі заходи та запропоновано конкретні шляхи

для політиків національного рівня.

їхньої реалізації.

Частина Б є своєрідним каталогом інструментів

І нарешті в Частині В буде розглянуто

і заходів, у якому демонструються можливості дій

трансформацію в Україні та Німеччині, буде

за трьома такими напрямами, як «Централізоване

надана оцінка представлених у Частині Б заходів

теплопостачання», «Інтеграція відновлюваних

і їхньої реалізації та у пілотних містах України

джерел енергії в будівлі» та «Санація муніципальних

зокрема, а також представлено практичні приклади

будівель». Технічні описи та приклади із практики

трансформації централізованого теплопостачання в

допоможуть краще зрозуміти, як можна підвищити

Німеччині.

енергоефективність і інтегрувати відновлювані

2 Каталог заходів
2.1 Вступ до опису шаблонів
Наступні шаблони заходів були розроблені для

як у мережах (сірі поля), так і у внутрішньобудинкових

теплопостачання як через мережі, так і за допомогою

системах (зелені поля). Після цього буде поглиблено

внутрішньобудинкових систем. Крім цього, буде

описано заходи з підвищення енергоефективності

детальніше розглянуто заходи з підвищення

тепломереж, а насамкінець – заходи, що можна

енергоефективності муніципальних будівель.

запропонувати після детального ознайомлення з
низкою муніципальних будівель саме цього типу у

Першою у списку буде представлено інтеграцію
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Вона можлива
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двох пілотних містах.

2.2	Інтеграція кліматично
нейтрального потенціалу (в мережі
і у внутрішньобудинкові системи)
1. Геліотермальні системи, які розташовані на

5. КГУ/БТЕЦ (когенераційні установки/ блокові

максимально великих ділянках землі на окраїні

теплоелектроцентралі) невеликих розмірів можуть

міст як додаткове джерело централізованого

стати варіантом (часткового) покриття потреб у

теплопостачання або на декількох відносно

теплі на ділянках базових теплових навантажень

невеликих ділянках між домами як джерело

тепломереж. Для цього слід вивчити українські

помірно-централізованого постачання можуть

умови генерації електроенергії на базі мереж для

стати варіантами підключення до мереж. У цих

забезпечення власних потреб або для передачі

не особливо великих і скоріше витягнутих у

її в мережі. У разі, якщо підключення до мереж

довжину містах із не дуже щільною забудовою

невигідне, електроенергія має бути максимально

можна знайти площі для використання на

інтегрована в базове навантаження електроенергії

прийнятній відстані. Для цього необхідно вивчити

самої котельні. Оскільки теплові мережі наразі

відповідні ділянки, а також визначити, з якими

експлуатуються лише шість місяців на рік

інвестиційними та виробничими витратами буде

(тобто 4 380 годин на рік), необхідно розглянути

пов’язане їхнє залучення, наскільки високою

доцільність використання КГУ в цей скорочений

можуть бути оренда землі та рентабельність

період. У цьому разі тепла питна вода отримується

проєкту.

не за рахунок централізованої мережі, тобто
вона відсутня як теплостік, що зазвичай є

2. Геліотермія на даху може стати джерелом

важливим для стабілізації потреб і для збільшення

внутрішньобудинкової системи опалення та

годин використання. Для порівняння: Західна

підготовки теплої питної води. Для отримання

Європа намагається вийти на показник повного

детальної інформації про інтеграцію геліотермії

навантаження, що становив би 5 000 годин на

див. п. 2.2.2.

рік. Для КГУ в окремих будівлях, здається, немає
достатнього базового навантаження ані по теплу,

3. Варто розглянути можливість проведення

ані по електриці.

трубопроводів для постачання сирого біогазу
безпосередньо з існуючих або запланованих

6. Великі теплові насоси протягом всього року

біогазових установок, розташованих на

використовують тепло стічних вод із головних

сільськогосподарських підприємствах неподалік, а

колекторів. Системи від 5 000 мешканців

також на звалищах та системах із компостування

забезпечують 11 °C при зовнішній температурі

зелених рослинних відходів. Для цього можна

–10 °C. Великі теплові насоси можуть

порекомендувати складення карти з зазначенням

використовувати приповерхневу геотермію з

потенційних місць пролягання трубопроводів, на

температурою, наприклад, 8 °C з глибини 100 м

підставі якої можна розрахувати інвестиції. Для

протягом 1 800 годин на рік або з великих стоячих

отримання детальної інформації про інтеграцію

водоймищ на кшталт енергетичних ставків із

біомаси див. п. 2.2.3.

температурою, наприклад, 2 °C на глибині 3 м
протягом усього року.

4. Потенціал відпрацьованого тепла поблизу
наявних тепломереж був обговорений із

Усі ці можливості – реальні варіанти альтернативної

представниками міста та теплопостачального

підтримки базового навантаження або збільшення

підприємства. На цьому етапі належних варіантів

температури у зворотному трубопроводі. У разі, якщо

не було виявлено. Наступним кроком має стати

буде вирішено за допомогою цих інвестиційноємних і

вивчення наявності можливого потенціалу

енергоємних технологій і надалі зменшувати викиди

використання на прийнятній відстані.

СО2, слід буде вивчити, наскільки придатні для цього
місцеві умови.
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2.2.1 Геотермія
1. Потенціал економії

Особливо багатообіцяючим видом використання
тепла землі в межах українських міст є

Завдяки використанню геотермії для отримання

приповерхнева геотермія. Вона передбачає

тепла зменшується витрачання викопних ресурсів. У

використання тепла земних шарів не глибше 400

разі розвитку цього напрямку він може бути сталим

м. Для цього застосовуються такі технології, як

джерелом енергії.

вертикальні геотермальні зонди.

Таблиця 1. Потенціал економії за рахунок використання геотермії в пілотних містах
Зменшення викидів
парникових газів (ПГ)

Наявність площ для
геотермальних полів
в безпосередній
близькості

Інтеграція в мережі

Коефіцієнт

Складність

Еквівалент т СО2 на рік

■ Міста на кшталт Балаклії
■ Міста на кшталт Переяслава

12 500 м²

на місто 227

Середня/висока

2 800 м²

на місто 50

Середня/висока

Обидва міста разом

277

Інтеграція в будівлю
На квартал

100 м²

1,79 – 1,82

Середня

■ Міста на кшталт Балаклії

x 100 житлових будинків

182

Середня

■ Міста на кшталт Переяслава

x 100 житлових будинків

179

Середня

Обидва міста разом

361

Сума разом

638

Інтеграція в мережі

зондів для подання тепла в мережі в разі, якщо їх

У результаті проведеного аналізу виявлено такий

можна буде розмістити на ділянках наявних біля

енергетичний потенціал використання геотермальних

котелень:

Балаклія. Біля 7 котелень є потрібні площі.

Переяслав. Лише біля однієї котельні – на

Кількість потенційного тепла складає 907

вул. Хмельницького, 1 – було виявлено

МВт∙год /рік і відповідає приблизно 1,6 %

належну площу. Кількість потенційного тепла

базового навантаження тепломереж. Біля

складає 199 МВт∙год /рік і може на 100 %

2 котелень – на вул. Партизанській, 1 і вул.

покрити існуюче базове навантаження, що

Жовтневій – таких площ не виявлено.

становить бл. 149 МВт∙год /рік. Біля інших
котелень таких площ не виявлено.

Інвестиційні витрати в цьому разі можуть скласти

насоса – 20 років. З урахуванням витрат на

1833 євро/кВт або 73,30 євро/м2 базової площі.

електроенергію собівартість теплоенергії становитиме
бл. 3,15 євроценти/кВт∙год (0,95 грн/кВт∙год).

Теплова мережа на 2706 м2 корисної площі
геотермальних полів біля котельні на вул.

Варіативна частка собівартості, яку потрібно

Партизанській, 3 потребує для 108 кВт теплової

сплачувати за енергоносій, представлена в

потужності та 195 МВт∙год/рік загального виробництва

таблиці 3. Для порівняння в ній наведено і варіативну

близько 198370 євро інвестицій. Строк окупності

собівартість інших способів виробництва.

свердловини й зонду складає 50 років, теплового
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Таблиця 2. Варіативна собівартість енергоносіїв у порівнянні (природний газ, деревина, пелети,
геотермальний тепловий насос), при цьому вилучення тепла має відбуватися з урахуванням питомих
втрат ефективності та втрат через перетворення
Джерело тепла

Вартість енергоносія

Вилучення тепла з
енергоносія

Собівартість
отриманого тепла

Котел на природному газі
8,55 грн/м³

8,37 кВт∙год/м³

1,02 грн/кВт∙годт

Котел на деревині

(NES, 2019)

1,4 грн/кг

2,34 кВт∙год/кг

0,59 грн/кВт∙годт

Котел на пелетах

4,2 грн/кг

3,29 кВт∙год/кг

1,27 грн/кВт∙годт

0,9 грн/кВт∙годел

Сумарний річний показник
ефективності: 4,2

0,23 грн/кВт∙годт

Геотермальний тепловий
насос

1.2. Інтеграція в будівлю

2. Властивості

У поєднанні з тепловим насосом геотермія є

Історичні та технічні аспекти

ефективним варіантом технологій для відносно

Геотермальний зонд вставляється у вертикально

невеликих будівель. З іншого боку, як буріння

пробурену свердловину. За його допомогою у

свердловин, так і їхня експлуатація для отримання

землі відбирається або землі подається тепло.

геотермії потребують складних технологічних рішень і

Для опалення за допомогою теплового насоса

ноу-хау, що в зазначених містах представлені досить

температура підвищується. Для акумулювання

обмежено.

невикористаного тепла в землі тепловий насос можна
відключити.

У разі, якщо йдеться про окремі будівлі, ґрунтові зонди
можна використовувати додатково і для охолодження.

Найбільш поширеним варіантом геотермального

Таким чином, до низки будівель можна підвести

зонда є (подвійний) U-подібний зонд. Він складається

«холодну» або різнотемпературну мережу. Тоді влітку

з паралельних поліетиленових труб, з’єднаних

із приміщень буде вилучатися й відводитися під

внизу у вигляді літери «U». У кільцевому колекторі

землю тепло. Акумулювання невикористаного тепла

циркулює вода з незамерзаючою рідиною (розсолом).

підвищує рівень вилученого тепла взимку.

У районах, бідних на воду, як альтернативний вид
теплоносія використовується також двоокис вуглецю.

Вартість буріння геотермальних свердловин
коштує в Україні приблизно 200 – 300 євро за метр

У жодному із двох представлених міст наразі

глибини. Тепловий насос разом із периферією

геотермія не використовується – ані для підтримки

коштує бл. 20 – 25 % від вартості буріння (Рудаков,

централізованих мереж, ані безпосередньо в будівлях.

Інкін, 2019). Сучасні теплові насоси європейських
виробників коштують в Україні стільки ж, скільки і в

Підходи

західноєвропейських країнах.

Була визначена 100-метрова глибина свердління як
типова для приповерхневих зондів. При глибині понад

Попри відносно високу вартість цей вид технологій

100 м зазвичай починають додатково діяти приписи

все ж таки варто розглянути як джерело теплової

законодавства в галузі розробки корисних копалин.

енергії в порівняно великих новобудовах. Це

Крім того, на глибині понад 100 м збільшується

рішення має низькі показники викидів CO2 й вимагає

вірогідність появи в одній із свердловин твердих

наявності відносно невеликих площ. Завдяки цьому

кам’яних порід, через що доведеться перейти від

воно особливо добре підходить для центральних

одного – мокрого – методу буріння до іншого методу

районів міста. Можливі вигоди та час окупності треба

за допомогою заглибного молота, що вимагає

розраховувати завчасно для кожного будинку та

більших коштів. Можливе тепло землі, яке можна

прилеглих до нього площ.

вилучити за допомогою 100-метрових зондів, зазвичай
розраховується в розмірі 50 ватт на погонний метр
буріння. Враховуючи можливий несприятливий
розподіл м’яких і твердих кам’яних порід під землею,
ліпше брати за основу оцінки потенціал у 40 Вт/м.
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Відстань між свердловинами становить, як правило,

часткове навантаження/ несприятливий режим

5-10 м. Для того, щоб не допустити взаємного

роботи): 4,2 (81 % від ККД).

пошкодження зондів протягом тривалого часу, у цьому
разі виходимо з відстані між зондами в 10 м.

Власне споживання електроенергії: 2 %

ККД (коефіцієнт корисної дії при оптимальному режимі

Інтеграція в мережі

роботи) теплового насоса: 5,13

У разі, якщо взяти за основу зазначені вище
показники, потенціал інтеграції геотермії в

Сумарний річний показник ефективності (середній

тепломережі обох міст матиме такий вигляд (див.

коефіцієнт корисної дії, у т. ч. запуск, виключення,

таблицю 4):

Одиниця

Соборна

Газовиків

Покровська

Перемоги

Партизанська, 3

Новоселівка

Виробництво тепла, 2018 р.

МВт∙годт

10.895

31.734

9.480

355

698

1.020

2.282

154

56.518

навантаження на рік

МВт∙годт

10.157

30.640

9.159

334

675

989

2.184

149

54.287

Площа котельної ділянки

м²

1.300

1.590

1.524

2.900

1.001

2.706

1.573

2.769

15363

94

114

110

209

72

195

113

199

1.106

1

0,4

1

63

11

20

5

134

29,425

Сума

Хмельницького

Котельна, м. Балаклія/
характеристики

Ростовцева

Таблиця 3. Потенціал геотермії для окремих мереж у м. Балаклія

Кількість тепла, базове

Можливе виробництво тепла за
допомогою геотермальних зонда
та насоса за рік на наявній площі

МВт∙годт

Частка покриття базового
навантаження теплової мережі

%

Інтеграція в будівлю

3. Контекст заходів

Інтеграція геотермії в наявні будинки пілотних міст
пов’язана із складнощами. Існуючі системи опалення

Приблизно 10 м верхнього шару землі зазнають

налаштовані на високі температури теплоносія –

температурного впливу зовнішньої атмосфери,

від 60 до 90 °C. Місцеві газові колонки без проблем

сонячної інсоляції та дощових вод. На глибші шари

забезпечують такі температури. Обігрівальні

– від 10 до 200 м – діє тепло земних надр. Тому на

прилади у приміщеннях відповідно менші за класичні

глибині 100 м круглий рік температура становить

радіатори.

здебільшого 8 °C. Окрім цього, з заглибленням на
кожні 100 метрів температура піднімається приблизно

Але застосуванню геотермії варто віддати перевагу

на 3 °C, у кращому разі навіть до 6 °C. Перевага

під час зведення новобудов / капітальної реконструкції

застосування геотермальних зондів із тепловими

будівель, оскільки в такому разі її легше інтегрувати,

насосами по відношенню до використання повітряних

а (оптимальна) експлуатація під час розподілу

теплових насосів полягає в тому, що взимку такий

тепла (або холоду) може бути забезпечена шляхом

варіант забезпечує вищий коефіцієнт перетворення,

впровадження панельного опалення.

ніж цього можна було б досягти з зовнішнім повітрям.
На регіональному рівні Україна має обмежений
геотермічний потенціал, це стосується наявності як
термальних вод, так і тепла землі (dena, 2013 р.)
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У м. Балаклія на окраїні Дніпровсько-

У м. Переяслав рентабельність застосування

Донецького басейну економічне використання

геотермії може виявитися критичною.

геотермії перебуває в рамках можливого.

Можливість використання тепла землі має

Навколо Харкова, починаючи з глибини 3

бути вивчена більш докладно [дані взято з

км, є термальні джерела [дані взято з різних

різних джерел на підставі оцінки потенціалу

джерел на підставі оцінки потенціалу різними

різними гравцями].

гравцями].

Тривале або стале вилучення тепла за допомогою

«підігріву землі» з таким же результатом потрібна

геотермальних зондів залежить від низки місцевих

менша глибина свердловини.

умов. Визначальними тут є, зокрема, тип ґрунту,
кількість і глибина залягання водних ресурсів, а також

4. Типові помилки

водоносний шар, довжина зондів та відстань між ними.
У цілому необхідно достатньою мірою приймати
Завдяки геотермальному полю поруч із

до уваги характер ґрунтів (зокрема, геологічні,

теплопостачанням відкривається можливість

гідрогеологічні та гідрохімічні умови), інші види

відведення надлишкового літнього тепла від будівель

отримання тепла та місцеві водоохоронні приписи,

(тепло архітектурних елементів) і геліотермальних

використовуючи наявний досвід і дотримуючись

установок. Перевага такого виду експлуатації

відповідних норм або зважаючи на них.

полягає в тому, що разом із отриманням холоду
(підвищення комфорту в будівлі) забезпечується

У результаті попереднього аналізу з’являється основа

прискорена регенерація температури земних надр.

для ухвалення рішення щодо використання, підбору

Геотермальне поле набуває характеру сезонного

відповідного інженерного обладнання (матеріалів,

теплонакопичувача. Ще одна перевага використання

розрахунку параметрів тощо) та його правильної

режиму охолодження влітку полягає в тому, що для

установки.

Помилки, яких треба уникати:
– Охолодження ґрунту, як представлено на ілюстрації 1: слід провести багаторічне моделювання мінімальної та
максимальної температури теплоносія в зондах.

Ілюстрація 1. Приклад негативного впливу. Охолодження через зависоке вилучення тепла або
відсутність регенерації (Райнгардт, 2020)
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+ Правильним і сталим є розрахунок параметрів та прокладення таким чином, щоб ґрунт не охолоджувався
протягом тривалого часу – див. Ілюстрацію 2.

Ілюстрація 2. Приклад позитивного впливу. Сталий підхід до теплового балансу шляхом обмеженого
вилучення тепла та достатньої регенерації (Райнгардт, 2020)

■

■
■

Необдумане використання показників із посібників;

■

Недостатнє заповнення затрубного простору

кожне місце має свою специфіку, необхідно

після установки зондів; в ідеальному варіанті

провести розрахунки силами спеціалістів на місці

зонд повинен бути повністю – більше ніж на

Негативний вплив на місцеві водні ресурси та

65 % площі поперечного січення свердловини

видобуток сировини

– покритий тампонажним розчином для захисту

Недотримання наступних пунктів:

від пошкодження труб зонду (причина: під
час експлуатації може відбутися поздовжній
розтяг зондів, чого можна уникнути завдяки

1. мінімальної відстані до меж геотермального

добре розрахованим параметрам і герметизації

поля, до будівель, інших геотермальних

затрубного простору)

установок, інфраструктури комунального
забезпечення

■

Недотримання стандартів теплопровідності

2. належного діаметру свердловини та

заповнювального матеріалу, вона має дорівнювати

3. обмежень по глибині

принаймні теплопровідності навколишнього
ґрунту, тому його слід підбирати дуже ретельно

■

Утворення ум’ятин на трубах зондів під час

■

Пошкодження зонду (витікання теплоносія);

заповнення затрубного простору. Цього можна

установка труб зонду без пошкоджень досягається

уникнути, якщо перед закачуванням у затрубний

за рахунок буріння свердловини з більшим

простір цементного розчину наповнити

діаметром. Завдяки цьому утворюється достатній

геотермальний зонд водою та щільно закрити його

затрубний простір, що зменшує (зумовлене
конструкцією свердловини та способом
установки зонду) прилягання труб зонду до стінок
свердловини.
■

Не припускається зварювання окремих частин
зонду безпосередньо на будівельному майданчику

10 – Частина B

■

Відмова від проведення проби зонду на тиск;

■

герметична перевірка має проводитися перед
установкою та заливкою тампонажного розчину

■

Розрахунок реально можливих обсягів отримання
енергії;

■

Температура теплоносія – налаштування на

в затрубний простір, також необхідно провести

зовнішню температуру та обсяги тепла в мережі

пробу проходження теплоносія по зонду

з інших джерел (наприклад, гнучка температура

Слід забезпечити достатню відстань між

при виробленні з теплового насоса у певні

свердловинами. Велика кількість зондів на

періоди часу лише для підвищення температури

обраній площі протягом першого року експлуатації

теплоносія замість повної температури
теплоносія)

уможливлює більш високе вилучення тепла, але з
часом відбувається охолодження землі, і з роками
ступінь вилучення тепла зменшується.

■

Розрахунок оптимальних розмірів установки в
економічному та екологічному відношенні.

На наведених прикладах – малюнку на ілюстрації 3
та фото на ілюстрації 4 – представлено правильні
варіанти розташування зондів.

У Балаклії існує великий потенціал
децентралізованого теплопостачання за

5. Критерії якості під час проведення тендерів

рахунок геотермії. У зв’язку зі складністю та
високою вартістю робіт необхідно розглянути

Тендер повинен носити функціональний характер,

можливість отримання сприяння та залучення

при цьому в центрі уваги не обов’язково має

міжнародних партнерів для використання

перебувати те, як точно щось буде реалізоване, а

цього потенціалу.

скоріше функція, яку виконуватиме вся система після
її встановлення. Під час виконання робіт необхідно
дотримуватися загальноприйнятних європейських
стандартів якості.
В Україні 90 % бурових компаній можуть бурити
свердловини глибиною до 80 м (Єрохін, 2018). Тому в
разі необхідності буріння свердловин більшої глибини
(як пропонується тут – до 100 м) слід перевірити
відповідну фірму на здатність і досвід у проведенні
таких робіт. Важливими є також наступні пункти:

Ілюстрація 3. Системне розташування свердловин і
з’єднувальних трубопроводів (Райнхардт, 2020)

Ілюстрація 4. Розподільча шахта
геотермальної установки зі збірною
шиною (Єрохін, 2018)
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6. Планування
Планування використання геотермальних зондів
передбачає проведення серйозних розрахунків
(пов’язаних із необхідністю визначення
метеорологічних, (гідро-)геологічних і теплотехнічних
параметрів), що мають виконуватися спеціалістами.
По-перше, необхідно забезпечити потреби будівлі
або комплексу будівель у теплопостачанні за рахунок
вилучення тепла з надр навколо зонду, по-друге,
уникати пошкодження або негативних ефектів під час
експлуатації, наприклад, через промерзання ґрунту
навколо зонду.
Рекомендується проведення ретельного вивчення
ґрунту та складення планів щодо встановлення
системи та її підключення до наявних тепломереж і
будівель.

Ілюстрація 5. Багатоквартирний будинок,
розташування 10 зондів (EnergieSchweiz, 2017)

Оскільки температура надр зменшується через
відбір тепла, а зонди здійснюють взаємний вплив на

геотермальних полів існують програми розрахунків

свою роботу в рамках одного геотермального поля,

нестаціонарного режиму роботи, що дозволяють також

у плануванні слід врахувати нестаціонарний режим

обчислювати використання активного охолодження

вилучення тепла. Для нейтралізації зменшення

та геліотермальної регенерації. Рекомендоване

температури можна здійснювати регенерацію

розташування зондів на геотермальному полі для

геотермальних полів шляхом активного охолодження

теплозабезпечення багатоквартирного будинку

будівлі та використання геліотермії. Для планування

показано на ілюстрації 5.

7. Реалізація/Виконання робіт
Таблиця 4. Урахування та управління чинниками ризику
Недолік

Ризик

Клас

Вірогідність

Природній

Середня

Поява напірних вод під час
процесу буріння

Адаптація щільності розчину під
Залишкові

незначний

Отруйні речовини

Вирішення

неутилізовані відходи

час пізнішого запресування
Розвідувальне буріння в точках

Середня

закладення свердловин

Залишкові неутилізовані
відходи класу Z0 - Z2 під
час риття траншей для

Залишкові

прокладення комунікацій

неутилізовані відходи

Окрема утилізація забрудненого
Висока

вийнятого ґрунту

Залишкові неутилізовані
відходи класу > Z2 в грунті

Залишкові

під час процесу буріння

неутилізовані відходи

Окрема утилізація бурового шламу
Середня

з цієї ділянки
■ В окремих випадках:

середній

компенсується за рахунок
всього геотермального поля
■ Поширене явище: буріння

Неможливо установити
зонд на бажану глибину
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Природній

Низька-середня

додаткових свердловин

8. Експлуатація

Геологічне проєктно-конструкторське бюро:
■

установ (гірничого відомства)

Важливими пунктами при експлуатації є наступні:
■
■

Не допускати промерзання ґрунту.

■

Точне регулювання температури теплоносія в
зондах і на вході в тепловий насос, не допускати

буріння та розташування зондів
■

(зазвичай на 50 років)1
■

персонал (завгосп/кербуд), виклик фахівця не
потрібен.
■
■

■

моделює характер зміни температури/
охолодження на декілька десятиліть вперед

Щомісячна перевірка роботи датчика тиску потоку.
Це може робити проінструктований технічний

розраховує масштаби відбору геотермального
тепла на обраних ділянках залежно від глибини

падіння нижче за необхідні показники.
■

надає оцінку ґрунту на підставі геологічних даних

перевіряє можливості сезонного закачування й
відповідно зменшення зондів

■

оцінка пробної свердловини

Щомісячний контроль герметичності контуру
зондів та контуру теплових насосів оператором.

Бурове підприємство (по можливості з досвідом

При виявленні нещільності вимити потенціальну

буріння свердловин обраної глибини):

суміш гліколю з контуру зонда та утилізувати її

■

Буріння пробної свердловини

належним чином.

■

Буріння свердловин і установка зондів, заповнення
матеріалом із доброю теплопровідністю (бетоніт)

При виявленні порушень у експлуатації зонда
поінформувати службу, що відповідає за ґрунтові
води.

Робітники:
■

9. Відповідальні особи та структури

розподільчої шахти та далі до теплового насоса
■

Міська/ районна/ обласна адміністрація:
■

■

доручає компанії – оператору мереж проведення

Установлення та оптимальне в гідравлічному
плані під’єднання теплового насоса

■

Налагодження управління з можливістю

перевірки окремих мереж і розробку концепції

оптимізації індивідуальних параметрів

інтеграції у відповідні мережі

регулювання

розглядає, які муніципальні ділянки землі поблизу
котелень можна використати

■

Установлення трубопроводів від окремих зондів до

10. Компанії та надавачі послуг

інформує громадян про безпеку буріння
свердловин для геотермальних зондів у рамках

ТОВ НЕС ГРУП:

роботи з громадськістю та з залученням громадян

■

Проєктування + установка + сервісне
обслуговування: ґрунтові теплові насоси,

Компанія – оператор мереж:
■

приклади:

складає список власних площ біля котелень із

■

зазначенням розмірів і характеристик
■

р., дитячий садок LeapKids, м. Київ, 4x60 кВт;
зонди 43 x 90 м

перевіряє, яка потужність підходить для базового
та середнього навантаження у відповідних

■

мережах
■

Ґрунтовий тепловий насос Ochsner (AT), 2015
р., бізнес-центр «Демідов», м. Київ, 145 кВт,
загальна довжина зондів 2.800 м

визначає пріоритизацію залежно від
характеристик і наявності площ

■

Ґрунтовий тепловий насос NIBE (SE), 2017

■

Ґрунтовий тепловий насос NIBE (SE), 2015 р.,
офісна будівля ProCredit Bank, 40 кВт, загальна

робить відповідні доручення геологам, інженерам

довжина зондів 860 м

і реалізаторам
■

Досвід роботи з міжнародними організаціями:
ООН, НЕФКО, ЄБРР

■

1

https://nes-group.org

За 1 рік рівень охолодження незначний. Він збільшується лише в разі відсутності необхідної регенерації в наступному році. Тому
зазвичай моделювання складається на 50 років. В іншому разі існує загроза необдуманого вилучення тепла – відсутності сталого
підходу – протягом перших років, якщо робота системи через 10 – 20 років неважлива. Інвестиції робляться як мінімум на 40 років.
Протягом цього періоду установка має давати тепло, що неможливо при промерзанні ґрунту.
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Енергосервісна компанія «Екологічні системи»:
■
■

■

Можливості фінансової підтримки

Розробка проєктів, геотермальні теплові насоси,
наприклад:

Інтеграція в мережу:

Планування установлення теплових насосів, 2009

■

власних інвестиційних витрат через контрактинг

теплопостачання

на енергосервісну компанію (ЕСКО): 80 %

Досвід роботи з міжнародними організаціями:

коштів покриваються за рахунок інвестицій

ЄБРР, Агентство США з міжнародного розвитку

ЕСКО (розповсюджена в Україні схема). 20 %

(USAID), Світовий банк, Міжнародна фінансова

покриваються завдяки зменшенню поточних

корпорація (МФК), Німецьке енергетичне

енерговитрат користувачів, які можуть зовсім
нічого не інвестувати.

агентство dena, Зелений фонд для зростання,
Кредитна установа з відбудови, Європейський

■

Альтернативний варіант: скорочення/перенесення

р., у містах Запоріжжя, Луганськ, Львів, компанії з

■

Кредити зі зниженою відсотковою ставкою на

інвестиційний банк (ЄІБ), Німецьке товариство

кшталт НЕФКО для теплопостачальних компаній

міжнародної співпраці GIZ

можуть бути лише відносно цікавими, оскільки

https://www.ecosys.com.ua

вони передбачають наявність високих гарантій
і навряд чи сумісні з нинішніми високими

Компанія «Елементум»:
■

Продаж + установлення ґрунтових теплових

заборгованостями
■

насосів, приклади:
■

Ґрунтовий тепловий насос, м. Київ, 20 кВт

■

Ґрунтовий тепловий насос, 2013 р.

■

Ґрунтовий тепловий насос, 2012р., Київська

джерел енергії в мережі – на рівні 90 % від тарифів
на теплову енергію з газу
■

https://elementum.com.ua

Податкові пільги на використання ВДЕ стосуються
скоріше електроенергії (наразі програм на тепло
не виявлено)

обл., 42 кВт
■

Тариф за закачування тепла від відновлюваних

■

Розглянути можливості сприяння з боку ЄБРР і
МФК (наразі відповідних програм не виявлено)

Інші можливі партнери:

■

Розглянути можливості сприяння з боку Агентства

ТОВ "ГЕОТЕПЛО", м. Київ, geoteplo.com.ua

США з міжнародного розвитку (USAID) / Проєкту

(партнер OCHSNER)

муніципальної енергетичної реформи в Україні

■

Природна енергія, м. Київ, nenergy.com.ua

(MHR) (наразі відповідних програм не виявлено).

■

ТОВ “КУА“ЕКОЦЕНТР”, ecosvit.net

■

Інтеграція в будівлі:
11. Регулятивні рамки

■

Програма IQ energy: бл. 3 000 євро на тепловий
насос. Уже завершилася 31.12.2019 р. / 10.09.2020

Норми та приписи

р., www.iqenergy.org.ua

Необхідно дотримуватися таких держаних будівельних

■

«Теплі кредити»

норм України:

■

Укргазбанк: кредит «ЕКО-ЕНЕРГІЯ»

■

Можливість покрити до 60 % витрат комплексної

■

■

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція
та кондиціонування (особливо щодо

термомодернізації за рахунок Фонду

внутрішньобудинкових систем)

енергоефективності України

ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди.
Теплові мережі (особливо щодо інтеграції в

Інформування та консультування

мережі)

Можливості отримання загальної інформації:
■

Цінові сигнали

та енергозбереження України

Електроенергія для теплових насосів за тарифом
«Електричне опалення» коштує 0,9 грн/кВт∙год, тобто

Державне агентство з енергоефективності
(Держенергоефективності)

■

приблизно на 54 % менше за стандартний тариф –

UA MAP: Інтерактивна карта проєктів з
енергоефективності та використання ВДЕ,

1,68 грн/кВт.

зокрема, біомаси, uamap.org.ua
■

Інформація про державно-приватне партнерство,
кейси, з програми ДПП USAID, ppp-ukraine.org
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12. Кліматично нейтральний сценарій

2.2.2 Геліотермія

Геотермія може бути важливою технологією

Геліотермальні установки можуть використовуватися

в генерації енергоміксу для покриття базових

поруч із централізованим теплопостачанням (ЦТ) і

навантажень у тепломережах міст на кшталт Балаклії

сприяти підтримці тепла у приміщеннях, особливо в

та Переяслава принаймні певною мірою. Оскільки

міжсезонні періоди (весною та восени). Крім цього,

потужностями вилучення тепла геотермальними

сонячне тепло може використовуватися – передусім у

зондами на високому рівні керувати не можна,

літні місяці – для підігріву теплої питної води.

ця технологія не підходить для покриття пікових
навантажень.

1. Потенціал економії

У кліматично нейтральній системі експлуатація

Інтеграція в мережі

геотермальних зондів (теплових насосів) повинна

Представлена нижче оцінка потенціалу стосується

відбуватися за рахунок «зеленої» електроенергії,

виявлених площ, що можуть бути використані та

а матеріали, що використовуються, по можливості

розташовані безпосередньо на ділянках пролягання

мають бути виготовлені з речовин, що не

мереж ЦТ або недалеко від них.

навантажують довкілля й підлягають рециклінгу.

Можливий обсяг геліотермії, інтегрованої в мережі ЦТ, під час опалювального сезону (6 зимових
місяців):
Таблиця 5. Економія міст за рахунок геліотермії замість ЦТ, отриманого шляхом використання газу та
деревини як палива під час опалювального сезону
Місце

Теплоприплив у мережу ЦТ

Підтримка геліотермії

Зменшення викидів CO22

Балаклія

57147 МВт∙год

2067 МВт∙год

518 тЕкв. СО2

Переяслав

44955 МВт∙год

1906 МВт∙год

478 тЕкв. СО2

Інтеграція в будівлі
Для підігріву питної води завдяки геліотермії в середньому за рік можна отримати близько 60 % необхідної
теплової енергії з ВДЕ, а це означає приблизно 8 % загальних потреб будівель у теплі.
Можливий обсяг геліотермії, інтегрованої в будівлі, для підігріву питної води в літні місяці:
Таблиця 6. Економія міст за рахунок геліотермії для підігріву питної води замість використання газу та
деревини як палива із квітня по вересень / у неопалювальний сезон

2
3

4

Місце

Теплоприплив у мережу ЦТ

Підтримка геліотермії3

Зменшення викидів CO24

Балаклія

2 854 МВт∙год

100 %

713 tЕкв. СО2

Переяслав

2 245 МВт∙год

100 %

561 tЕкв. СО2

250 г/кВт•год централізованого тепла
Повне забезпечення потреб у теплій питній воді ґрунтується на тому, що підставою для висновку служило технічне обґрунтування;
перед конкретною реалізацією необхідно здійснити економічний аналіз
250 г/кВт•год тепла, аналогічного ЦТ
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2. Властивості

Для підтримки тепла у приміщеннях і підігріву питної
води можна розглянути два варіанти технічного

Історичні та технічні аспекти

обладнання:

Використання геліотермії в обох пілотних містах
– Балаклії та Переяславі – згідно з інформацією

■

міст і ознайомленням із ситуацією на місці та за
допомогою наявних аерофотознімків не набуло
великого поширення. У сусідньому з Переяславом

пласкі колектори, що використовуються дуже
часто, із звичайною ізоляцією від втрати тепла або

■

трубчасті вакуумні колектори, ізоляція яких
забезпечується вакуумом.

місті Хмельницькому на дахах двох котелень були
встановлені сонячні колектори потужністю 116 кВт. З

Трубчасті вакуумні колектори мають вищий коефіцієнт

2016 року завдяки ним відбувається підігрів гарячої

корисної дії й завдяки цьому можуть забезпечувати

води (Томляк, Шлапак, 2019).

відносно високі показники (відносно високий рівень
температури). Водночас вони легше піддаються

Загалом геліотермія в Україні поширена не дуже

механічному пошкодженню, через вищу вагу

сильно. З одного боку, для цього передусім слід

здійснюють сильніше навантаження на дах і коштують

виявити належні площі. З іншого, відсутність сприяння

більше за пласкі колектори. Характеристики обох

та тривалий – понад 10 років – період окупності також

видів колекторів порівнюються в таблиці 7 і таблиці 8.

були серйозною перепоною (Томляк, Шлапак, 2019).

При цьому також зазначається площа, яку необхідно

Втім, період окупності досить сильно залежить від

вкрити колекторами для забезпечення теплом однієї

наявності власного капіталу, розмірів установки, її

особи (м2 /особа).

використання та цін на газ.
При встановленні колекторів для системи
Сонячні колектори для подачі тепла в тепломережу

теплозабезпечення або будівель їхня кількість

до останнього часу досить часто встановлювалися

має обиратися так, щоб площа колекторів у сумі

в Німеччині на рівні землі. Але з технічної точки

відповідала множенню кількості осіб на м2 на особу.

зору ніщо не заважає розміщувати їх на дахах або

Температура (подачі) окремих видів обладнання

на фасадах. Подання тепла в теплову мережу стає

представлена на ілюстрації 6.

технічно виправданим і рентабельним на площі
приблизно від 100 м2.

Таблиця 7. Порівняння пласких і трубчастих вакуумних колекторів залежно від призначення
Призначення

Плаский колектор

Вакуумний
колектор

Гаряча вода та опалення

✔

✔

Одно-, дво- та багатоквартирні будинки

✔

✔

Всі види дахів, на пласкому даху можливий монтаж кріплення

✔

✔

Високі температури від 90 °C (централізоване, технологічне тепло)

✗

✔

Різні сонячні теплові колектори та їхні типові види
використання представлено в таблиці 8.
Таблиця 8. Порівняння пласких і трубчастих вакуумних колекторів залежно від призначення
Характеристики

Плаский колектор

Вакуумний
колектор

Площа колекторів м² на особу (ос.)
Гаряча вода

1,5 м2/ос.

1,0 м2/ос.

Гаряча вода + опалення

3,0 м2/ос.

2,0 м2/ос.

Вага

15 –  25 кг/м2

11 –  20 кг/м²

ККД

60 % –  85 %

> 90 %

бл. 220 –  550 €/м2

бл. 350 –   850 €/м2

Вартість (залежно від ККД)
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Геліотермальні колектори та їхнє типове використання
Великі сонячні концентратори,
колектори Френеля

Генерація
електроенергії,
виробничі процеси
(бл. 20 °С)

250 – 450 °C

Малі сонячні концентратори,
колектори Френеля

Виробничі процеси, сонячне охолодження за допомогою
Н2O та броміду літію (LiBr), постачання гарячої води,
підтримка у генерації електроенергії (бл. 15 °С)

130 – 250 °C

Ламповий колектор,
колектори СРС

Сонячне охолодження за допомогою NH3-Н2O,
низькотемпературне технологічне тепло (бл. 0 °С)

90 – 130 °C

Плоскі колектори

40 – 90 °C

Сонячне охолодження за допомогою Н2O та LiBr, силікагелю або цеоліту,
підігрів гарячої води для побутового використання (бл. - 20 °С)

Температура, °С
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Ілюстрація 6. Температурний діапазон геліотермії для отримання тепла й типові види використання (Якоб, 2020)

Різні сонячні теплові колектори та їхні типові види

корпусом (алюміній або високоякісна сталь).

використання представлено в таблиці 8.

Абсорбер зсередини – це теплопровідний металевий
лист із темним покриттям, що поглинає сонячне

Плаский колектор має рівну поверхню абсорбера,

світло, перетворює його на тепло й подає в

захищену ударостійким склом і теплоізольованим

накопичувач сонячного тепла (Маркус Вебер, 2020).

Таблиця 9. Переваги та недоліки пласких колекторів
Переваги

Недоліки

+ добре співвідношення ціни та продуктивності

– необхідна наявність відносно великих площ

+ міцна (довговічна) техніка

– більші витрати при встановленні на плаский дах

+ можливість повної інтеграції в дах

Трубчастий вакуумний колектор, як правило,
складається з декількох вакуумних трубок і
ударостійкого скла з абсорбером. Завдяки вищому

Таблиця 10. Переваги та недоліки трубчастих
вакуумних колекторів

ККД він може генерувати більше енергії на такій самій

Переваги

площі для підігріву питної води та опалення.

+	високий коефіцієнт корисної дії, зокрема, при
розсіяному світлі (див. ілюстрацію 7 – розсіяне
та пряме випромінювання при використанні

Сонце

Дифузне випромінювання
(розсіювання)

сонячної енергії, власне зображення) у т. ч.
зимою
+	потребує відносно небагато місця, невелика вага,

Пряме
випромінювання

легко транспортується
+	просте встановлення на пласкому даху, фасаді
та балконі

Дифузне випромінювання
(віддзеркалення)

Колектор

Ілюстрація 7. Розсіяне та пряме випромінювання
при використання сонячної енергії, власне
зображення

Недоліки
–

висока купівельна вартість

–

чутлива техніка

–

неможливість повної інтеграції в дах
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3. Контекст заходів

середньому бл. 1 200 кВт∙год/(м²рік), див. ілюстрацію
8 (Solargis, 2020). Для порівняння: у Німеччині

Україна розташована в південній частині Європи й

інсоляція становить приблизно 1 000 кВт∙год/(м²рік).

отримує порівняно високе сонячне випромінювання,

Попри відносно добрі умови використання сонячного

завдяки чому тут можна використовувати геліотермію.

тепла в Україні перебуває на дуже низькому рівні.

У Балаклії та Переяславі інсоляція складає в

Ілюстрація 8. Глобальна інсоляція України з показниками для Балаклії (на Сході) та Переяслава (на
Заході) (Solargis, 2020)
з самого початку можна запланувати розміщення
При внутрішньобудинковому використанні

сонячних модулів. Обидва варіанти поруч із

геліотермії підвищується рівень застосування ВДЕ в

отриманням енергії виступають також – що особливо

централізованому теплопостачанні та заощаджується

важливо взимку – як ізоляція будівель.

витрачання енергії для підігріву питної води в
будинках. Завдяки цьому значно зменшуються

Існують різні варіанти інтеграції геліотермії в

викиди СО2.

централізовані системи теплопостачання (Energie
Schweiz, 2017).

Геліотермальні та фотоелектричні установки
особливо рекомендується розміщувати на даху

■

Геліотермальний додаток до ЦТ за допомогою

під час його ремонту або ізоляції – як монтажні

короткострокового накопичувача, коли сонячна

конструкції або як безпосереднє покриття даху.

енергія використовується для попереднього

Завдяки цьому можна уникнути додаткових витрат.

підігріву води з мереж, а періодично

Так, замість покрівельної черепиці у деяких місцях

утворюваний надлишок тепла акумулюється в
короткостроковому накопичувачі.
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■

У контексті інших шляхів оптимізації очевидним
варіантом із сезонним зберіганням тепла в
накопичувачах є використання геліотермії в
поєднанні з ґрунтовими зондами.

■

Надлишок сонячної енергії (влітку) можна
закачувати під землю для теплової регенерації
ґрунту. Завдяки цьому взимку відбір тепла
збільшується. Використання геотермії
відбувається при більш високих температурах.
Це підвищує ККД / сумарний річний показник
ефективності використання тепла землі. Більш
високе вилучення тепла дозволяє використання
меншої кількості метрів зондів, тобто можна
застосовувати не так багато зондів або бурити
свердловини меншої глибини.

■

Геліотермальні установки централізованого
теплопостачання можуть надавати тепло

Ілюстрація 9. Приклад доброї інтеграції плаского
колектору в дах на житловому будинку зі скатною
покрівлею та незатіненою орієнтацією на південь
і достатнім напуском покрівельної рами, власне
фото

безпосередньо в котельнях.
Геліотермальні установки децентралізованого

Помилки при монтажі5 (Довідник із установлення

теплопостачання можуть давати теплову енергію

сонячних станцій, 2020):

через підвищення температури у зворотному

■

затінення датчика колекторів

трубопроводі.

■

недостатній напуск покрівельного листа або рами

4. Типові помилки

■

Ефективна експлуатація технічної установки

■

■

на покрівельній черепиці
плутанина з напрямком подачі та зворотнім
напрямком
залежить, зокрема, від таких аспектів:
■

добре підібрані елементи установки

■

правильне планування розміщення установки

■

уникнення помилок при монтажі

хибне кріплення температурного датчика в
накопичувачі

■

неправильний вибір ізоляції та її нанесення

■

вміст неправильних речовини від замерзання в
солярній рідині

Слід також дотримуватись наступних правил:
У зв’язку з великою кількістю потенційних помилок

■

при встановленні сонячних електростанцій варто
скористатися порадами досвідчених фірм і обмінятися

залишати як мінімум 8 см напуску покрівельного
листа або рами на покрівельній черепиці,

■

інформацією з операторами геліотермальних систем,

встановлювати датчик колекторів на незатіненій
позиції біля найтеплішого/останнього колектору,

розташованих поблизу.

■

До загальних помилок належить (фон Ельгафен,

■

датчик температури в накопичувачі встановлювати
на середній висоті,

2018) нехтування такими пунктами:
■
■

ізоляційною властивістю та уникати утворення
прогалин при нанесенні ізоляції на труби подачі,

наявною ситуацією, потребами та можливими
змінами в майбутньому

обирати матеріал для ізоляції з достатньою

■

дотримуватися приписів виробника установки

місцевими реаліями (наявністю місця, статикою

щодо частки рідини від замерзання в солярній

крокв/ кладки (доручити роботи інженеру-

рідині, зазвичай – 40 %.

спеціалісту), (частковим) затіненням площі, на якій

■

установлюються колектори (див. п. 6 Планування)

Вдала інтеграція в дах представлена на ілюстрації 9.

тощо

Моменти, на які потрібно зважати для правильної

нормами та приписами (див. Розділ 11 Регулятивні

реалізації, представлено на ілюстрації 10.

рамки)
■

можливостями поєднання з іншими джерелами
енергії, наприклад, відсутністю під’єднання до
системи гарячої води або занадто велика площа
колекторів

5

https://www.Solarthermieanlage-ratgeber.de/solarthermie/solarthermie-installation/fehler-monatge-solarthermie
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Гаряча подача з колектору зверху
в накопичувач зверху

8 см напуск

Датчик
колекторів на
найтеплішому
місці,
без затінення

Теплоізоляція
повинна
витримувати
200 – 250 °C

Холодний зворотний потік
з низу накопичувача до
низу колектору

Датчики повинні
бути не занадто
низько, але й не
занадто високо

Ілюстрація 10. Деякі моменти, на які треба зважати при встановленні геліотермальної установки, власне
зображення

5. Критерії якості під час проведення тендерів

■

Множення кВт на питомі інвестиційні
витрати, пов’язані з фотоелектрикою або
геліотермією

Тендер повинен носити функціональний характер, при
цьому в центрі уваги не обов’язково має перебувати

■

Спочатку запланувати технологію з

те, як точно щось буде реалізоване, а скоріше

найменшими викидами СО2 та найбільшою

функція, яку виконуватиме геліотермальна система

економічністю при типових потребах і

після її підключення.

шляхом множення на кВт/м2 визначити
площу монтажу на найкращій частині даху

Під час виконання робіт необхідно орієнтуватися на

■

Решту площі даху використати під іншу

загальноприйнятні європейські стандарти якості на

технологію, якщо кВт, що вироблятимуться

кшталт норм Федерального відомства з умов поставок

на цих м2, відповідатимуть типовим

і якості, Німецького комітету зі стандартизації або

потребам (кВт/м2).

сертифікату «Solar Keymark» – щодо вимірювання
потужності, протоколів випробувань, ведення

3. Геотермія: установлена потужність і очікувана

документації та безпеки.

кількість виробленого тепла мають добре
взаємодоповнюватися в часі й бути оптимально

6. Планування

збалансованими завдяки достатній ємності
накопичувача. Невикористані надлишки

Узгодження з іншими заходами:

геліотермії чи геотермії мають бути зведені

1. Відносини конкуренції за площі на даху з

до мінімуму шляхом адаптації потужностей

фотоелектрикою. Оцінка оптимального розподілу

та режиму експлуатації. Це можна приблизно

використання площі даху залежно від потреб у

оцінити на підставі споживання типового літнього,

електричній і тепловій енергії осіб, які мешкають

осіннього та зимового дня або провести детальне

у будинку, а також уже наявною інфраструктурою

моделювання за допомогою характеристик

з виробництва тепла. Залучення обох технологій

навантаження протягом року

може дати синергетичний ефект.
4. Мережа: модернізація котлів, трубопроводів,
2. Порівняння собівартості:
■

Електроенергія з фотоелектрики –

вимірювальної та регулювальної техніки:
■

електроенергія з мережі
■

на звороті та їхньої різниці у мережі для
оптимального використання геліотермії

Теплова енергія з геліотермії – традиційне
теплопостачання
■

налаштування температури на поданні й

■

Придатність джерела геліотермії для покриття
потреб будівель у теплі і в майбутньому

Оцінка типових потреб у електриці та теплі
в кіловатах (кВт)

■

Приблизне планування на підставі аналізу потреб

■

Множення кВт на ціну електрики або тепла

■

Наявні дахові площі, затінення (оцінка, скільки

■

Множення кВт на викиди CO2 при
виробництві електрики або тепла

відсотків колекторів у який час дня та період року)
■

Основне правило для визначення площі
колекторів брутто Aколекторів з практичного досвіду:
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1.	Плаский дах з площею фундаменту A_Ф,

2

Скатний дах: розрахунок схожий, але площа

площею даху A_Д та наявною площею даху

даху має розраховуватися через синус 90° з

A_Н після віднімання площ технічних споруд,

відніманням куту скату даху ϕ.

відстаней, яких треба дотримуватися, та
відстані до краю даху

AД=AФ· 0,8

AД=AФ· 0,8

AКолекторів = AД· sin(90° – Ф)· 0,55

AH=AД· 0,55
AКолекторів = AH· 1,035

■

Українське керівництво для планування площі
колекторів: science.lpnu.ua

■

Затінення оцінюється залежно від висоти дерев
або будівель навколо або відносно високих

№

Виробник

Місцезнаходження фірми

1

AkoTec

Ангемюнде (ФРН)

2

Brötje Heizung

Растеде (ФРН)

здійснює розрахунок

3

Buderus

Вецлар (ФРН)

Перевірка статики даху спеціалістами: перед

4

Junkers

Дессау (ФРН)

5

Paradigma

Деттенгаузен (ФРН)

6

Sonnenkraft

Санкт-Файт/Глан (Австрія)

(фасад, дах)

7

Vaillant

Ремшайд (ФРН)

Планування окремих вузлів на підставі конкретних

8

Viessmann

Аллендорф (ФРН)

площ даху, що можна використовувати, і

9

Wagner Solar

Кірхгайн (ФРН)

10

Wolf Heiztechnik

Майнбург (ФРН)

конструкцій на даху й типового рівня інсоляції. У
найкращому разі дах і об’єкти, що утворюють тіні,
вносяться у відповідну програму-симулятор, що
■

активним періодом планування слід доручити
спеціалісту зі статики визначити, яке
навантаження можуть витримувати площі
■

Таблиця 11. Вибірка виробників геліотермальних
установок і місцезнаходження фірм (Клот, 2020)

можливостей монтажу колекторів (визначення
параметрів установки залежно від потреб у теплі,
урахування статики даху, затінення та доступу до
модулів і труб тощо)
■

Визначення температур на подачі та звороті при
типових навантаженнях і сезонних температурах

■

Підбір відповідних колекторів і елементів

Виробник/ елементи

1

2

Планування монтажу в період, коли потреб

Повний пакет

✔

✔

немає або існує простий альтернативний варіант

Колектори

✔

теплопостачання (літо/ відпускний період)

Накопичувачі

✔

Управління

✔

Комплектуючі

✔

(наприклад, див. перелік в таблиці 11 та таблиці 12)
■

Таблиця 12. Вибірка виробників геліотермальних установок і
елементів, під повним пакетом мається на увазі набір підібраних
й підігнаних одне під одне елементів (Клот, 2020)

Сонячні станції
Гідравліка
Модулі свіжої води

3

4

✔
✔
✔

✔

✔

5

6

7

8

9

10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
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7. Реалізація/ Виконання робіт

Інтеграція в будівлю

Інтеграція в мережі

Орієнтація:
У разі, якщо метою є швидше рівномірний розподіл

Орієнтація:

підігріву питної води впродовж дня, ідеальним

Максимальні середньорічні показники: нахил 42° та

є поділена навпіл орієнтація на схід і на захід з

орієнтація на південь

невеликим нахилом. У будь-якому разі отримання
сонячного тепла лише вдень вимагає встановлення в

Але метою має бути отримання максимальних

будівлі геліотермального накопичувача.

показників узимку. Сонце під тупим кутом по
відношенню до землі  нахил 60° та орієнтація на

Оскільки випромінювання частково віддзеркалюється

південь або як альтернатива на вертикальну південну

(що призводить до оптичних втрат), і колектор із

стіну, оскільки її зимові показники зовсім ненабагато

підвищенням температури віддає все більше тепла

менші за показники при нахилі 60°.

довкіллю, геотермальні установки для підігріву води
зазвичай мають ККД близько 60 %.

Зимові показники приблизно на 5 - 10 % менші за
показники модулів під нахилом. Літні показники

При зменшенні випромінювання знижується отримана

значно менші. При отриманні геліотермії на фасадах

без витікання стагнаційна температура, а разом із

перевагу варто віддати вибору трубчастих вакуумних

нею і ККД. ККД системи, розрахований за річними

колекторів, оскільки вони – порівняно з пласкими

показниками, включає в себе додаткові втрати,

колекторами – не допускають низьких показників

пов’язані з акумулюванням і підключенням до

теплопередавання навіть при зупинці підведення

системи, досягаючи зазвичай показника близько 50

додаткового тепла. Горизонтальне розташування

%, якщо установка розрахована приблизно на 50 %

трубок із технічних і архітектурних міркувань

покриття енергії за рахунок сонця.

вважається вигіднішим (BINE Informationsdienst,
2013).

Визначення параметрів:
У разі, якщо монтаж накопичувача не передбачається

Визначення параметрів:
■
■

або неможливий (через додаткові інвестиції

Налаштування на повну температуру подачі

або брак місця), геліотермальна установка в

обмежує результат.

житлових будинках має розташовуватися так,

Вищого коефіцієнта корисної дії та кращих

щоб підігрів теплої води міг повністю або частково

показників до 700 кВт∙год на квадратний метр

забезпечуватися протягом чотирьох літніх місяців.

на рік можна досягти, якщо використовувати

Для цього в житлових будинках колекторами

геліотермію лише для попереднього підігріву

покривається невелика площа з розрахунку

теплоносія у зворотному трубопроводі системи

1 м² - 1,5 м² на особу.

опалення, наприклад, на 5 кельвінів або питної
води, наприклад, на 10 кельвінів із покриттям від

Оскільки в зимові місяці показники падають до

5 % до 30 %.

25 % від потреб, слід забезпечувати додаткове
опалення, і протягом року рівень використання

Якщо для попереднього підігріву теплоносія у

сонячного тепла для підігріву води досягає 50 % -

зворотному трубопроводі системи опалення або

60 %. Звичайно, рівень використання геліотермії

питної води достатньо короткострокової акумуляції,

можна підвищити за рахунок збільшення площі

то для підвищення рівня сонячної енергії необхідно

колекторів. Але через це збільшуються втрати, адже

збільшити потужності накопичувача тепла.

через підвищення температури влітку збільшуються

Будівництво таких великих накопичувачів лише

обсяги невикористаного надлишкового тепла, що

для акумулювання геліотермії вимагає додаткових

призводить до зменшення ККД системи в цілому та

площ і інвестицій. Синергії можна досягти завдяки

показників отримання геліотермії на квадратному

поєднанню геліотермальних і геотермальних

метрі колекторів.

систем. У цьому разі геотермальні зонди можна
використовувати як накопичувачі надлишкового
геліотермального тепла.
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8. Експлуатація

Інженерне бюро:
■

інтеграції тепла в мережі або в будівлі та погоджує

Технічне обслуговування та підтримка установок

їх із партнерами на місцях

у належному стані мають відбуватися згідно з
приписами виробника. Бажаний режим роботи

визначає спеціалізовані фірми з досвідом роботи в

■

визначає належний тип колекторів, рівень

необхідно постійно узгоджувати з виробництвом

температури геліотермії та оптимальні орієнтацію

тепла колекторами та з його віддачою (інтеграція в

й нахил колекторів і конкретного даху. У кращому

ЦТ, акумуляція в накопичувачі, відбір користувачами).

разі Робітники, які проводитимуть роботи, уже

Під час експлуатації важливо очищати колектори

мають досвід роботи з інженерним бюро.

від пилу та забруднень водою з невеликим вмістом
вапна, а не агресивними чистильними засобами, а

Виробники: постачають колектори необхідних

також контролювати стан теплоносія (показник pH > 7).

типу та розмірів належної якості, що забезпечує
довгострокове користування, по можливості

Зворотний клапан слід правильно налаштувати

з елементами, що не потребують частого

й перевіряти як мінімум один раз на рік, щоб не

обслуговування, і інформують про їхнє підключення,

допустити неправильної циркуляції теплоносія в

експлуатацію та технічне обслуговування.

контурі. Забруднення на зворотному клапані також
необхідно ретельно видаляти під час регулярного

Робітники:

технічного обслуговування. Ознакою того, що час

■

вживати якихось заходів, є зменшення обсягів тепла

геліотермальних установок і у співпраці з обраним

в накопичувачі сонячної теплової енергії, хоча не
відбувається її відбір, а колектори продовжують

Повинні мати досвід роботи у монтажі
інженерним бюро.

■

Установлюють колектори у визначений

нагріватися. Особливо на це потрібно звертати увагу

інженерами спосіб, не пошкоджуючи дах,

взимку, восени та весною при великій різниці між

прокладають акуратно в будівлі з’єднувальні

температурою колекторів і накопичувача вночі.

комунікації й підключають їх для експлуатації.

9. Відповідальні особи та структури

10. Компанії та надавачі послуг

Міська/ районна/ обласна адміністрація:

ТОВ «ЦЕТУС»:

■

З одного боку, адміністрація та місцеві політики

■

мають доручити операторам тепломереж

Монтаж сонячних електростанцій, наприклад:
■

провести перевірку окремих теплових мереж на

будинку, 2019 р., м. Черкаси

можливість реалізації потенціалу.
■

Сонячна установка на даху торговельного

■

Досвід роботи із проєктами міжнародних
організацій: ООН, НЕФКО, ЄБРР

З іншого боку, вони мають доручити операторам
тепломереж або спеціалізованим фірмам із

■

http://cetus.org.ua

вироблення геліотермії провести перевірку

■

можливостей децентралізованого використання

Інженерно-монтажний центр «Теплоціль»:

тепла сонця в районах міста та розробити

■

Проєктування, продаж, монтаж сонячних

разом із ними стратегію децентралізованого

електростанцій (геліотермальних і

теплозабезпечення.

фотоелектричних), приклади:

Вони повинні підготувати громадську думку до

■

СЕС на відкритій площі, 2016 р., Славське

використання геліотермії шляхом поширення

Львівської області, вакуумні трубчасті

інформації про стратегію. Для цього можна

колектори, підтримка системи опалення та

використовувати інформаційні матеріали. Крім

підігрів питної води, 500 л

цього, муніципальні будови з установленими

■

геліотермальними системами, що вже добре

Геліосистема для гарячого водопостачання та
підтримки системи опалення на даху, 2012 р.,

себе зарекомендували, можуть служити для

с. Піщане, 700 л

проведення зібрань або інформаційних компаній.

■

Геліосистема для гарячого водопостачання,
2013 р., м. Ялта, 300 л

Оператори тепломереж:
■

■

виробниками

перевіряють реалізацію на окремих
тепломережах,

■

розміщують замовлення

■

співпрацюють під час інтеграції

■

підтримують вивчення та імплементацію

Досвід роботи з міжнародними партнерами та

■

https://teplocel.com.ua

потенціалу децентралізованого теплопостачання.
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ТОВ НЕС ГРУП:

Список виробників, колектори яких отримують

■

Проєктування та монтаж сонячних електростанцій

сприяння в Україні за програмою IQ Energy для ОСББ,

■

Досвід роботи з міжнародними організаціями:

представлено на ілюстрації 11.

ООН, НЕФКО, ЄБРР
■

https://nes-group.org

Ілюстрація 11. Програма IQ Energy: сонячні колектори, на які надається сприяння для ОСББ, підбірка прикладів
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11. Регулятивні рамки

2. Внутрішньобудинкові системи:
a) Для будівель державних організацій:

Норми та приписи

–

Програми підтримки централізованого

Як при інтеграції в мережі, так і у

теплопостачання НЕФКО Demo Ukraina

внутрішньобудинкових системах слід дотримуватися

DH та Sweden-Ukraine DH: кредити зі

таких українських норм:

зниженою відсотковою ставкою, але з

■

необхідною гарантією майном приблизно

ДСТУ EN 12975-1-2001 Системи теплові сонячні

на 150 %.

та їхні елементи. Колектори сонячні. Частина 1.
Загальні технічні вимоги (EN 12975-1:2000, IDT)
■

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та
кондиціонування

■

–

Німецьке товариство міжнародної
співпраці: як частка термомодернізації.

b) Для багатоквартирних будинків з Об’єднанням

ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди.

співвласників багатоквартирних будинків

Теплові мережі

(ОСББ): Державний фонд енергоефективності,
частина «Комплексної термомодернізації»,

Цінові сигнали
Кожна кіловат-година теплової енергії з відновлюваних

відшкодування до 60 %.
c) Колишня ініціатива, зараз начебто не працює:

джерел гарантується мінімальним покриттям на

IQ Energy (Програма ЄБРР із фінансування

рівні 90 % від тарифів на теплову енергію з газу –

енергоефективності в житловому секторі

для відповідних груп споживачів (домогосподарства,

України): зокрема, геліотермія. Гранти для

бюджетні організації та малі й середні підприємства).

ОСББ – енергоефективність житлових

На підставі дозволеного тарифу. Якщо він відсутній,

будинків на технології європейської якості, що

– на підставі середнього тарифу на тепло по країні.

можна придбати в рамках програми.

По собівартості поки що не варто очікувати великих
змін. У разі, якщо у країні буде налагоджене серійне

Інформування та консультування

виробництво колекторів у великих обсягах (наприклад,

Для цього заходу не виявлено спеціально

на експорт), можна розраховувати на економію за

розроблених інформаційних і консультативних заходів.

рахунок масштабів їхнього випуску. Ціни на монтаж з
одного боку залежать від загального рівня зарплати

Кліматично нейтральний сценарій

в регіонах. З іншого боку, у майбутньому вони

Чим більше геліотермальних проєктів буде

визначатимуться і наявністю фахівців.

реалізовуватися та чим більші масштаби вони
матимуть, витісняючи при цьому енергоносії, що не

Можливості фінансової підтримки

є кліматично нейтральними, наприклад, природний

1. Інтеграція в мережі

газ для опалення або отриману децентралізовано

a) Закон № 4334 «Про стимулювання

електроенергію для підігріву питної води, тим більше

виробництва теплової енергії з

це сприятиме становленню кліматично нейтральної

альтернативних джерел»: планування

системи. Підвищення частки геліотермії з часом

довгострокового покриття доходів на рівні

вимагатиме все більших обсягів накопичувачів.

90 % від тарифів на теплову енергію з газу.

Наприклад, 100-відсоткове теплопостачання за

b) Українсько-швейцарська ініціатива з підтримки
комунальних підприємств, див. Швейцарське

рахунок геліотермії потребує наявності дуже великих
сезонних теплонакопичувачів.

бюро співробітництва в Україні.
c) Пільгові кредити (різні програми): певний

Для забезпечення кліматично нейтрального

рівень заборгованості (наприклад, перед

енергопостачання рекомендується поєднання як

субпостачальниками) може стати причиною

мінімум ще з одним джерелом енергії, яким простіше

для виключення.

керувати та енергію якого легше зберігати, наприклад,

d) Наразі не виявлено інших програм підтримки

із біомасою.

для компаній-теплопостачальників.
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2.2.3 Біомаса

якій віддається перевага для вироблення теплової
енергії, у зв’язку з такими перевагами:

1. Потенціал економії
■

Практичне забезпечення,

Україна має достатній потенціал біомаси, який

■

Просте транспортування,

іще не використовується повною мірою. Він може

■

Менше клопоту під час спалення та

стати стабільною основою для виробництва енергії.

■

Невелика кількість попелу після спалення

Біомаса, наприклад, добре підходить для виробництва

(порівняно з іншими видами біомаси).

базового навантаження централізованого
теплопостачання (ЦТ). Нею легко керувати й вона

Для отримання біомаси можна забезпечити стале

може покрити велику частину навантаження.

використання вже існуючих лісів. З логістичних

Біомасу як енергоносій просто складувати. Її можна

і організаційних міркувань можна висаджувати

легко використовувати в періоди, коли інших –

енергетичні ліси поблизу місць використання

нестабільних– джерел енергії немає в наявності.

деревини. При цьому треба слідкувати за тим,

Біомаса – відновлюване джерело енергії гнучкого

щоб створення енергетичних лісів не впливало на

застосування. Її можна отримувати незалежно від

наявність простору для житла, площ для вирощування

актуальної швидкості вітру або актуального сонячного

продуктів харчування або на якість життя.

випромінювання.
У цілому потрібно розрізняти використання тріски
З одного боку, для її виробництва можна

(наприклад, з енергетичних лісів), деревних відходів,

використовувати первинні відходи сільського

уживаної деревини та пелет. Від виду деревини

господарства на кшталт соломи, залишки кукурудзи

залежить конкретна організація її транспортування,

або соняшникового лушпиння (Біоенергетична

зберігання, подачі в паливну камеру, спалювання

асоціація України, 2019). Аграрні відходи на кшталт

та утилізації попелу. Наприклад, якщо тріска

залишків соломи можуть стати для України добрим

з енергетичного лісу ще має високий рівень

джерелом біомаси, оскільки в країні є чимало

вологості, під час її складування можуть активно

аграрних компаній. Втім, багатьом підприємствам

утворюватися гази (зокрема, чадний газ), що при

часто бракує необхідного технічного обладнання для

високій концентрації являють собою небезпеку для

збору та пресування, наприклад, залишків соломи, у

співробітників.

стандартні рулони та тюки. Обходження з соломою
здебільшого копітке й вимагає терпіння, оскільки

Нижче тріска з сусідніх енергетичних лісів буде

біогенний матеріал під час його подачі або вже у

розглянута більш докладно. Для її отримання краще

паливній камері легко злипається. Крім того, основною

використовувати певні види тополь – залежно від типу

перепоною тут є відсутність чіткої політики уряду щодо

ґрунтів і водозабезпечення на місці. Навіть при високій

виробництва та використання біологічного палива.

вологості така тріска може використовуватися для
забезпечення базового навантаження. Використання

З іншого боку, можна використовувати деревину –

для базового навантаження є особливо економічним у

поліна, тріску або пелети. Деревина стала біомасою,

зв’язку з високими режимами повного навантаження.

Таблиця 13. Наявні площі для лісорозведення, отримувана в результаті спалення деревини теплотворна
здатність, складність і зменшення викидів завдяки підтримці системи базових і середніх навантажень
ЦТ за рахунок сталих (енергетичних) лісів

Міста на кшталт Балаклії

Наявні площі
для отримання
деревини

Теплотворна здатність
для 100 % базового
та середнього
навантаження

Зменшення
викидів CO26

Складність

11,9 км²

68.492 МВт∙годпалива/рік

13.698 tЕкв. СO2/рік

Середня

9,4 км²

54.224 МВт∙годпалива/рік

10.845 tЕкв. СO2/рік

Середня

21,3 км²

122.716 МВт∙годпалива/рік

24.543 tЕкв.СO2/рік

Міста на кшталт
Переяслава
Два міста разом

6
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200 г CO2/кВт•год

Ілюстрація 12. Спрощене представлення енергетичних потоків при опаленні біомасою та теплом сонця
(Бухін і інші, 2020, с. 27)

2. Властивості

Для того, щоб тримати інвестиції, пов’язані з
технічними та фінансовими витратами, в оптимальних
рамках, рекомендується розраховувати використання

Історичні та технічні аспекти

біомаси в обсягах, необхідних для одержання 80 %

Використання твердого палива деревного походження

необхідної теплової енергії. Інші 20 %, необхідні під

для отримання тепла через спалювання в паливних

час пікових навантажень, можна покрити за рахунок

установках певною мірою практикується в пілотних

природного газу – або в кращому разі за рахунок

містах.

використання інших ВДЕ на кшталт деревних пелет
(Агентство відновлюваних джерел енергії, 2018), а в

У технічному відношення як котли для опалення

перспективі – відновлюваних видів газу.

деревиною можуть служити установки (з подавальним
механізмом) із колосниковою решіткою (>20 МВт;
наприклад, тріска, поліна) та камери з нижньою

Потреби в площі для отримання деревини на
продукування тепла, а також можливі показники

подачею палива (бл. 0,5 – 1 МВт; наприклад,

зменшення викидів парникових газів представлені у

пелети). Відповідні установки та їхня експлуатація

вигляді двох прикладів нижче в таблиці 1.

застосовуються залежно від подачі палива, утворення
попелу, вмісту залишкової вологості в паливі.
Також розрізняються варіанти прямого спалення та
термохімічного перетворення деревини на газ.

Оптимальний температурний режим для різних
варіантів використання біомаси
Отримання синтез-газу
Спалювання деревного газу
Спалювання деревного вугілля
Тверда біомаса та біометан
Температура, °С
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

Ілюстрація 13. Доцільні температурні діапазони при використанні різних видів біомаси, власне
зображення за даними (Дрезденський технічний університет, Томе-Козменський, Бекман, 2013), (Центр
досліджень сонячної енергії та водню, 2013, с. 2) і (Агентство відновлюваних джерел енергії, 2017)
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Під біомасою розуміються матеріали органічного

або тканинні фільтри – зокрема, залежно від вологості

походження, організми, що живуть або ростуть у

палива.

природі та відходи від живих і мертвих істот. Викопні
енергоносії, що також виникли з біомаси в результаті

На економічність установок поруч із ціною

процесів перетворення, не прийнято називати

самих котлів суттєво впливають інвестиційні та

біомасою (Квашнінг, 2019).

експлуатаційні витрати, пов’язані з необхідністю
зберігання біомаси. Наразі готові сучасні

«Для використання деревини як біомаси з дерев

теплоцентралі, що працюють на деревині, коштують

роблять поліна та деревну тріску. Поліна – це

разом із складськими площами від 600 000 до

розщеплені вздовж чурбаки потрібної довжини.

800 000 євро за установлений мегават [Посібник

Котли для опалення полінами можуть працювати

із планування: Централізоване теплопостачання,

в автоматичному та напівавтоматичному режимі.

EnergieSchweiz]. На додаток до цього треба виходити

У напівавтоматах передбачено вертикальне

з того, що витрати на персонал будуть вищими, ніж

завантаження палива. Завдяки цьому можна

на газових котлах, позаяк установки, що працюють

докладати поліна залежно від потреби, підсушуючи ті,

на біомасі, більш схильні до неполадок і потребують

що лежать нагорі.

частішого технічного обслуговування. Експлуатація
також потребує більше персоналу – для візуального

Тріска спалюється в спеціальних котлах відповідно до

контролю, прийняття палива тощо. Інтенсивність

своїх розмірів. Специфікація залежно від фракційного

сервісного обслуговування теплоцентралі на

складу дозволяє визначати мінімальні стандарти щодо

біомасі можна порівняти з відносно високими

палива. Якщо дрібна фракція (< 5 відсотків усієї маси)

вимогами, що висуваються при роботі на блочних

в будь-якій категорії має бути меншою за 1 мм, крупна

теплоелектроцентралях.

фракція повинна складати максимум 1 відсоток від
усієї маси тріски й мати розміри > 45, > 63, > 100 або

3. Контекст заходів

> 200 мм залежно від класу палива (CENT/TS 14961).
Котли для опалення деревною тріскою працюють у

У деяких українських містах протягом останніх років

повністю автоматизованому режимі, лише потрібно

уже були встановлені котли, що працюють на деревині

регулярно поповнювати її на подачі.

й подають тепло в мережі. Це має сприяти ширшому
використанню альтернативного вітчизняного палива

Для менших теплогенераторів кращим паливом

замість імпорту природного газу, зокрема, в м.

є пелети, оскільки вони дуже однорідні. Пелети

Переяславі.

– це спресовані гранули біомаси циліндричної
форми діаметром менше одного сантиметра. Така

Нижче в таблиці 14 представлено кількість існуючих

форма біомаси застосовується, оскільки її легко

котлів, їхню установлену потужність і теплотворну

транспортувати та зберігати, а також поповнювати.

здатність (2018). Вони мають різні види палива,

Пелети можна перевозити в автоцистернах і

що використовується як енергоносій. У Балаклії

перевантажувати на склад за допомогою нагнітальних

децентралізоване опалення забезпечує одна з

систем» (Бухін і інші, 2020, с. 27).

компаній-операторів тепломереж лише в одній лікарні
міста, де для виробництва тепла встановлено котел
на твердому паливі.

Для зменшення тонкодисперсного пилу
встановлюються циклонні фільтри, електроосаджувачі

Таблиця 14. Використання палива в газових і деревних котлах централізованого теплопостачання в м.
Переяславі
Паливо

Кількість
котлів

Установл.
потужн.

Частка

Теплотворна
здатність

Частка

Природний газ

22

72 МВт

81 %

48.728 MВт∙годHH/рік

83 %

Тверде паливо

12

17 МВт

19 %

10.007 MВт∙годHH/рік

17 %

Сума
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89 МВт

58.735 MВт∙годHH/рік

Балаклія. В одній із теплових мереж

Переяслав. Існуючі деревні котли

місцевого оператора тепломереж працює

використовуються обмежено лише на початку

котел приватного підприємця на деревині.

опалювального періоду в рамках розвитку

Він установив котел для виробництва

автономного опалення [Джерело: офіційні дані

тепла, витіснивши оператора – компанію

та отримана усно інформація від оператора

з постачання тепла через ЦТ [Джерело:

тепломереж].

інформація адміністрації міста].

У разі намірів збільшити кількість котлів на деревині

скористатися досвідом, отриманим у рамках інших

з одного боку необхідно забезпечити наявність

заходів із оптимізації.

деревних ресурсів (кускова деревина, тріска), їх
необхідної якості та їхнє надійне постачання. З іншого

Альтернативним паливом може бути солома. Замість

боку, потрібно налагодити автоматичну подачу палива

спалювання соломи на полях, що практикується в

в котли (шнек, штовхач тощо).

Україні, див. ілюстрацію 14, більш доцільно її було б
використати в енергетичному плані. При спалюванні

Крім цього, можна подумати про додаткове

на полі димові гази не фільтруються. Замість

використання недешевих пелет. За їхньою

використання соломи як джерела енергії вона стає

допомогою можна ефективно виробляти тепло

джерелом парникових газів. Можливим є автоматична

навіть в режимі пікових навантажень, реалізуючи

подача соломи в котел.

засади сталого використання ресурсів. Перед цим
кроком рекомендується провести оптимізацію та

Ілюстрація 15. Подача соломи в котел в Україні

завантаження вже існуючої техніки. Крім цього, варто

Ілюстрація 14. Спалювання соломи призводить до викидів CO2 замість використання для виробництва
енергії (Біоенергетична асоціація України, 2019)

Ілюстрація 15. Подача соломи в
котел в Україні (Біоенрегетична
асоціація України, 2019)

Частина B – 29

Ілюстрація 16. Зависання – сипуча речовина не проходить на шнек (Гінтеррайтер, 2010)

Важливо врахувати місцеві реалії, зокрема:

4. Типові помилки

■

шляхів для її експлуатації (для людей і техніки)

До загальних помилок можна віднести нехтування
такими аспектами:
■
■
■

Наявність місця для елементів установки та

■

Наявність належних під’їзних шляхів для

точні потреби та перспективні зміни в мережі

постачання палива

центрального теплопостачання

(Враховувати сильні снігопади та ожеледицю

різна якість палива (вміст вологи, забруднення

взимку. Можливо, доведеться укладати

тощо), що вимагає адаптацію робочого режиму

додаткові угоди з сервісними службами або

Завелика кількість дрібного матеріалу призводить

вести переговори з містом щодо технічного

до того, що тріска погано сповзає в паливну

обслуговування державних доріг)

камеру.
Це зумовлює постійне зависання енергоносія в

■
■

складській ємності (див. ілюстрацію 16), через
що матеріал пресується і стає більш в’язким. У

Освітлення та вентиляція

З’ясування можливостей логістики постачання з
постачальниками

■

Норми та приписи як основа для роботи, особливо

результаті утворюються зони більшої щільності,

– правильне зазначення функцій установки

де майже або зовсім немає вентиляції. Брак

(наприклад, виробник тепла під час спалювання

вентиляції призводить до того, що вода практично

вживаної деревини ліквідує непотрібні відходи)

не випаровується, а стороння волога всотується
сильніше (ефект губки). Через неможливість

■

Забезпечення надійності системи
■

висушування або утримання матеріалу в сухому
стані відбувається утворення плісняви та запаху,

Під час експлуатації: достатньо великі буферні
накопичувачі для стабільного теплопостачання

■

Під час техобслуговування: Урахування

як показано на ілюстрації 17. Такі проблеми

тривалості виключення та запуску

позначаються не тільки на недостатньому

установки, відтермінування відключення для

виробництві тепла, а і впливають на стан здоров’я

обслуговування на літо або наявність резерву.

співробітників. (Деревна енергія Швейцарії, 2017)
«Слід забезпечувати великі обсяги деревини,
тому треба організувати належні складські площі.
Основною умовою складування є зберігання палива в
сухому місці, тобто її легко можна виконати.
Якщо поліна та тріску на великих теплоцентралях
можна транспортувати на самоскидах, то на менших
установках важливо подумати по автоматизацію.
Склади для пелет зазвичай організовуються в
підвалах, що повинні герметично зачинятися.
Ілюстрація 17. Пліснява через відсутність
висушування у зв’язку з ефектом губки,
зумовленим завеликою кількістю дрібного
матеріалу (Гінтеррайтер, 2010)
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Ілюстрація 18. Можливість
зберігання пелет у змінних
контейнерах (Спеціалізоване
агентство відновлюваних
ресурсів, 2014)

Підлогу складського приміщення необхідно зробити

5. Критерії якості під час проведення тендерів

з нахилом, що має бути достатньо крутим, аби
при звільненні складу легко подавати пелети на

■

шнековий конвеєр. Для заповнення приміщення

(порівняння бюджетних рамок) (Спеціалізоване

слід передбачити наявність нагнітального та
відсмоктувального патрубків. Це – внутрішньостінні

Багатофункціональні або генеральні підрядники
агентство відновлюваних ресурсів, 2014)

■

Приписи щодо виконання (наприклад, норми,

вентиляційні канали, за допомогою яких відбувається

яких потрібно дотримуватися, граничні показники

постачання. Оскільки пелети потрапляють до складу

припустимих викидів, обсяг перевірок і контроль

під тиском, на стіні навпроти нагнітального патрубка
потрібно розмістити протиударний захист, що

функціонування)
■

забезпечить подачу пелет без пошкоджень» (Бухін і

Урахування надавачами послуг місцевих
логістичних умов

інші, 2020, с. 27).

■

Позитивним прикладом зберігання є використання

■

Гарантія експлуатаційної готовності обладнання за
принципом бонус-малус
У разі, якщо під час тендера пропонуються різні

змінних контейнерів, представлених на ілюстрації

технічні рішення, необхідно провести порівняння

18. Ідеться про модульне рішення, що швидко

виставленої вартості на одиницю продукту, тобто

реалізується й не потребує великих будівельних

на одиницю виробленого тепла.

заходів.
6. Планування
«Виробництво біомаси потребує великих площ,
обмежених щільною забудовою громад. У разі,

■

Урахування впливу інших заходів, що зменшують

якщо біомасу треба транспортувати на завеликі

обсяг тепла:

відстані, витрати на перевезення негативно

■

впливають на баланс СО2. Геліотермія також має

втрат тепла в мережі, накопичувачі)

великі потреби в площі, і це може стати проблемою,

■

якщо навколо немає вільних територій. Тут можуть
виникнути конкурентні відносини з площами

Оптимізація наявних структур (зменшення
Додаткові децентралізовані структури
виробництва тепла (геліотермія)

■

Вивчення можливостей поєднання з котлами,

сільськогосподарського призначення, але водночас

що працюють на природному газі і пройшли

з’являється можливість паралельної обробки землі

оптимізацію режиму роботи та можуть

(отримання геліотермії та сільськогосподарської
продукції) за рахунок засіву конюшини під сонячними

експлуатуватися на максимальних навантаженнях
■

Використання висновків щодо модернізації

модулями, завдяки чому підвищується якість ґрунту на

вимірювальної техніки. Визначення актуального

наступний рік,» (Бухін і інші, 2020, с. 27).

стану та розвиток виробництва тепла
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■

Урахування суворих приписів законодавства

8. Експлуатація

щодо захисту довкілля від шкідливого впливу,

■
■

■

■

якщо поруч із деревною біомасою мають

Робота кожної установки й особливо кожної системи

використовуватися стеблові або інші побочні

завантаження остаточно налагоджується, як відомо з

продукти

досвіду, уже після введення в експлуатацію. З самого

Урахування можливих додаткових витрат, якщо на

початку слід запросити досвідчених спеціалістів

спалення іде вживана деревина з домішками

спеціалізованих фірм. Часто допомагає і обмін

Вивчення потенційних переваг технічного

досвідом із операторами інших біогазових установок

осушування палива за допомогою

із таким самим матеріалом і схожими умовами

відпрацьованого тепла

зберігання й вологості.

Урахування обсягів попелу (залежно від виду
біомаси: у деревини менше, у стеблових продуктів

Потрібно також врахувати наступні пункти:

більше

■

■

попіл як добриво

■

використання для будівництва доріг і

■

■

захоронення

більше персоналу у зв’язку з необхідністю
посиленого контролю та усунення неполадок під
час експлуатації

прокладання лісових стежок (замість гальки)
■

додаткові логістичні проблеми у зв’язку з
постачанням сировини та її складуванням

Використання або утилізація попелу:

■

сильніший рух транспортних засобів, небезпека

Урахування переважного базового навантаження,

самозаймання складованого палива або

необхідна підтримка за рахунок пікового котла

виділення газів, можливість пилового вибуху
 необхідність додаткових заходів безпеки:

7. Реалізація/ Виконання робіт

посилений контроль, дотримання технічних і
організаційних приписів, перевірка доставленого

■

палива на якість

Пошук місцевих постачальників сировини, у яких
є надлишок деревної сировини у вигляді відходів,

■

а саме
■
■

можливе виникнення ризику для здоров’я через
ураження стеблових продуктів і тріски грибком.

підприємств, що працюють із деревиною, та/

Контрзаходи: невеликий вміст зелені для

або

зменшення вірогідності утворення грибку, носіння

міських фірм зеленого будівництва та

захисних масок у разі ураження, мінімізація

відповідних приватних підприємців

проникання вологи шляхом установлення захисту
від дощу.
Помилки, яких потрібно уникати під час

Балаклія. Тут наявна свобода дій, оскільки

експлуатації:

поки що муніципальні тепломережі не

■

використовують біомасу.

Заслабкий контроль за роботою на складі та за
подачею матеріалу. Доставка палива зі складу за
допомогою системи подачі палива в котел взагалі
частіше дає збої і вимагає ретельнішого технічного
обслуговування, ніж флюїдні/газоподібні види

Переяслав. Тут на першому місці перебуває

палива. Контролювання температури на складі
для недопущення самозаймання

завантаження наявних технологій,
оскільки вже є деревні котли, що мають

■

Прийняття палива неналежної якості

використовуватися більш активно.
9. Відповідальні особи та структури
Міська/ районна/ обласна адміністрація:
Помилки, яких треба уникати при монтажних

■

роботах7:
■
■
■

дає доручення операторам тепломереж провести
перевірку окремих теплових мереж на можливість

Неправильне або відсутнє кріплення

реалізації потенціалу та розробити концепцію

вимірювальних і попереджувальних пристроїв

інтеграції у відповідну мережу

Зависокі кути підйомів та поворотів на підйомно-

■

вивчає, які земельні ділянки державної власності

транспортних машинах

недалеко від міста або в районі чи області можна

Відсутні або недостатні параметри вентиляції

використати

складів

7

32 – Частина B

https://www.solaranlage-ratgeber.de/solarthermie/solarthermie-installation/fehler-monatge-solarthermie

■

інформує громадян, що вирощування

ТОВ «Котлогаз»:

енергетичних культур не викликає конкуренцію

■

в плані використання площ, а відхідні гази від

наприклад:

спалювання очищуються й небезпечні для людей

■
■

Оператор тепломереж:
■

складає список належних площ у регіоні

■

визначає, у які котельні та тепломережі найкраще
можна інтегрувати (додаткову) біомасу, можливо –

Проєктування, виготовлення та монтаж,
Котел на біомасі, 2014, м. Миколаїв

Досвід роботи з міжнародними організаціями:
НЕФКО

■

http://www.kotlogaz.com.ua

11. Регулятивні рамки

у поєднанні з іншими ВДЕ
■

експлуатує котельні

Норми та приписи
Необхідно враховувати такі українські норми та

Власники земельних ділянок:
■

надають землю (ліс/ перелісок, пустирі, невживані

приписи:
■

орні землі) для лісорозведення

Закон України № 1391 «Про альтернативні
види палива (Про внесення змін до деяких
законів України щодо сприяння виробництву та

Лісозаготівельники:
■

забезпечують стале лісорозведення

■

контролюють зростання лісу й не допускають
негативних проявів на флору та фауну в рамках

використанню біологічних видів палива)»
■

кондиціонування
■

своєї роботи
■

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та
ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди.
Теплові мережі

доставляють деревину до котельних
Цінові сигнали

Робітники:
■

готують концепцію логістики щодо доставки та

Тарифи за подачу тепла з ВДЕ: на рівні 90 % від
тарифів на теплову енергію з газу

зберігання біомаси
■

розраховане на конкретну установку рішення

Можливості фінансової підтримки

щодо завантаження палива, що з самого початку

■

виключає затори

будівельників: грант 30 %
■

10. Компанії та надавачі послуг
Енергосервісна компанія «Екологічні системи»:
■

На спорудження прибудови для палива та роботу
Державний фонд енергоефективності України,
eefund.org.ua

■

Фонд розвитку підприємництва (ФРП), bdf.gov.ua

■

Міжнародні донори:

Розробка проєктів із використання біомаси,

■

наприклад:
■

«Енергоефективність у громадах», giz.de

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) для

■

мереж, теплових насосів, біомаси, 2012, Київ,

лікарнях», giz.de

за фінансової підтримки Агентства США с

■

НЕФКО, nefco.org

міжнародного розвитку (USAID)

■

кредити зі зниженою відсотковою ставкою

Досвід роботи з міжнародними організаціями:

на кшталт НЕФКО для теплопостачальних

ЄБРР, USAID, Світовий банк, МФК, dena, Зелений

компаній можуть бути лише відносно цікавими,

фонд для зростання, Кредитна установа з

оскільки вони передбачають наявність високих

відбудови, ЄІБ, Німецьке товариство міжнародної

гарантій і навряд чи сумісні з нинішніми
високими заборгованостями

співпраці
■

https://www.ecosys.com.ua

■

Угода мерів, enefcities.org.ua

■

Швейцарсько-український проєкт «Підтримка

Компанія «Котлоенергопроєкт», м. Харків:
■

■

децентралізації в Україні» (DESPRO), despro.
org.ua

Проєктування та постачання вузлів, наприклад:
■

■

спеціальний проєкт Німецького товариства
міжнародної співпраці: «Енергоефективність у

Херсон, Краматорськ, Павлоград і Куп’янськ

■

Німецьке товариство міжнародної співпраці:

Біомаса, 2019, Львів, сприяння ЄБРР

Досвід роботи з міжнародними організаціями:

■
■

Інше: uamap.org.ua

Кошти пов’язані з муніципальними будівлями, що

ЄБРР

споживають тепло, можливо отримати від:

https://kepua.org

■

громад (із місцевих бюджетів)

■

Державного фонду регіонального розвитку,
minregion.gov.ua
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■

Альтернативні варіанти:
■

■

■

■

У кліматично нейтральній системі при покритті

скорочення / перенесення власних

базових і середніх навантажень за рахунок біомаси

інвестиційних витрат через контрактинг на

слід передбачити ще одне відновлюване джерело

енергосервісну компанію (ЕСКО)

для пікових навантажень, яке можна застосувати

80 % коштів покриваються за рахунок

в будь-який час. Цим джерелом, що має бути в

інвестицій ЕСКО (розповсюджена в Україні

наявності для оперативного використання й не так

схема)

часто застосовується, можуть бути біометан або

20 % покриваються завдяки зменшенню

відповідно великі накопичувачі тепла. У разі, якщо

поточних енерговитрат користувачів, які

теплопостачання вже відбувається за допомогою двох

можуть зовсім нічого не інвестувати.

ВДЕ, біомаса – за умови відповідно великих запасів

Податкові пільги на використання ВДЕ

– може стати в нагоді для покриття пікових і середніх

стосуються скоріше електроенергії (наразі

навантажень, наприклад, для підтримки базових

програм на тепло не виявлено)

навантажень за рахунок геотермії.

Інформування та консультування

В ідеальному випадку вирощування енергетичних

Можливості отримання загальної інформації:

культур, транспортування палива до котельних

■

■

UA MAP: Інтерактивна карта проєктів із

і догляд за ним на складах має відбуватися з

енергоефективності та використання ВДЕ,

використанням енергії з відновлюваних джерел,

зокрема, біомаси, uamap.org.ua,

наприклад, пального з ВДЕ та «зеленої»

Публічна кадастрова карта України,

електроенергії. Допоміжний струм для котлів

map.land.gov.ua

повинен мати відновлюване походження, наприклад,
надходити з фотоелектричної установки на даху

12. Кліматично нейтральний сценарій

теплоцентралі з електричним акумулятором в періоди
без сонячного випромінювання.

«Для теплового переходу в сільській місцевості
рішення на основі біомаси цілком можливі. У
поєднанні з великими геліотермальними системами

2.2.4 Теплонакопичувачі

особливо добре використання матеріалу
(наприклад, деревини) можна скоротити в літні

1. Потенціал економії

місяці. Великі установки потребують наявності
централізованих тепломереж на невеликій

При інтеграції центральних теплонакопичувачів

відстані. Біомасу, наприклад, деревну тріску,

можна досягти більшого використання тепла,

можна також використовувати для опалення у

виробленого типовими котлами для покриття базового

внутрішньобудинкових системах, спалюючи її в

навантаження (тут: деревина, у перспективі – також

котлах, що працюють на біомасі. При потребі у

геліотермія та інші види енергії з відновлюваних

великих потужностях можуть бути побудовані і

джерел), завдяки чому зменшуються параметри

теплоцентралі. У принципі така стратегія може бути

котлів пікового навантаження (на природному

реалізована і в інших населених пунктах, але тоді

газі) і відповідно витрати. Останнім зумовлюється

доведеться підвозити туди біомасу» (Бухін і інші, 2020,

скорочення використання природного газу й

с. 26).

підвищення автономії порівняно з субпостачальником.
Залежно від структури мережі централізованого
теплопостачання (ЦТ) цікавим у економічному плані
може бути також розвантаження розбудованих
мереж за рахунок децентральних накопичувачів
на перенавантажених відрізках системи ЦТ. У
майбутньому такий підхід має бути розглянутий
нарівні з децентралізованою інтеграцією котлів для
пікових навантажень або структурованою розбудовою
відрізку.
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Крім того, можна припустити, що зменшення витрат

Відносно невеликі накопичувачі

на паливо (деревину, природний газ) додатково буде

(внутрішньобудинкові):

забезпечено наявністю великих обсягів сонячної

■

класичні водогрійні котли

теплової енергії за рахунок внутрішньобудинкових

■

виходячи з досвіду, можна говорити про актуальні

систем та завдяки її індивідуальному накопиченню

ціни на ринку від 1000 до 2000 євро за бак від

споживачами.

700 до 2000 літрів (10 – 30 кВт, 35 – 110 кВт∙год)
■

ємність накопичувача бл. 60 – 70 літрів на

Визначення конкретних енергетичних і фінансових

встановлений кіловат теплової потужності

ефектів, досягнутих використанням центральних

(особливо для поліпшення технічних можливостей

або автономних накопичувачів (мережевих або

відбору тепла сонця)

внутрішньобудинкових), буде можливим лише після
отримання точних даних про обсяги виробленого

Водночас відбуваються заощадження завдяки відмові

тепла та потреб у теплі у зв’язку з модернізацією

від непотрібних і дорогих ресурсів.

мережі трубопроводів і оптимізованого режиму роботи
працюючого зараз котла.

У німецькому місті Зальцбурзі використовується
гідроакумулятор потужністю 1,1 ГВт∙год, обсягом

З огляду на (економічну) ситуацію в Балаклії

27000 м3, завантаженням/розвантаженням до 60 МВт,

та Переяславі й на необхідність забезпечення

інвестиційними витратами сумою 16 млн євро, тобто

виробничої безпеки варто порадити використання

питомими інвестиційними витратами 15 євро/Вт∙год.

теплонакопичувачів у вигляді наповнених водою

Завдяки йому щороку в атмосферу викидається

сталевих ємностей, особливо – із пошаровим

на 7500 тонн CO2 менше. Але зменшення викидів

нагріванням. Більш інноваційні теплоносії на кшталт

CO2 залежить від місцевого енергоміксу, розмірів

гравія або парафіну не виробляються в Україні

накопичувача, його ККД і інших чинників, тому не

серійно, тому вони більш інвестиційноємні, складні й

можна просто так переносити показники Зальцбурга

неоптимальні для застосування в класичних ЦТ цих

на міста України.

українських міст.
2. Властивості
Визначення конкретних розмірів центральних
накопичувачів у котельних залежить від поведінки

Історичні та технічні аспекти

споживачів і фактичних потреб у теплі після

Наразі в жодному із двох пілотних міст не

модернізації мережі ЦТ (наприклад, після санації

використовуються ані централізовані, ані автономні

трубопроводів) і замірів теплопотоків (вимірювальна

теплонакопичувачі для підтримки мереж ЦТ. Можна

та регулювальна техніка).

припустити, що (незалежно від централізованого
теплопостачання) в міжсезонні періоди

Обсяги скорочення викидів СО2 завдяки зменшенню

застосовуються акумуляційні електричні печі, що

використання природного газу в котельних або

вмикаються лише вночі, або теплозберігаючі кахельні

зменшенню споживання нерегенеративних видів

печі.

палива в опалювальних установках будинків наразі
оцінити неможливо.

Досвід використання сучасних теплонакопичувачів
– централізованих і децентралізованих – наразі

Орієнтирами при реалізації проєкту можуть служити

відсутній.

такі дані:
У перспективі застосування теплонакопичувачів
Відносно великі накопичувачі (інтеграція в мережі)
■

забезпечить надійність теплопостачання, оскільки при

ціни на буферні накопичувачі (тут: сталевий

збої виробництва тепла забезпечення мережі зможе

бойлер (TTES: Tank Thermal Energy Storage))

продовжуватися з теплонакопичувача.

коливаються в рамках від 4 000 до 6 000 євро/
MВт∙год (в тому числі елементи на кшталт
дифузорних розсіювачів, під’єднань, насосів,
ізоляції).8
■

для безнапірних баків потрібно місце –
25 м³/MВт∙год (іншими словами – 40 кВт∙год/м³)

8

http://www.infrawatt.ch/sites/default/files/15_11_30_VBSA_W%C3%A4rmespeicherung.pdf
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Можливості зберігання та перетворення тепла й холоду
«Теплонакопичувачі – це пристрої для тимчасового зберігання тепла, що слугують для того, щоб
вирівнювати коливання в теплопостачанні та в потребах у теплі».
Нижче представлено інформацію, що оновлює та доповнює дослідження dena «Renewables – Made in
Germany» (dena, 2015) про технології зберігання тепла.
Чутливі теплонакопичувачі – досить поширений тип накопичувачів. У таких накопичувачах тепла та
холоду отримання й віддача енергії відбуваються за рахунок зміни температури акумулюючого носія.
Їх можна поділити на накопичувачі тепла й холоду із твердими носіями (наприклад, бетоном, землею) і
рідкими носіями (у них часто заливається, наприклад, вода). У цих накопичувачах відбувається помітна
зміна температури через підігрів або охолодження.
У латентних накопичувачах відбувається перетворення стану носія (також відоме як зміна стану
матеріалу). Здебільшого йдеться про перетворення між твердими та рідкими носіями, що пов’язано
з технічними питаннями обсягів і тиску, але в принципі можливі й перетворення між рідкими та
газоподібними носіями. Перевагою цього варіанту є практично постійний рівень температури під час
отримання, зберігання та віддачі носія, вища щільність енергії, ніж у чутливих накопичувачів, а також
постійна температура при віддачі енергії. Щоправда, з постійною температурою пов’язане зменшення
теплообміну під час процесу віддачі (Тес і інші, 2015, с. 33 – 34).
Термохімічні накопичувачі слугують збереженню термальної енергії за допомогою оборотних хімічних
процесів. Під час хімічних процесів часто відбувається ентальпія змішування або реакції, що викликає
вивільнення тепла. Перевага таких накопичувачів полягає в тому, що вони можуть забезпечувати значно
вищу щільність енергії порівняно з чутливими та латентними накопичувачами тепла й холоду, а також –
що навіть при тривалому збереженні носія не відбуваються втрати температури.
Батареї Карно можуть виступати як чутливі, латентні та термохімічні накопичувачі. Це – особлива форма
технологій збереження температури, оскільки вони можуть зберігати й віддавати електроенергію, тепло та
холод у великих обсягах (до декількох гігават). На додаток до цього як носії в них можуть застосовуватися
тверді, рідкі матеріали та речовини, що змінюють свій стан.
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3. Контекст заходів

4. Типові помилки

Завдяки застосуванню теплонакопичувачів

Важливими моментами, що являють собою виклики, є:

збільшується використання відновлюваної сировини

■

та зменшення – викопних джерел енергії.

планування правильного визначення параметрів
(зокрема, урахування втрат у режимі очікування)
та

У разі реалізації планів щодо використання деревини9

■

вибір накопичувача.

для отримання тепла та посиленого застосування
накопичувачів може відбутися істотне скорочення

На ілюстрації 19 для здійснення правильного вибору

викидів СО2, спричинених спалюванням викопних

представлено характеристики різних накопичувачів.

джерел енергії.

Для отримання якнайкращого ефекту від цих
технологій доцільно скористатися модульним

Після оптимізації мережі ЦТ варто розглянути

підходом, тобто спочатку обрати відносно невеликі

можливості використання сезонних накопичувачів.

накопичувачі, а згодом залежно від отриманих

При цьому для сезонних накопичувачів краще

результатів і наявних потреб розширювати їх.

використовувати гідроакумулятори з бетонною
оболонкою в ґрунті та геотермальні зонди.

Кремній

Нелюсоване вапно
Вогнетривка цегла
Батарея
Алюміній
Сіль

Кераміка
Аланат натрію
Цеоліт
Вода
Щільність енергії q, Вт-год/кг

Ілюстрація 19. Теплоакумулююча здатність різних матеріалів залежно від температури кипіння та
плавлення, а також ексергетичної та енергетичної щільності (Тес і інші, 2015, с. 34)

9

Залежність: Використання деревини (пропонується пропорція 80 % деревини й 20 % газу за аналогією з посібником с. 2 для отримання
безкінечно великої кількості енергії) або (принаймні) повне використання наявного деревного котла, якщо це має сенс у технічному
плані
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Ємності (TTES)
Ємності (TTES)дослідж. Ємність у ґрунті (PTES)
Геотерм. зонди (BTES)
Водоносний пласт ATES
Водоносний пласт (ATES)дослідження Інше
ІІнше

Ілюстрація 20. Інвестиційні витрати та обсяг накопичувачів у реально реалізованих проєктах із
збереження тепла (Золітес, 2016)

При цьому важливими пунктами з огляду на

6. Планування

централізовані накопичувачі є:
■

Режим відбору тепла або зміни в перспективі

При виборі виду та визначенні параметрів

■

Урахування наявності місця в котельні

накопичувачів тепла треба враховувати очікувані в

■

Режим завантаження та розвантаження

майбутньому обсяги й періоди потреб у теплі.

накопичувачів (вплив вимірювальної та
■

регулювальної техніки)

Загалом рамкові умови використання теплових

Урахування метеорологічних даних в управлінні

накопичувачів визначаються ефективністю заходів,

накопичувачами

що вживаються й мають поліпшити роботу мереж ЦТ
(наприклад, зменшити втрати тепла, оптимізувати

Інвестиційні витрати та обсяг накопичувачів різних

режим роботи водогрійних котлів, інтегрувати

типів представлено на Ілюстрації 20.

відновлювані (летючі) джерела енергії.

5. Критерії якості під час проведення тендерів

Вибір системи накопичувача та режиму його
експлуатації залежить від багатьох параметрів,

Тендер повинен носити функціональний характер, при

наприклад, від температури в мережі, умов довкілля

цьому в центрі уваги не обов’язково має перебувати

та гнучкості/інертності наявних технологій.

те, як точно щось буде реалізоване, а скоріше функція,
яку виконуватиме накопичувач після установлення.

У цілому рекомендується вибирати сучасну ізоляцію,
що мінімізує тепловтрати й забезпечує протипожежну

Під час виконання робіт необхідно орієнтуватися

безпеку, найкраще – накопичувачі з пошаровим

на загальноприйнятні європейські стандарти якості

нагріванням.

(наприклад, на німецькі промислові норми DIN).
Наприклад, після створення нових трубопроводів
за допомогою зварювання слід перевірити шви
зварення за допомогою рентгену та перевірити їх
тиском.

38 – Частина B

Здебільшого перевага віддається серійному

Енергоконсультанти / енергоаудитори: Розгляд

з’єднанню декількох теплонакопичувачів (буферних

можливих заходів і консультування. Участь у перевірці

ємностей), оскільки перехід від тепла до холоду

важливих ділянок роботи в ролі незалежних експертів.

відбувається не тільки в самому накопичувачі, а тому
втрати через відносно невелику теплу поверхню

Інженерне бюро: Креслення вузлів, участь у

менші. Крім того, втрата через тепловий потік у

перевірці важливих ділянок роботи в ролі незалежних

окремому накопичувачі відбувається лише один

експертів

раз, а при паралельному підключенні – у кожному
накопичувачі одночасно. На додаток до цього у

Виробники: Продукція з підтвердженням дотримання

здебільшого дуже тонкому перехідному шарі від

норм і протоколами перевірки.

теплої до холодної води (бл. 5-10 см завтовшки)
також є внутрішні втрати, пов’язані з випроміненням

Робітники: Наявність досвіду в установці та

і мініциркуляцією, що при серійному підключенні

модернізації накопичувачів. Слід звернути увагу

відбуваються лише в одному накопичувачі.

на плани щодо модульного підключення котлів і
на досягнення високої ефективності в діапазоні

Вибір системи накопичувача та режиму його

часткових навантажень.

експлуатації залежить від багатьох параметрів,
наприклад, від температури в мережі, умов довкілля

10. Компанії та надавачі послуг

та гнучкості/інертності наявних технологій.
ТОВ НЕС ГРУП:
У цілому рекомендується вибирати сучасну ізоляцію,

■

що мінімізує тепловтрати й забезпечує протипожежну
безпеку, найкраще – накопичувачі з пошаровим

Проєктування + установка + сервісне
обслуговування: теплотехніка

■

нагріванням.

Досвід роботи з міжнародними організаціями:
ООН, НЕФКО, ЄБРР

■

https://nes-group.org

7. Реалізація/ Виконання робіт
ТОВ «ЦЕТУС»:
Планувальники, виробники та робітники повинні мати

■

досвід. Необхідно забезпечити правильну установку
та налаштування щодо гідравліки, температур і

Установлення теплової техніки в школах у
Бужанці, Богачівці, Тарасівці (програма ООН)

■

можливих температурних коротких замикань.

Досвід роботи з міжнародними організаціями:
ООН. НЕФКО. ЄБРР

■

http://cetus.org.ua

8. Експлуатація
Енергосервісна компанія «Екологічні системи»:
Технічне обслуговування та ремонт за приписами

■

Розробка проєктів із теплової техніки

виробника, постійна перевірка необхідного режиму

■

Досвід роботи з міжнародними організаціями:

роботи в поєднанні з теплогенераторами та поданням

ЄБРР, USAID, Світовий банк, МФК, Dena, Зелений

у мережу ЦТ.

фонд для зростання, Кредитна установа з
відбудови, ЄІБ, Німецьке товариство міжнародної

9. Відповідальні особи та структури

співпраці
■

https://www.ecosys.com.ua

Оператор мережі: Модернізація установок
теплогенерації в першу чергу відбувається силами

11. Регулятивні рамки

операторів і власників. У пілотних містах наразі це –
компанії-оператори тепломереж.

Права власності
Модернізація ускладнюється умовами прав власності

Міська/ районна/ обласна адміністрація: Міська

інфраструктури та вироблення тепла.

адміністрація, а також відповідні районні та обласні
структури мають підтримувати модернізацію
створенням рамкових умов і наданням усілякого
сприяння.
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У Балаклії та Переяславі певні установки з виробництва тепла та теплові мережі перебувають у
державній власності, а операторами інших виступають муніципальні органи. У зв’язку з цим державним
органам влади важко адаптувати виробництво та інфраструктуру до місцевих умов. Було вирішено
провести реформу, яка ще має бути реалізована. Вона дасть громадам більшу свободу дій.

Норми та приписи

Контракти на постачання тепла

Необхідно враховувати такі українські норми:

Згідно з українським законодавством витрати,

■
■

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та

пов’язані з модернізацією можуть бути перекладені

кондиціонування

на споживачів, якщо це буде підтримано усіма

ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди.

долученими інституціями та не викликатиме

Теплові мережі

негативних наслідків у соціальному плані.

Цінові сигнали

Екологічні рамкові умови

Ціни на газ, що й у майбутньому будуть, імовірно,

Екологічних приписів щодо застосування

лише зростати, викликають в Україні ефективніше

накопичувачів не виявлено. При використанні

перетворення природного газу та підвищення частки

відновлюваних джерел енергії, що не завжди є

деревини у виробленні тепла. Для поліпшення

в наявності, необхідно передбачити можливість

ефективності в постачанні тепла, отриманого за

акумулювання енергії, аби по можливості повною

рахунок спалювання деревини, слід передусім

мірою використовувати ці джерела енергії та не

розширити застосування теплонакопичувачів.

допускати утворення невикористовуваних надлишків.

Регулювання цін

12. Кліматично нейтральний сценарій

На відміну від Німеччини, в Україні розрахунки
за опалювання здійснюються здебільшого не

У кліматично нейтральній системі експлуатація

за фактично спожите тепло, а залежно від

теплових накопичувачів має забезпечуватися

квадратури приміщень. Тобто має сенс паралельно

«зеленою» електроенергією, а матеріали для

з модернізацією запровадити можливості для

їхнього виробництва повинні мати екологічно чисте

регульованого споживання тепла та систему оплати

походження з можливістю вторинної переробки.

за насправді спожите тепло, щоб вигода, отримана
завдяки підвищенню енергоефективності, не

Також слід передбачити можливості регулювання для

нівелювалася через підвищене споживання теплової

того, щоб істотно скоротити споживання тепла.

енергії.
Необхідне тепло по можливості має вироблятися з
Можливості фінансової підтримки

відновлюваних джерел або відпрацьованого тепла,

Не виявлено спеціально розроблених інформаційних

щоб його генерація не супроводжувалася викидами.

і консультативних заходів міжнародного рівня,
спрямованих на реалізацію відповідних заходів. У разі,

Накопичувачі як основний елемент у поширенні

якщо поруч із застосуванням відновлюваного джерела

деревних котлів:

енергії установити накопичувач тепла, що поліпшить
використання ВДЕ, можливо, можна буде частково

Активне використання деревних котлів зумовлює

забезпечити його фінансування. Див. програми

скорочення викидів СО2. При цьому необхідно

сприяння інших заходів.

передбачити довгострокове забезпечення паливом з
регіону з короткими шляхами постачання для сталої

Інформування та консультування
Для цього заходу не виявлено спеціально
розроблених інформаційних і консультативних заходів.
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експлуатації установок.

2.2.5 Інтеграція повітряних теплових
насосів

Для збільшення сталої складової у виробленні тепла
з застосуванням повітряного теплового насосу
можна додатково встановити фотоелектричну

1. Потенціал енергозбереження

установку на будівлі. Електроенергія в Україні
зараз дуже дешева, і вироблення електроенергії за

Застосування повітряних теплових насосів, особливо

допомогою фотоелектричної системи (у поєднанні

в новобудовах або в існуючих будівлях, що підлягають

зі встановленням і експлуатацією фотоелектричних

масштабній санації, за межами ефективного діапазону

модулів) являє собою додаткове джерело витрат.

мережі централізованого теплопостачання, є
хорошою опцією широкого використання ВДЕ для

Загалом використання теплових насосів залежить

вироблення тепла. Використання такого первинного

від електромережі, але через інертність системи

джерела тепла, як повітря, вимагає найменших витрат

(підігрів теплозберігаючих матеріалів під час

порівняно з іншими видами теплових насосів. Повітря

панельного опалення підлоги) короткі перебої в

в режимі роботи опалення забирається за допомогою

постачанні електроенергії можуть залишатися

вентиляторів, охолоджується у випарювачі теплового

непомітними, і мешканці будинку не відчуватимуть

насосу й знову віддається в атмосферу. Важливим

незручності у тепловому комфорті. Для того, щоб

моментом у експлуатації таких технологій є, зокрема,

через використання теплових насосів не наражати

надійне забезпечення необхідною для їхньої роботи

стабільність електромережі на додаткову небезпеку,

електроенергією та можливість її оплати. В оцінці

роботу теплових насосів можна запланувати так,

екологічного сліду вирішальне значення відводиться

щоб вони працювали поза рамками невідворотних

ступеню сталої генерації електричної енергії.

пікових навантажень, і тоді буде забезпечено
адаптовані під вироблення електроенергії

Станом на 2018 рік електроенергія в Україні

середньодобові навантаження. Можливий потенціал

вироблялася передусім на атомних (53 %) і теплових

енергозбереження представлений у таблиці 15.

електростанціях, при цьому частка ВДЕ, що становила
приблизно 9 %, була відносно невеликою.10

Таблиця 15. Потенціал економії (практичний приклад)
Одноквартирний
будинок після санації
Житлова площа
Потреби в теплі, у т. ч. в гарячій воді
Потреби в електриці для теплогенерації
Викиди CO2, природний газ

160 м²
14000 кВт∙год

Ізоляція фасадів і даху, товщина 160 або
240 мм, потрійне засклення вікон

3300 кВт∙год
+ 2,9 т/рік/будинок

Природн. газ: 14000 ∙ 209 г = 2926 кг
Тепловий насос із фотоелектрикою:

Скорочення викидів CO211,

1300 кВт∙год ∙ 289 г = 375,7 кг; мінус

у т. ч. 4 кВт/пік від фотоелектрики
порівняно з газом

Граничні умови

2,5 т/рік/будинок

природний газ звичайного забезпечення

Скорочення викидів CO2 струм у мережі
порівняно з природним газом

10

11

– 1,9 т/рік/будинок

https://www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/DE/Publikationen/Marktanalysen/2019/zma_ukraine_2019_energieeffizienz.pdf?__
blob=publicationFile&v=4, с. 28
250 г/кВт-год тепла з систем централізованого опалення, установка на 4 кВт/пік: використання електроенергії для виробництва тепла
бл. 2 000 кВт-год/рік; струм у мережі: 289 гCO2ек/кВт-год
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При плануванні або експлуатації потрібно

У виробленні тепла за допомогою повітряних теплових

враховувати, що таке джерело тепла, як повітря,

насосів можна обрати такий варіант, як бівалентний

влітку є теплішим ніж зимою, що впливає на

режим роботи, коли на додаток до теплового насоса

потужність і ефективність повітряного теплового

працює ще один генератор тепла (наприклад, камінна

насосу. Крім цього, вентилятори створюють шум,

пічка або щось подібне), що допомагає долати пікові

у зв’язку з чим треба проводити акустичну оцінку

навантаження. При зовнішніх температурах нижче

місця, де вони будуть встановлюватися. Абсолютний

за –3 °С варто встановити другий теплогенератор.

потенціал скорочення викидів CO2 в обох містах за

У принципі моновалентний режим роботи теплового

рахунок зменшення використання природного газу або

насоса (без додаткового теплогенератора) теж

скорочення застосування нерегенеративних джерел

можливий, але в цьому разі для безпечної роботи у

енергії для опалення будинків зараз прогнозувати

внутрішній частині потрібно встановити стрижневий

важко. Це пояснюється відсутністю інформації про

нагрівач. Зовнішній блок розміщується зазвичай біля

будинки, що зараз будуються або проходять санацію.

будинку (див. ілюстрацію 21), де може отримувати
атмосферне повітря. При холодних зовнішніх

2. Властивості

температурах, нижчих за наведені, опалення
відбувається виключно за допомогою електроенергії.

Історичні та технічні аспекти

Для того, щоб не налаштовувати потужності теплового

В обох пілотних містах України існує реальний

насоса на пік споживання й забезпечити рівномірну

потенціал застосування технологій, що впродовж років

експлуатацію, внутрішню частину теплового насоса

добре зарекомендували себе, хоча проста заміна

слід обладнати буферним накопичувачем.

опалювальних елементів за нинішніх рамкових умов у
будівельній галузі, як правило, не така вже й проста.

Для модернізації підключеної нижче за потоком
системи в поєднанні з тепловими насосами варто

Звичайно, існує залежність ефективності теплового

перечислити такі опції:

насоса від підключених нижче за потоком систем і
необхідної для нього температури подачі. На відміну

■

Панельне опалення (опалення підлоги або

від новобудов, підключені нижче за потоком системи

стін) у поєднанні з повітряним тепловим насосом

існуючих будівель не можуть експлуатуватися на

підходить добре, оскільки у зв’язку з великими

низьких температурах і забезпечувати комфортну

поверхнями потребує лише низьку температуру

температуру в приміщеннях. Їх можна лише

на подачі. Тут є різні системи, які треба вибирати

адаптувати до експлуатації теплового насосу, однак

залежно від вихідної ситуації на місці виконання

це теж дається нелегко.

робіт.
■

У разі, якщо панельне опалення реалізувати

Виходячи зі сказаного вище, можна зробити висновок,

неможливо, можна встановити вентиляторні

що використання повітряного теплового насоса у

конвектори, що також можна експлуатувати

новобудовах або при масштабній санації є можливим.

на низьких температурах подачі (зокрема,
у поєднанні з панельним опаленням). При
цьому відсутність поверхні для віддачі тепла
компенсується примусовою циркуляцією повітря у
приміщенні (електричний вентилятор).
3. Контекст заходів
При застосуванні повітряних теплових насосів у
будинках із відповідними технічними рамковими
умовами можливим є збільшення частки ВДЕ
(за рахунок фотовольтаїки) та зменшення частки
викопних енергоносіїв і скорочення викидів CO2.
На кожну необхідну кВт∙год тепла за рахунок
використання мережевого струму з повітряним
тепловим насосом порівняно з іншими типовими
енергоносіями при опаленні будинку можна скоротити

Ілюстрація 21. Зовнішній (ліворуч) і внутрішній (праворуч) тепловий
насос (власні знімки dena)
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викиди СО2 на 66 – 82 %, як показано в таблиці 16.

Таблиця 16. Скорочення викидів CO2 при застосуванні повітряного теплового насоса порівняно з іншими
типовими видами опалення
Технологія

Мережевий струм як джерело для теплового насоса

Питомі викиди в
еквіваленті CO2

Відмінність повітряного
теплового насоса порівняно з
іншими видами опалення

гCO2екв/кВт∙год

гCO2екв/кВт∙годт

28912

Тепло з повітряного теплового насоса з сумарним
річним показником ефективності 4

72

Тепло з природного газу:

209

– 137

Тепло з бурого вугілля:

360

– 288

390

– 318

Тепло з деревини (якщо йдеться не про стале
використання)

4. Типові помилки

5. Критерії якості під час проведення тендерів

Необхідно врахувати такі моменти:

Рекомендується проведення функціонального

■

■

■

Правильне встановлення/ орієнтація зовнішнього

тендера, тобто з описом певних робіт і ефективності

блоку теплового насоса (шум, що може заважати;

при заданих умовах і ситуацією з наявним місцем.

через шум можлива зміна напрямку або посилення

Точне технічне планування використання елементів

самого шуму)

теплових насосів, а також інтеграцію буферних

Правильне визначення параметрів повітряного

накопичувачів учасники тендера можуть оптимізувати

теплового насоса (вища потужність при планових

в межах заданих вимог. Під час виконання робіт слід

відключеннях при пікових навантаженнях у

орієнтуватися на загальноприйнятні європейські

мережі, наприклад, для використання вигідніших

стандарти якості (наприклад, на німецькі промислові

тарифів)

норми DIN). Наприклад, після врізування нових

Планування можливості підключення додаткових

трубопроводів за допомогою зварювання необхідно

джерел тепла (у т. ч. пізніше), зокрема,

перевірити шви за допомогою рентгену та на тиск.

геліотермії, твердопаливних котлів (із буферними
накопичувачами)
■
■
■

6. Планування

Прокладення трубопроводів холодоагенту (по
можливості ззовні)

Цей захід зазнає меншого впливу з боку інших

Щільність системи труб (збереження замкненого

заходів, представлених тут, оскільки в центрі уваги

контуру для холодоагенту)

швидше перебувають будівлі, розташовані не в зоні

Підбір кабелю для терморегулятора (зважати на

централізованого теплопостачання.

жили), при охолодженні потрібно більше жил (5
замість 3)

Для ефективного використання повітряного теплового
насоса слід ще на стадії планування визначити
точний режим роботи теплового насосу та можливість
його поєднання з іншими генераторами тепла. Тут
поруч із очікуваною функціональністю установки
потрібно брати до уваги наявні площі (особливо для
внутрішнього блоку теплового насоса) та шляхи
проходження трубопроводів.

12

https://www.electricitymap.org/zone/UA Stand: 07-07-2020
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При плануванні особливо треба виділити такі

Вони повинні звертати увагу на те, чи не з’явилися

кроки:

під час експлуатації або технічного обслуговування

■
■

■

Визначення прокладання труб для опалення

витікання або чи не падає тиск у контурі. При

приміщень і подачі гарячої води

виявленні витікання необхідно зупинити тепловий

Визначення потужності теплового насоса

насос. Якщо йдеться про витікання небезпечного

на опалювальне навантаження будівлі при

холодоагента, про це слід повідомити відповідне

нормальній зовнішній температурі

відомство. Заправку або заміну холодоагента може

Узгодження із другим тепловим насосом

здійснювати лише навчений персонал за дотриманням

і налаштування точки переключання на

відповідних правил безпеки.

бівалентний режим роботи (зазвичай між –3 й
■
■
■

■

–10 °C зовнішньої температури)

Необхідно щороку перевіряти роботу

Оцінка акустичних характеристик місця

розширювального клапана. Завдяки цьому так зване

розташування зовнішнього блоку

перегрівання в тепловому насосі налаштовується

Визначення розмірів накопичувача залежно від

на найефективніші показники по відношенню

типової ситуації в потребах тепла взимку

до потоку холодоагента. При використанні

Ретельне визначення параметрів труб, що

електронного розширювального клапана показники

підключаються, залежно від теплопродуктивності

можуть задаватися на зиму та міжсезонні періоди

теплового насоса та передачі в систему розподілу

й перевірятися після цього. Тиск і температури

тепла

слід перевіряти як мінімум раз на рік. Найкращим

Здійснення вибору між регульованим і

варіантом для контролю оптимального режиму

нерегульованим компресором з фіксованою

роботи є дистанційний контроль з боку спеціаліста,

швидкістю

який встановлює систему або здійснює її технічне
обслуговування.

7. Реалізація/ Виконання робіт
9. Відповідальні особи та структури
Особливостями цього виду робіт на відміну
від консервативних можливостей виробництва

Міська/ районна/ обласна адміністрація: Міська

тепла є виникнення шуму ззовні та обходження з

адміністрація, а також відповідні районні та обласні

холодоагентами. Деякі агенти є небезпечними для

структури мають підтримувати модернізацію

здоров’я або шкідливими для довкілля, якщо вони

створенням рамкових умов наданням усілякого

не залишаються в замкнених контурах. Ступінь

фінансового сприяння.

небезпечності вживаного холодоагента виробник має
позначити на тепловому насосі.

Енергоконсультанти / енергоаудитори: Розгляд
можливих заходів і консультування. Участь у перевірці

Поруч із функціональним плануванням (забезпечення

важливих ділянок роботи в ролі незалежних експертів.

теплопостачання будівлі) необхідно врахувати
шумовиділення теплових насосів і екологічні приписи

Інженерне бюро: Креслення вузлів, участь у

законодавства (при експлуатації та аваріях).

перевірці важливих ділянок роботи в ролі незалежних
експертів

8. Експлуатація
Виробники: Продукція з підтвердженням дотримання
Технічне обслуговування та ремонт згідно з приписами

норм і протоколами перевірки.

виробника, а також постійний контроль режиму

■

роботи має здійснювати відповідно кваліфікований

згідно з Постановою про захист від змін клімату

персонал. При вживанні небезпечного холодоагента
слід поінформувати про це осіб, які мають доступ
до теплового насоса, обслуговують установку,
здійснюють технічний сервіс або підтримують її в
належному стані.
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Робітники (у т. ч. кваліфікація щодо компетентності
через викиди певних летючих парникових газів)

■

Електрики

Загалом потрібні робітники, компанії яких внесені в

Можливості підртимки

реєстр ремісничих підприємств у палаті ремісників

■

Колишня ініціатива, яка вже не працює: IQ

і які мають право здійснювати таку діяльність.

Energy (Програма ЄБРР із фінансування

Це стосується і спеціалістів із інших країн ЄС.

енергоефективності в житловому секторі

При виборі надавачів послуг у цілому доцільно

України): зокрема, геліотермія. Гранти для ОСББ

перед розміщенням замовлень вимагати надання

– енергоефективність житлових будинків на

рекомендацій, що свідчили б про успішне виконання

технології європейської якості, що можна придбати

завдань, за тематикою схожих на заплановані.

в рамках програми.
■

10. Компанії та надавачі послуг

Можливо, підходи на кшталт програми кредитів на
енергозбереження від банку «Львів», banklviv.com/
uk/individuals/credits/private-energyefficiency-loans/

ТОВ НЕС ГРУП:
■
■

Проєктування + установка + сервісне

Інформування та консультування

обслуговування

Можливості отримання загальної інформації:

Досвід роботи з міжнародними організаціями:

■

UN, НЕФКО, ЄБРР
■

сприяння за програмою IQ Energy: http://www.
iqenergy.org.ua/heat-pumps.html

https://nes-group.org
■

Енергосервісна компанія «Екологічні системи»:

Інформація щодо теплових насосів і відповідного

Приклад і інформація про теплові насоси Phoenix,
їхніх функцій і можливості отримати сприяння

■

Розробка проєктів

за програмою IQ Energy http://avante.com.ua/en/

■

Досвід роботи з міжнародними організаціями:

ukrainskie-teplovye-nasosy-feniks-uchastvuut-v-

ЄБРР, USAID, Світовий банк, МФК, dena, Зелений

programme-iq-energy/

фонд для зростання, Кредитна установа з

■

відбудови, ЄІБ, Німецьке товариство міжнародної

Екологічні рамкові умови

співпраці

Екологічних приписів щодо генерації тепла і теплових

https://www.ecosys.com.ua

мереж не виявлено. Доцільно визначити певні
законодавчі норми щодо енергоефективності та

ТОВ «Інсталсіс»:
■

Установка

■

https://instalsis.com.ua/

ТОВ «Елементум»:

викидів СО2.
12. Кліматично нейтральний сценарій
У кліматично нейтральній системі експлуатація

■

Продаж + установка

повітряних теплових насосів має забезпечуватися

■

https://elementum.com.ua

«зеленою» електроенергією (наприклад, від
розташованих недалеко фотоелектронних установок)

11. Регулятивні рамки

із залученням регенеративних джерел теплової енергії
(наприклад, геліотермії, твердопаливних котлів на

Норми та приписи

деревині тощо), а матеріали для їхнього виробництва

Необхідно враховувати такі українські норми:

повинні мати екологічно чисте походження з

■

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та

можливістю вторинної переробки.

кондиціонування
■

ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди.

Також слід передбачити можливості регулювання

Теплові мережі

для того, щоб забезпечити виробництво тепла, що
відповідає потребам залежно від погодних умов

Цінові сигнали

(автоматичне регулювання або регулювання на

Ціни на газ, що й у майбутньому будуть, імовірно,

підставі прогнозованих даних).

лише зростати, викликають в Україні ефективніше
перетворення природного газу та підвищення частки
деревини у виробленні тепла.
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2.3	Модернізація централізованого
теплопостачання
На українському ринку теплової енергії передусім

Оскільки частина будівель у Переяславі не має

домінує природний газ, відновлювані джерела

лічильників обліку тепла, вони розраховуються за

енергії на кшталт біомаси або геліотермії набувають

тепло залежно від опалюваної площі. А в будинках

значення досить повільно. Ринок тепла традиційно

із лічильниками тепла, як і в Німеччині, підрахунок

нецікавий для інвесторів. Причини полягають у

ведеться на підставі базових тарифів і спожитого

історично низьких споживчих цінах, що склалося ще

тепла.

в роки колишнього Радянського Союзу. Ухвалене
2018 року рішення українського парламенту щодо

На відміну від німецької системи ЦТ, за тепло мають

поетапної адаптації споживчих цін до ринкової ціни

платити не власники будівель, а споживачі. При

все ще не має позитивного впливу на компанії, що

цьому в середньому 10 – 20 % квитанцій за тепло

працюють в Україні (DEinternational Ukraine, 2019).

залишаються неоплаченими. Постачальники

Інші заходи політичного характеру щодо енергоринку

не мають засобів тиску на боржників, оскільки на

на кшталт створення Національної комісії, що

індивідуальних теплових пунктах, як правило,

здійснює державне регулювання у сферах енергетики

немає можливостей регулювання. Тобто відсутні

та комунальних послуг, а також профінансованого

технічні можливості відключити постачання тепла.

Європейським Союзом Фонду енергоефективності

Втім, представники компаній-теплопостачальників

України ще повинні здійснити свій вплив

із обох міст у розмовах зазначають, що основною

(DEinternational Ukraine, 2019).

причиною дефіциту є не факт несплати боргів за
тепло, а те, що протягом років не підвищувалися

Ще однією причиною незначної привабливості ринку

тарифи за тепло на тлі підвищення цін на газ.

теплової енергії для інвесторів є високий рівень
монополізації ринку (dena, 2019). Український ринок

Економічним викликом і постійним приводом для

тепла на 75 % перебуває у власності енергетичної

інтенсивних переговорів із постачальником на початку

компанії ДТЕК, інші 25 % належать комунальним

сезону є відносно високі ціни на газ. Україна отримує

підприємствам.

газ із Росії, тому конфлікт і політичні стосунки між
цими країнами серйозно впливають на ціни на газ для

Варто відзначити і врахувати застаріле обладнання

України. У зв’язку з російсько-українським конфліктом

виробництва тепла та тепломережі, що обумовлює

ціни на газ протягом минулих років постійно й

низький рівень енергоефективності (дослідження на

відчутно зростали. Для того, щоб не перекладати

місцях).

зростання цін на споживачів, виникають зобов’язання,
що часто неможливо виконати, перед компаніями-

Відповідно до цього на українському ринку є

постачальниками газу, що здебільшого належать

великий потенціал заощадження коштів і скорочення

державі.

викидів парникових газів за рахунок модернізації та
реструктуризації.

Загалом же оператори теплових мереж зіткнулися
зі складною економічною ситуацією. Послаблення

Поруч із загальними рекомендаціями нижче буде

можливе, по-перше, у разі налагодження більш

описано енергоефективні заходи, реалізація яких

стабільних відносин із Росією, і по-друге, у разі

обіцяє успіх, а також потенціал інтеграції ВДЕ на

запровадження надійних систем вимірювання та

підставі даних, отриманих у двох пілотних містах

розрахунків, а також поліпшення матеріального стану

України – Балаклії та Переяславі.

споживачів, що дозволив би їм сплачувати відносно
високі платежі.

Як уже зазначалося, енергетичним компаніям України
важко вести прибуткову діяльність. Це стосується

Нижче наведено загальні пропозиції щодо

і комунальних операторів мереж ЦТ у Балаклії та

модернізації централізованого вироблення тепла.

Переяславі.
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1. Виробництво тепла в котлах

e) Для зменшення викидів СО2 в Переяславі
варто експлуатувати наявні твердопаливні

a) Кожен котел налаштований на певний
діапазон потужностей, у якому він

котли для спалення деревини та деревних

оптимально й ефективно виробляє тепло.

брикетів як основні котли, а природний

По можливості котли мають працювати саме

газ широко використовувати для покриття

в такому діапазоні. Оскільки в котлах є три

пікових навантажень і надлишків. Для цього

паливних камери, потрібно вирішити, чи

необхідно перевірити, наскільки надійно

паливні камери регулюватимуться окремо,

працюють фільтрувальні установки при

а чи будуть введені в експлуатацію.

тривалих навантаженнях, а також чи треба

Тоді котел міг би експлуатуватися в

дотримуватись якихось правових приписів

належному температурному діапазоні.

або нових положень. СО2, що викидається

Необхідна мережева температура може

деревиною, яка використовується в

забезпечуватися за рахунок додавання

енергетичних цілях, за декілька років до цього

холодного зворотного потоку.

всотується рослиною з атмосфери. Таким
чином замикається короткостроковий цикл.

b) Також можна зменшити котел шляхом

СО2 і без спалення деревини вивільнився б

будівельних заходів, наприклад,

пізніше після відмирання та розкладу рослини

укорочення паливної камери, завдяки чому

(Бундестаг, 2007, с. 19).

зменшиться потужність, тобто стане меншим
вихід, відповідно відбудеться наближення

f)

Деревні котли повинні не тільки збільшувати

до потрібного діапазону потужностей, і

зворотній хід для газових котлів, а відразу

котли можна буде експлуатувати не при

виробляти мережеву температуру. Котли

неефективному частковому навантаженні, а

налаштовані на це. Обсяг потоку води

в оптимальному робочому режимі. Оскільки

в системі опалення має зменшуватися

установлена потужність є непропорційно

лише оперативно, аби його цільова

великою, таке скорочення видається

температура збільшилася й можна було

доцільним.

подати більше палива залежно від потреб
у потужностях. По можливості потрібно

c) Непропорційно великі опалювальні котли

перевірити стійкість в актуальному стані

можна замінити модульним підключенням

при тривалому навантаженні з високими

відносно невеликих котлів. З технічної точки

температурами. Завантаження та підготовка

зору – життєвого циклу вузлів котла –

палива мають відбуватися більш ефективно та

можна говорити про 30 – 40 років роботи

автоматизовано. Мануальне завантаження на

установки після такої заміни. Найстаріші

рівні голови та подрібнення деревини вручну

котли в обох містах працюють із початку/

вимагають фізичного навантаження і значно

середини 80-х років минулого сторіччя. При

більшої кількості персоналу, ніж спалення

цьому навіть інший розподіл наявних у місті

газу. Збільшення використання деревини за

котлів може забезпечити кращу адаптацію до

нинішнім принципом означало б необхідність

реально потрібних (часткових) навантажень

збільшення персоналу й відповідно витрат

із невеликими інвестиційними витратами. А

на персонал. Більше інформації про заходи

нинішні котли можуть знайти застосування

щодо котлів (див. розділ 3.3.3).

в інших місцях. При цьому треба порівняти
витрати, пов’язані зі зняттям і установкою

2. Найважливішим і короткотерміновим заходом

існуючого обладнання та його ефективність із

є недопущення втрат у теплотрасі шляхом

витратами на нові технології з вищим ККД.

оперативного визначення місця витікання
та його усунення. Наявні в деяких нових

d) Тепломережі, розташовані недалеко одна

попередньо ізольованих трубах системи

від однієї, мають бути об’єднані. Завдяки

оперативного дистанційного контролю, що не

цьому можна поєднати базові навантаження,

використовуються досі, мають бути підключені до

тобто для вищого рівня навантаження

електричної системи оперативного дистанційного

знадобиться менше котлів. Але потрібно

контролю. Із нелегальним відбором води

перевірити, наскільки технічний стан

слід боротися представленим вище шляхом і

мереж дозволяє провести таке об’єднання.

цілеспрямованою комунікацією зі споживачами.

Рекомендується скласти план того, де та
як після модернізації мереж проявиться
синергетичний ефект, пов'язаний із
об’єднанням мереж, і у яких масштабах.
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питоме наповнення водою
генерація тепла

Котельна
Ілюстрація 22. Питомі втрати води на мережу по відношенню до кількості виробництва тепла в
Балаклії 2018 року, власне зображення на підставі розрахунків, проведених компанією Tilia GmbH

3. Вирішальними є високі потреби в додатковому

якнайшвидшого виявлення сирих труб слід

заповненні теплотраси підготовленою водою (див.

більш регулярно обходити всі ревізійні отвори

ілюстрацію 22). З одного боку, хімічна підготовка

(як і отвори з іншими трубопроводами/носіями).

води за допомогою катіонів натрію – а в маленьких

Оператори трубопроводів питної води та

котельних Балаклії за допомогою комплексонату

водостоків мають частіше надавати інформацію

цинку – вимагає витрат на хімікалії, з іншого боку

про аварійні стани та відомі витікання для того,

долив води означає додаткові витрати питної

щоб можна було організовувати цілеспрямовану

води.

перевірку ревізійних отворів, розташованих
неподалік.

Поруч із витратами на воду, що становлять
бл. 0,7 євро/м3 (інформація компаній із

5. Заміна ізоляції зі скловати на таку саму в

теплопостачання та порівняння (uve, 2017, с.

закритих каналах розглядається не як сталий

54), а також витратами на підготовку треба брати

захід, оскільки невдовзі нова ізоляція зазнає тих

до уваги підігрів води, що доливається, на який

самих проблем.

іде надзвичайно багато коштів. Підігрів 7 000 м³
води на 50 кельвінів коштує бл. 250 000 євро.

6. На наземних ділянках трубопроводів до заміни

2018 року в Переяславі було долито 4 725 м3/рік

на сучасні труби необхідно усунути дефекти на

(споживання 9255 м³/рік і відпрацьована вода 4530

ізоляції, а зовнішню оболонку, призначену для

м³/рік).

захисту від дощу та вандалізму, скрізь закрити
та зробити герметичною. Більше інформації про

В Балаклії було спожито 9.738 м³/рік; дані про

модернізацію трубопроводів див. розділ 2.3.2.

відпрацьовану воду відсутні. Більше інформації
про нелегальний відбір води – див. розділ 3.3.1

7. Нерегульовані насоси слід замінити на
регульовані та високоефективні насоси. Як
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4. Пріоритетом має стати прискорена заміна всіх

приклад необхідної заміни в Переяславі можна

сталевих труб на попередньо ізольовані

вважати два насоса на вул. Літописній і два – на

труби. Для цього необхідно отримати додаткові

вул. Мазепи (L 100-250U1NN7502, 258 м³/год.,

інвестиційні кошти з державних інфраструктурних

76,5 м, 75 кВт, 2 950 об./хв.), замість яких потрібно

бюджетів або від міжнародних фондів, а також

поставити сучасні, відносно невеликі й регульовані

забезпечити можливості для енергоефективного

насоси, оскільки мережа призначалася для

прокладення труб. Старі сталеві труби місцями

більших потужностей. Потужність нового насоса

проходять через сирі ділянки, їхня попередня

має бути менше 75 кВт і завдяки можливості

ізоляція зі скловати часто відсутня або не дає

регулювання він не завжди має працювати на

бажаного ефекту через її ущільнення. Для

повну силу (див. ілюстрацію 23).

Ілюстрація 23. Мережевий насос, типовий, 75 кВт, на вул. Літописній, м. Переяслав, власне зображення

Крім цього, на регульованих циркуляційних

b) Відносно велика відмінність (різниця)

насосах розрахункова точка має лежати в

між подачею та зворотом уможливлює

задній третині характеристичної кривої, щоб

транспортування тепла при відносно

забезпечувати широкий діапазон регулювання

невеликих потоках, завдяки чому відбувається

й одночасно високий ККД при часткових

економія електроенергії на мережевих

навантаженнях у робочому режимі. Регульовані

насосах, що можуть працювати у гнучкому

циркуляційні насоси постійно адаптують напір при

режимі.

змінюваних рівнях навантаження в гідросистемі.
При цьому відбувається безступеневе

c) Відносно велика температура на подачі

регулювання потужності насоса за допомогою

(зокрема, при не таких низьких зовнішніх

частотного перетворювача. Частота обертання

температурах) порівняно зі стабільними

насоса адаптується до режиму роботи установки,

зовнішніми температурами в міжсезонні

відбувається налаштування для кожної робочої

осінні та весняні періоди має також поліпшити

точки часткового навантаження, тобто споживаної

перехід тепла в опалювані приміщення. При

потужності електрики, завдяки чому значно

відносно великому перепаді температур

підвищується ефективність роботи циркуляційного

між опалювальним приладом і повітрям у

насоса. Для цього необхідна наявність залежного

приміщенні він може віддавати більше тепла

від обсягів потоку диференціального регулювання

приміщенню або потребує меншого потоку

тиску, завдяки якому потреби можуть покриватися

води із системи опалення. Завдяки меншій

набагато ефективніше в залежності від того,

кількості води, що закачується в контур,

наскільки близько до визначальних споживачів,

зменшуються витрати на електроенергію.

що часто означає найвіддаленіших отримувачів
тепла, відбувається вимірювання різниці тиску.

d) Необхідно серйозніше ставитися до того,
щоб пісок не потрапляв у систему під час

8. Труби в підвалах будівель мають бути ізольовані

відкриття мережевих труб (ремонт, будівельні

по всій довжині. По можливості і стояки, що

роботи). Після закриття та перед повторним

проходять через усі поверхи, повинні бути

вводом труби в експлуатацію треба відділити

ізольовані без пробілів.

сусідні ділянки мережі від іншої частини
мережі за допомогою закривної арматури.

9. Оптимізація експлуатації мережі

Відкрита раніше ділянка та сусідні ділянки

централізованого водопостачання

слід ретельно промити в режимі острівної

a) Необхідно активно здійснювати автоматизацію

експлуатації, поки всі труби не стануть

виробництва та розподілу тепла. Так, зовнішня

повністю порожніми та вільними від піску, перш

температура, температура зворотного

ніж відбудуться їхнє підключення до загальної

теплоносія, тиск у мережі та в кращому разі

мережі та наповнення.

метеорологічні прогнози (температура, вітер)
мають автоматично враховуватися в процесі
роботи. Наприклад, при різних розмірах котлів
у одній котельній брати за основу слід котли з
розрахованим режимом використання.
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10. Загальні зауваження для споживачів

вірогідно, доведеться підвищити тарифи,

централізованого теплопостачання

що розраховуються залежно від отриманого

В усіх розглянутих мережах теплопостачання

тепла. Також при все більшому встановленні

дуже пряме. Немає розподілу або регулювання

лічильників доведеться, напевне, запровадити

між котлом і опалювальним приладом споживачів.

таку складову бізнес-моделі, як залежні від

Через це температура, що утворюється в котлі,

кіловат видатки. До останнього часу вона не

передається і в опалювальні прилади споживачів

була відома і майже не застосовувалася.

для обігріву приміщень. Наприклад, при 4 °C
зовнішньої температури в котлі виробляється бл.

d) Гідравлічне балансування усіх контурів

63 °C, а в будинках забезпечується 61°C. Різниця

опалення в кожній будівлі допоможе

температур дозволяє зробити висновок про те, що

зекономити тепло, зменшити втрати тиску

втрати на трасі під час транспортування тепла до

та обсяги потоків. Завдяки правильному

будинків при – за місцевих умов досить «високих»

дроселюванню гілок і відгалужень до

- зовнішніх температурах не такі великі. Взимку,

опалювальних приладів можна добитися

при холодній зимі та температурі на подачі до

того, що на кожний опалювальний прилад

95 °C ці втрати, звісно, значно вищі.

надходитиме такий обсяг, тобто така теплова
потужність, що потрібні для відповідного

a) У разі, якщо всі споживачі однієї мережі

приміщення. Без гідравлічного балансування

матимуть внутрішньобудинкові прилади

найбільші обсяги проходять найкоротшим

для регулювання, режим роботи можна

контуром із найменшим опором. Внаслідок

буде змінити. Систему без розподілу та

цього найближче розміщений опалювальний

можливостей регулювання між котлом і

прилад і найкоротший контур дуже сильно

опалювальним приладом можна оптимізувати

нагріваються і приміщення доводиться

лише тоді, якщо основною зміною стане

охолоджувати відкриттям вікон. Як наслідок,

встановлення на індивідуальному

до найвіддаленішого опалювального приладу

тепловому пункті (ІТП) теплообмінника.

доходить недостатньо тепла для того, щоб

Більше інформації про ІТП див. розділ 3.3.4.

обігрівати приміщення. В результаті цього
мешканець вимагає підвищити потужність

b) Споживачі не мають можливості самостійно

мережі або встановлює, як у будинку на

змінювати температуру. Тому необхідно

вул. Соборній, 82 в Балаклії, насоси на

передбачити термостати на опалювальних

підключенні до мережі, що забирають більше

приладах, а також датчики внутрішньої та

потужностей із мережі, «висмоктуючи» їх у

зовнішньої температури для регулювання

наступних будинків.

та ІТП, що ще мають бути встановлені.
Оскільки труби, контури опалення та

11. Вплив заходів

опалювальні прилади не є власністю та зоною
впливу компанії, що постачає тепло, слід

Технічний вплив:

створити стимули для власників будинків,

a) Вироблення тепла із застосуванням належних

щоб вони встановлювали термостати

– зазвичай відносно невеликих – котлів

самостійно або у співпраці з компаніями-

із затратою більшої кількості часу в межах

теплопостачальниками. Можна, наприклад,

або майже в межах оптимального діапазону

підвищити ціни для споживачів без

спектру робочого режиму обумовлює більшу

термостатів.

кількість годин експлуатації з підвищеним
ККД. Завдяки такому підвищенню ступеню

c) Необхідно скрізь установити лічильники

річної експлуатації (середнього ККД)

обліку тепла. Можливо, що запровадження

зменшується кількість палива, необхідного

лічильників і плати за тепло залежно від

для отримання такого самого тепла.

споживання у деяких мешканців приведе
до збільшення витрат і відповідно доходів

транспортування – отримання та їхня

більшості споживачів витрати, а відповідно

автоматизація дозволяють значно краще

й доходи компаній-теплопостачальників

налаштувати роботу окремих систем і

зменшаться. Але оскільки тепловтрати на

елементів на потреби. Тут можна очікувати

котлах і в мережах, а також втрати води

економії палива та споживаної насосом

не покриватимуться за рахунок єдиних

електроенергії в межах від 5 до 10 %.

тарифів, у більшості або в усіх споживачів,
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b) Розподіл систем вироблення –

теплопостачальних фірм. Але, напевне, у

c) У довготривалій перспективі при високому

усе ще переважно невідновлюваному міксі

ступені автоматизації перспективні прогнози

електроенергії в українських мережах, у яких

та розпізнавання зразків як більш тонкі

усе ще в основному застосовуються вугілля,

показники управління допоможуть підвищити

природний газ і атом.

ефективність і тим самим зекономити
приблизно 3 – 5 % витрат.

c) Посилене використання деревини значно
скорочує викиди СО2. На наступному етапі

d) Завдяки гідравлічному балансуванню

потрібно разом із експертами на місці

відбувається більш раціональний розподіл

визначити, як можна забезпечити максимально

тепла в будівлях, що обумовлює скорочення

сталі джерела деревини за прийнятну ціну для

потреб у теплі та зменшення навантажень на

довготривалої наявності цього палива.

мережі.
d) Інтеграція геліотермії дозволяє замінити
Економічний вплив:

викопне паливо енергією сонця. У разі, якщо

a) Скорочення втрат води на трасі значно

налагодиться використання відновлюваних

зменшує витрати на газ. Водопостачання

видів газу, можна буде скоротити використання

також повинно мати невеликі інвестиційні та

первинної енергії з викопних джерел попри

інші витрати.

подальше застосування існуючих технологій
спалювання.

b) Заміна сталевих труб пов’язана з дуже
великими інвестиціями.
c) Без теплових замірів, можливостей

2.3.1	Недопущення несанкціонованого
відбору води

самостійного управління і здійснення впливу
на розміри платежів споживачі не матимуть

1. Потенціал економії

економічних стимулів для підтримки
заходів із оптимізації. Тому для власників

Із труб опалення відбувається несанкціонований

будівель слід створити фінансові стимули,

відбір мережевої води, оскільки вона вже тепла й за

щоб вони почали працювати в напрямку

неї не треба додатково платити.

встановлення теплообмінників, лічильників і
вторинних систем. Як альтернативні підходи
можна спробувати надавати сприяння

У разі, якщо питомі втрати води на кожну

через систему бонус-малус у тарифах на

подану мегават-годину тепла в Балаклії

тепло через такі механізми, як гідравлічне

скоротити з нинішніх 0,19 м³/МВт•годт до

балансування й термостати та через санкції

загальноєвропейського показника 0,05 м³/

проти «крадіжок води».

МВт•годт, у рік можна буде заощаджувати
7300 м3 води, якою заповнюється система.

d) Гідравлічне балансування зменшує

Якщо цю кількість води не доведеться

потреби в потужностях і обсяги потоків для

підігрівати з приблизно 8 °C води кімнатної

будівель приблизно на 5 – 10 %, а відповідно

температури до звичайних 50-70 °C мережевої

– і витрати на потрібну для роботи насосів

температури, можна буде щороку економити

електроенергію та на пальне.

357 МВт•год(HH) природного газу. Це відповідає
0,6 % споживання, 72 тоннам CO2 на рік і (при

Екологічний вплив:

5,76 грн/м³) 245 600 грн або 8250 євро.

a) Представлені вище варіанти заощадження
пального ведуть до зменшення викидів на
місцях, обумовлених спалюванням природного
газу та деревини, а також викидів СО2,

У Переяславі скорочення питомих втрат

спричинених використанням викопних джерел

води з 0,11 до 0,05 м3/МВт означало б

енергії.

зменшення доливу води на 2600 m³ на рік.
Відсутність потреби в підігріві приблизно

b) Завдяки економії електроенергії на мережевих

з 8 °C до звичайних 50-70 °C мережевої

насосах, вентиляторах для подання

температури дасть економію природного газу

повітря горіння, витяжних вентиляторах і

в 126 МВт•год(HH) на рік. Це відповідає 0,26 %

вентиляторах, що «підсмоктують» зовнішнє

споживання, 25,5 тоннам СО2 на рік і (при 5,76

повітря, скорочуються викиди СО2 та

грн/м³) 86 700 грн або 2 900 євро.

радіоактивних відходів для використання в
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Потенціал енергозбереження представлено в таблиці

зменшується витрати та використання хімікалій для

17. Чим менше води потрібно доливати, тим менше

підготовки води.

води необхідно підігрівати в котельних. Завдяки цьому

Таблиця 17. Потенціал економії
Потенціал економії

Одиниця

Ціна

Складність

Скорочення втрат води в мережах і інженерних
комунікаціях будинків на 0,05 м³/MВт∙годт

Середня

■ Недопущення підливу води (обсяг води)

м³/рік

■ Потенціальна економія палива

%

0,26 – 0,6

■ Абсолютна економія палива

MВт∙год(HH)/рік

126 – 357

Скорочення викидів парникових газів

тCO2ек

2. Властивості

2 600 – 7 300

25,5 – 72 На місто,
у сумі 97,5

2. На другому етапі після додавання фарбника та
попереднього попередження про покарання за

Історичні та технічні аспекти

несанкціонований відбір води з системи слід

У розглянутих тепломережах спостерігається –

насправді накласти на порушників конкретні

порівняно з міжнародним рівнем – доволі високий

грошові штрафи. У такий спосіб у Німеччині

долив води. Відносно високі потреби в доливанні

вдалося викрити та подолати нез’ясовані

впродовж опалювального сезону (без урахування

втрати води протягом декількох тижнів.

початку опалювального сезону) не можна

Однією з причин такої ситуації є начебто те,

пояснити лише витіканням. За даними компаній-

що в більшості будівель пілотних міст із 2017

теплопостачальників, крім повідомлень про окремі

року замість колишнього централізованого

аварії інформація про великі та тривалі витікання їм

забезпечення питною гарячою водою залишилося

не надходила. У будівлях існують серйозні проблеми з

лише по електричному бойлеру на одиницю

несанкціонованим відбором води із систем опалення.

використання. Часто він розташований на кухні.

У трубопроводах просвердлюються отвори, у які

Для прибиральниць це інколи задалеко, а за

нелегально врізається арматура для зливу, щоб

користування електрикою для підігріву води

отримувати «гарячу воду» й мити нею підлогу або

потрібно ще й платити. Прямий відбір води з

навіть завантажувати її у пральні машини, хоча це –

системи декому здається простим шляхом, не

спеціально підготовлена вода для мереж, а не підігріта

пов’язаним із необхідністю платити. Це треба

питна вода.

подолати завдяки таким підходам.

Варіанти вирішення проблеми несанкціонованого
відбору води:
1. Воду в мережі треба без попередження

Балаклія: У найбільших мережах на вул.

підфарбувати за допомогою сильного

Ростовцева, Газовиків, а також у мережі

характерного фарбника й почекати тиждень. Після

в Новоселівці 2017 року було зафіксовано

цього представник громади має поцікавитися

необхідність доливу, що також була виявлена

(телефоном) у школах, дитячих садках, службах

і в найцентральнішій та найбільшій мережі на

обслуговування будинків або в керівництва ОСББ,

вул. Соборній. Така ситуація спостерігалася

чи добре працює опалення та чи не чули вони про

в окремих будівлях, практично не каралася й

щось дивне в цьому відношенні.

зараз, напевне, стала місцями вже звичайною
справою.
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води на 6 504 м³/рік. Це треба помножити на підігрів
питної води від 8 °С до температури води в мережі
– 63 °С, тобто 55 кельвіна. Після цього результат
потрібно помножити на питому теплоємність води
1,16 MВт∙год/м³/К (4,19 кДж/кг/К поділене на 3,6
кДж/кВт∙год). Це дає економію 415MВт∙годHH/рік
природного газу, тобто 1,2 % наявного споживання
34,9 ГВт∙год/рік у мережі на вул. Соборній.
Скорочення насанкціонованого відбору води у трубах
на трасі завдяки наведеним заходам оцінюється у
80 %.
Але попередньо необхідно використати/ліквідувати
всі технічні можливості/причини, що призводять до
втрат води в мережі. Це уможливить отримання
конкретної інформації щодо точних обсягів втрат
води, на які раніше не здійснювався вплив, а також
Ілюстрація 24. Повітряний клапан на
опалювальному приладі з невеликим випускним
отвором і спеціальним ключем. Фото Fotolia

зробить більш ґрунтовною аргументацію у спілкуванні
з отримувачами.
4. Типові помилки

Підходи для вжиття енергоефективних заходів
■

■

Проблема: типовими місцями несанкціонованого

Локалізація витікань, можливий побічний ефект

відбору води є розподільчі труби перед

при підфарбовуванні води: несанкціоновано

опалювальними приладами в будівлях, що

відібрану воду неможливо використати та

не перебувають у власності або зоні впливу

психологічний ефект

теплопостачальних компаній.

Інформаційно-просвітницька кампанія з боку міста
або шкіл і дитячих садків щодо персоналу:

Визначальною є комунікація з представниками, у

■

Вода з системи опалення коштує грошей.

зоні відповідальності яких розташовані опалювальні

■

За неї потрібно платити – за підігрів платять

прилади та опалювальні контури.

усі, за саму воду – фізичні та юридичні
платники податків.
■
■

Арматура опалювальних приладів має бути знову

Створення стимулів для власників будівель для

налаштована на абсолютно необхідну для видалення

дотримання приписів

повітря кількість і типові функції. Не можна допускати

Запровадження санкцій при доведених

встановлення на опалювальних приладах та підвідних

порушеннях; для цього на певних місцях необхідно

трубах пристроїв для несанкціонованого відбору води

встановити пристрої для вимірювання витрат

або ігнорувати їх.

води.
Слід в актуальних угодах про умови підведення
3. Контекст заходів

комунікацій із будівлями бюджетної сфери та
житловими будинками зафіксувати, що відбір води з

Особливо багато тепла втрачається через втрати

мереж заборонений і узгодити наслідки та санкції за

води, оскільки замість відібраної води слід доливати

можливий відбір. Приклад: «Відбір води з мережі ЦТ

нову гарячу воду. Виходячи з досвіду, можна

заборонено».

сформулювати мету: 0,05 м³/MВт∙годт. Наприклад,
згідно з цією метою втрати води в мережі на вул.
Соборній у Балаклії мають скоротитися від 0,28 m³/
MВт∙годт на 0,23 м³/MВт∙годт. При витіканні через
мережу 28.083 MВт∙годт на рік можна зменшити долив
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5. Критерії якості під час проведення тендерів

6. Планування

Під час проведення тендера на цей захід необхідно

Серйозні втрати води, що обумовлюють великі

звертати увагу на таке:

потреби в підігріві холодної води, яка доливається в

■

Речовина, яка додається у воду повинна:
■

систему опалення, слід якнайретельніше мінімізувати.

бути безпечною для здоров’я (як, наприклад,
уранін)

Скорочення відбору води в ручному режимі потребує

■

не становити проблему для водної екосистеми

відносно невеликих інвестиційних витрат. Після

■

поза межами трубопроводів протягом кількох

відповідної підготовки цей захід можна швидко

днів розсіюватися або випаровуватися, не

реалізувати. Він ніяким чином не прив’язаний до інших

утворюючи концентрацію в довкіллі на місцях

заходів.

витікань.
■

■

Постійний контроль за вмістом речовини

У ході модернізації водопроводу та можливої

(барвника) під час його підмішування фахівцями-

модернізації підготовки води для мереж у поєднанні

хіміками компанії, що надає послуги, на місці.

з модернізацією котлів необхідно заново оцінити

Барвник та його використання має відповідати

питомі втрати води та їхній вплив на втрати тепла для

приписам санітарного нагляду. Уранін, наприклад,

отримувачів як у мережі трубопроводів, так і в самій

є розчинною у воді й безпечною для здоров’я

котельні.

натрієвою сіллю. Він використовується, зокрема,
у косметиці та медицині для підфарбовування. У

7. Реалізація/ Виконання робіт

Німеччині, наприклад, для успішного виявлення
витікань додавалося 2 міліграма на літр,

a) Локалізація в часі та місці:

зокрема, у м. Кіль (www.energate-messenger.de/
news/177589/stadtwerke-kiel-suchen-leckagen-

■

mit-farbstoff), м. Ганновер (www.neuepresse.de/
Hannover/Meine-Stadt/Mit-Uranin-auf-der-Suche-

Докладний, актуальний аналіз показників усіх
котелень, див. віконця з інформацією

■

Щоденний контроль у підозрілих котельнях щодо

nach-Lecks-im-Fernwaermenetz), м. Кельн (www.

таких параметрів:

stadtwerkekoeln.de/fileadmin/_media/presse/

■

обсяг заповненої води,

Pis_2018/RE_2018/RE_20181122_PI_Einfaerbung_

■

використана теплотворна здатність палива та

Fernwaermenetz.pdf) і м. Бергкамен (www.

■

бидва параметри по відношенню до

rundblick-unna.de/2017/08/08/uranin-gruen-gelbes-

необхідного використання тепла залежно від

leitungswasser-in-bergkamen).

температурного режиму.
b) Інформаційна кампанія для громадян
■

Пояснення несанкціонованого характеру відбору
води

■

Неправильна поведінка користувачів зумовлює
збої в належному забезпеченні їх теплом

■

Поширення номера телефону та пріоритетної
адреси диспетчерського пункту для повідомлень
про виявлення місць витікання пофарбованого
носія, помічений відбір води тощо

■

Додаткові витрати (енергія та підігрів води)
підвищують ціну за тепло для всіх

c)	Пошук витікань, наприклад, підфарбовування
води в трасі або пошук за допомогою гелію
■

Підфарбовування води:
■

Ілюстрація 25. Підфарбована в зелений колір
вода з системи опалення тече з крану [Власне
фото Адміністрації Архангельська Росія]

наприклад, ураніну
■

Підфарбовує воду в зелений або жовтозелений колір

■

54 – Частина B

Додавання флуоресцентного барвника,

Найкраще – на органічній основі

■

Підфарбовування всередині контуру

10. Компанії та надавачі послуг

тримається три-чотири тижні
■

У місцях витікання протягом приблизно

ТОВ «Альфа-ЕСКО»:

восьми годин залишається слід від фарбника

■

(найкраще видно з 10 до 18 години)
■
■

Приклад оптимізації 9 мереж теплопостачання в
Київській області, http://aesco.com.ua

Гелій: в інжекторній установці у воду-теплоносій
без утворення пузирів додається гелій.

ТОВ НЕС ГРУП:

Основа для визначення масштабів

■

https://nes-group.org

несанкціонованого відбору води в будівлі / заходів,
яких треба вжити

ТОВ «ЦЕТУС»
■

http://cetus.org.ua

8. Експлуатація
11. Регулятивні рамки
Визначення місць витоку води за допомогою
гелію:

Норми та приписи

У воді-теплоносії не міститься газ, який можна було

■

б локалізувати біля місця витікання за допомогою
детектора витоку газу. З цією метою воду в системі

Закон України «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання»

■

№ 804/32256 МЕТОДИКА визначення

слід спочатку «заразити» газом. Це завдання

технологічних нормативів витрат та втрат гарячої

виконує інжекторна установка безпосередньо на

води у системах централізованого постачання

теплоцентралі. На установці гелій під високим тиском

гарячої води.

підмішується без утворення пузирів у воду-теплоносій
на зворотному ході й закачується у водопровідну

Цінові сигнали

трубу. Це відбувається без зупинення системи.

У цілому зменшення доливання води та пов’язаної з

Користувачі тепла нічого не помічають. Порівняно з

ним необхідності підігріву та підготовки води веде до

іншими газами, що використовуються для контролю,

скорочення цін за тепло, що має бути стимулом для

гелій має вирішальні переваги. Він неотруйний,

всіх отримувачів тепла.

незаймистий, не викликає корозію й таким чином
відносно небезпечний для довкілля. У місцях витоку

Найсильнішим сигналом для кожного окремого

гелій разом із водою інтенсивно виходить назовні

отримувача тепла має бути розгляд можливості

із мереж ЦТ. Оскілки цей газ дуже летючий, він

запровадження системи бонус-малус у визначенні

піднімається й виходить з ґрунту, завдяки чому на

тарифів за тепло. Отримувачі тепла,

поверхні землі за допомогою детекторів витоку газу

■

можна виявити місця протікання труб.

у яких було проведено перевірку щодо
несанкціонованого відбору води, і такий відбір не
був підтверджений, одержують загальну знижку

9. Відповідальні особи та структури

на тепло
■

Теплопостачальна компанія: ініціювання пошуків
місць відбору води, інформаційна кампанія для

у яких було зафіксовано відбір води, платять
відповідно більше.

■

За виявлений відбір води з системи накладаються

отримувачів тепла та можливе запровадження

санкції зі сплатою загального штрафу та

системи бонус-малус.

відшкодуванням за підігрів і підготовку води для
системи. Наприклад, у м. Лейпциг оператор ЦТ

Міська адміністрація: адміністрація комунальних

вимагає сплати 13,71 євро/м3 без урахування

служб організовує зустрічі з менеджерами пунктів

податків і зборів. Звичайним положенням у

технічного обслуговування міських та неміських

німецьких угодах про постачання ЦТ є таке: за

шкіл, дитячих садків і будівель для обговорення

несанкціонований відбір компанія з надання

проблематики несанкціонованого відбору води та

тепла має право вимагати сплати зазначеного в

заходів, яких можна вжити. Адміністрація з питань

угоді штрафу. Останній визначається залежно від

житлового господарства обговорює проблематику

тривалості несанкціонованого відбору й не може

несанкціонованого відбору води з відповідальними

перевищувати подвійний розмір максимальної

завгоспами/ домоврядниками, мешканцями або на

ціни за тепло, що могло бути використаним

зборах із власниками.

за відповідний період. У разі, якщо тривалість
несанкціонованого відбору визначити неможливо,

Надавачі послуг: планування та проведення заходів

штраф може стягатися щонайбільше за строк, що

із виявлення місць протікання за допомогою гелію або

перевищує визначений період на один рік.

фарбника.
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Фірми, що обслуговують будівлі, повинні завжди

Певна частина старих сталевих труб уже була

напряму інформувати теплопостачальну компанію

замінена на попередньо ізольовані труби.

та міську адміністрацію про явні протікання, щоб
відразу можна було вжити заходів і оперативно
У Балаклії понад 95 відсотків усіх мереж

відремонтувати або замінити негерметичні ділянки.

складаються зі сталевих труб, прокладених
Можливості фінансової підтримки

понад 25 років тому й ізольованих

Для цього заходу не виявлено спеціального

мінеральною ватою, що здебільшого вже

фінансового сприяння

втратила свою ефективність. Заміна здійснена
лише на окремих ділянках, в основному під

Інформування та консультування

час ремонтних робіт.

Для цього заходу не виявлено спеціально

[Інформація від інженера теплової компанії]

розроблених інформаційних і консультативних заходів.
12. Кліматично нейтральний сценарій
У Переяславі бл. 75 відсотків мереж
Для кліматично нейтрального теплопостачання

прокладені понад 25 років тому без

важливо зменшити всі втрати енергії до мінімуму.

попередньо ізольованих труб.
[Інформація: п. Машкара, Альфа-ЕСКО]

Завдяки скороченню втрат води зменшуються обсяги
води в мережі, підігрів і підготовку якої потрібно
проводити. Це безпосередньо зумовлює економію
енергії, що іде на підігрів води в мережі. У разі, якщо

Досвід наших колег із інших проєктів (управління 180

теплова енергія не є відновлюваною на 100 % і

тепломережами) свідчить про те, що завдяки заміні

виробляється із джерел, яких з надлишком є навколо,

сталевих труб на сучасні попередньо ізольовані труби

для досягнення кліматичної нейтральності необхідно

втрати в мережах можна зменшити до 80 відсотків.

повністю заборонити відбір води з системи.
Додаткову економію можна забезпечити шляхом

2.3.2 Модернізація водопроводів

модернізації або ізоляції в будинках старих вхідних
труб. Потенціал відносного енергозбереження
представлено в таблиці 18.

1. Потенціал економії
На підставі отриманих емпіричним шляхом показників,
У рамках заходів модернізації мереж ЦТ у першу

а також попереднього аналізу тепломереж і потреб

чергу слід замінити сталеві труби без щільної ізоляції,

у теплі можна зробити приблизну оцінку потенціалу

прокладені ще в часи Радянського Союзу. Саме тут

економії та скорочення викидів парникових газів після

варто очікувати найбільшої ефективності.

реалізації заходу.

Таблиця 18. Потенціал відносного енергозбереження через реалізацію заходів
Потенціал економії

Одиниця

Показник

Складність

Можливе недопущення втрат тепла у трубах на трасі
■ Заміна всіх старих труб на попередньо ізольовані труби

%

80

Висока

■ Заміна половини старих труб на попередньо ізольовані

%

20 – 40

Середня

%

10

Незначна

■ Також заміна або додаткова ізоляція вхідних труб,
труб у підвалі та арматури
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Показники обсягів тепла (таблиця 19) і потенціалу

що становлять 11 відсотків. Причиною є старі або не

енергозбереження (таблиця 20) говорять про

ізольовані попередньо трубопроводи трохи не по всій

те, що тепломережі обох міст мають практично

довжині тепломереж.

однакові втрати тепла у процентному відношенні,

Таблиця 19. Обсяги тепла, власні розрахунки , проведені Tilia GmbH
Балаклія

Обсяги тепла та фактор викидів

■ Виробництво тепла в цілому

57,2

МВт

■ Втрати тепла на мережах у цілому

6,3

МВт

11 %

■ у т. ч. через не ізольовані попередньо труби (95 % довжини)

6,2

МВт

бл. 99 % втрат

45,0

МВт

■ Втрати тепла на мережах у цілому

5,1

МВт

11,4 %

■ у т. ч. через старі труби (75 % довжини)

4,8

МВт

бл. 94 % втрат

Фактор викидів тепломереж станом на сьогодні

250

гCO2.ек/кВт∙год

Переяслав
■ Виробництво тепла в цілому

Таблиця 20. Потенціал економії
Уникнення втрат тепла у трубах на трасі

Потенціал
заощаджень

Зекономлені
обсяги тепла
[МВт/рік]

Скорочення
викидів ПГ
[тCO2ек/рік]13

■ Заміна всіх старих труб на попередньо ізольовані труби

80 %

8,8

2,2

■ Заміна половини старих труб на попередньо ізольовані

40 %

4,4

1.1

10 %

1,1

0,3

■ Також заміна або додаткова ізоляція вхідних труб, труб
у підвалі та арматури

Такий потенціал заощаджень вимагає відповідних

До цього додаються заощадження коштів, що

інвестицій для реалізації заходу. Ціни на труби на

утворюються у зв’язку з тим, що на відносно старих

європейському ринку становлять 400 євро/ метр

мережах втрати води необхідно компенсувати

траси. Підземні будівельні роботи коштують у

доливанням підігрітого теплоносія (обсяги енергії,

Німеччині наразі 500 євро/ метр траси. У зв’язку

таблиця 1). Витрати на енергію, що виникають через

зі значно нижчими середніми доходами в Україні

підігрівання відповідного теплоносія, у такий спосіб

(Рьодль та партнери, 2020), що складають приблизно

можна зекономити. Тобто до екологічної переваги

лише 15 відсотків від середніх доходів у Німеччині

додається економічна.

(Statista, 2020), можна припустити, що будівельні
роботи в Україні коштуватимуть також менше

На інші експлуатаційні витрати та витрати з технічного

(бл. 100 євро/ метр траси).

обслуговування модернізація тепломереж матиме
досить незначний вплив.

13

Фактор викидів у 250 г/кВт•год згідно з «глобальною моделлю викидів інтегрованих систем» (GEMIS, див. iinas.org)
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Модернізація теплових мереж відбувається відносно

2. Властивості

повільно, так що темпи старіння бувають вищими за
темпи санації.

Історичні та технічні аспекти
У часи Радянського Союзу для теплових мереж
сьогоднішньої України в більшості випадків

Як уже зазначалося в розділі 1, у обох пілотних містах

використовувалися сталеві труби, що прокладалися

близько 60 відсотків мереж експлуатуються понад 25

в закритих каналах. Закриті канали слугували

років (див. ілюстрацію 27).

механічним захистом від розташованих на них
об’єктів, транспортних засобів або розгалужених

Номінальний діаметр (DN) – зменшення калібру труб

коренів дерев, а також додатковою ізоляцією.

Під номінальним діаметром (DN = diamètre nominal)

Ізоляцією для труб слугували скловата або проолієний

розуміється внутрішній діаметр труб тепломереж у

папір.

міліметрах.

З часом більша частина труб починала іржавіти,

Наприклад, труба з DN 133 (внутрішній діаметр

вони втрачали герметичність, а ізоляція починала

дорівнює 133 мм) має порівняно з трубою DN 76

розкладатися (джерело: досвід реалізації проєкту

(внутрішній діаметр дорівнює 76 мм) поверхню, більшу

компанією decon international GmbH). Більшість старих

на 75 відсотків, і вищі втрати тепла, що віддається в

труб має проіржавілі місця, через які втрачається

ґрунт або атмосферу. Але труба з більшим діаметром

вода, що руйнує і без того погану ізоляцію. Особливо

може транспортувати більші обсяги носія, тобто тепла,

багато тепла втрачається саме через втрати води,

іншими словами – при тих самих обсягах теплового

оскільки замість води, що витекла, треба постійно

навантаження, що має бути передане, вона має

доливати холодну воду, яку слід підготувати та

значно менші гідравлічні втрати й відповідно менші

підігріти.

потреби в електриці для насоса.

Tilia GmbH
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Ілюстрація 26. Зовнішній трубопровід від котельної на вул. Пугачова до будинків + термограма в
Переяславі, власне зображення
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Гаряча вода, прямий і зворотний потоки

На оптимізованій по відношенню до потоку ділянці
вдвічі більша труба може транспортувати в п’ять
разів більше обсягів тепла. Таке збільшення вдвічі

Внутрішня сталева труба
Мінеральна вата

призводить до збільшення втрат тепла на 25 відсотків.
З огляду на це діаметри труб на ділянках, де потреби

Бетонний канал

в теплі з часу планування мереж зменшилися, також

Тепла вода, прямий і зворотний потоки

мають бути зменшені. Для цього необхідно скласти
план прокладених труб із зазначенням сьогоднішніх та
фактично необхідних розмірів.
Види труб для ЦТ

Гаряча вода (>110 °С) Розподіл
Труби для гарячої води

Внутрішня сталева труба
Пінополіуретан
Поліетиленова оболонка

Розподіл теплої води
Прокладені під землею
труби з жорстким
з’єднанням

Попередньо ізольовані труби зараз користуються
найбільшою популярністю у зв’язку з уніфікованими
стандартами, надійністю та низькими цінами. Поруч
із ними – в основному для вторинного розподілу та

Ілюстрація 27. Види прокладення трубопроводів
для гарячої (>110 °C) та теплої (<110 °C) води
(EnergieSchweiz, 2017, с. 65)

вводу в будинки – використовуються пластмасові
труби.

3. Контекст заходів

Попередньо ізольовані труби найчастіше

Завдяки заміні старих сталевих труб на сучасні

використовуються в системах централізованого

попередньо ізольовані труби можна істотно скоротити

опалення. Завдяки їхній здатності витримувати

втрати тепла на трасі, як це було зазначено в розділі

високий тиск і термостійкості вони можуть

1. Шляхом переобладнання або додаткової ізоляції

застосовуватися в різних цілях. Жорсткі попередньо

вхідних труб у будинках, трубопроводів у підвалах

ізольовані труби складаються зі сталевої

або арматури втрати тепла можна зменшити ще на 10

внутрішньої труби, на яку накладений шар ізоляції

відсотків.

з пінополіуретану. Захисна оболонка – поліетилен
високої щільності. Окремі шари нерозривно поєднані

Для розробки стратегії модернізації можна виявити

між собою методом силового замикання.

місця витоків за допомогою тепловізорів (при
витіканні теплої води нагрівається відповідно і ґрунт,

В ілюстрації 27 наочно представлено найбільш

(див. ілюстрацію 28) й у такий спосіб прискорити

популярні види прокладення трубопроводів.

модернізацію відповідних ділянок.

Ілюстрація 28. Теплограма попередньо ізольованої труби у розкритому каналі + теплограма в
Переяславі, власне зображення Tilia GmbH
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Поки у всіх отримувачів не будуть установлені

Теплоізоляцію на місцях таких стиків потрібно

регулювальні пристрої в індивідуальних теплових

наносити дуже акуратно. Тут часто можна

пунктах (ІТП) або на опалювальних приладах

припуститися ненавмисної помилки, що стає

(термостати), режим роботи мережі не вдасться

причиною підвищених втрат тепла на цих ділянках.

змінити за короткий строк. У довготривалій
перспективі доцільним є установлення регуляторів

Недостатня кількість температурних

на ІТП або на опалювальних приладах задля

компенсаторів

ефективного використання виробленого тепла

Коливання температури між розігрівом труб

залежно від потреб. Тому рекомендується здійснити

рідким теплоносієм взимку та їхнім охолодженням

відповідне переобладнання.

через відсутність експлуатації влітку призводять
до відповідного розширення та стиснення труб.

ІТП із можливостями регулювання можуть

Для того, щоб такі розширення труб не дуже

забезпечувати ефективне теплопостачання з

впливали на матеріал, на рівній відстані між собою

орієнтацією на потреби. Тому варто продовжити

встановлюються так звані температурні компенсатори.

розпочату в деяких місцях модернізацію ІТП із

Ці компенсатори не дають трубам розширюватися

встановленням регуляторів. Також рекомендується

й запобігають утворенню в них тріщин. Поширеною

встановлення лічильників тепла для його оплати

помилкою є установлення температурних

залежно від споживання.

компенсаторів на великих відстанях або взагалі
відмова від них. Цьому аспекту, особливо при

У зв’язку з високим рівнем очікуваної ефективності

великих температурних коливаннях у мережах, треба

пріоритетом має стати прискорена заміна всіх

приділити особливу увагу в обох пілотних містах.

сталевих труб на попередньо ізольовані. Для
прискорення модернізації слід отримати інвестиційні

Пошкодження труб

кошти з державних інфраструктурних бюджетів або

Часто при прокладанні труб або при роботі на

від міжнародних фондів і скористатися місцевими

будівельних майданчиках, розташованих над трубами,

можливостями енергоефективного прокладення труб.

відбувається пошкодження труб ЦТ. Тут треба, по-

Певну роль можуть відіграти і законодавчі приписи, у

перше, приділяти увагу професійному та акуратному

яких йдеться про необхідність регулярного усунення

прокладанню труб, а по-друге, будівельні організації

протікань і модернізації трубопроводів.

при отриманні дозволів на проведення будівельних
робіт повинні отримати докладну інформацію про те, у

4. Типові помилки

яких місцях проходять трубопроводи централізованого
опалення, аби робітники не пошкодили їх. Дуже часто

При прокладанні попередньо ізольованих труб

відбувається пошкодження ізоляційної оболонки труб.

постійно виникають одні й ті самі типові помилки. До

У такому разі волога може проникати в ізоляцію, через

них належать такі:

що труби починають іржавіти ззовні.

Недбале виконання сполучення труб

5. Критерії якості під час проведення тендерів

Часто труби неправильно стикуються в місцях
зварювання. З’єднувальні елементи труб мають

Критерії якості при організації тендерів на

нестандартну ізоляційну оболонку. Тому тут необхідно

модернізацію труб ЦТ відповідають прийнятним

звертати особливу увагу на правильне прокладання та

критеріям якості, що використовуються на тендерах на

необхідність ізоляції вручну.

проведення будівельних робіт. Слід приділяти увагу
економічному співвідношенню ціни та продуктивності

Через незадовільне виконання переходів між трубами

(див. розділ 1), а також знанням і досвіду фірм,

на цих ділянках можуть відбуватися втрати тепла.

що отримують замовлення, отриманим ними при

Тому окремі відрізки труб мають надійно зварювати

прокладанні теплових мереж у інших проєктах

відповідні спеціалізовані фірми, а після цього
ретельно перевіряти якість зварювання (наприклад,

Відповідні фірми повинні застосовували сучасні

за допомогою рентгену або тиску). Такі самі проблеми

попередньо ізольовані труби з достатнім шаром

можуть виникнути і при переході від труби до ІТП.

ізоляції. Також потрібно проконтролювати, щоб
не були допущені представлені в розділі 4 типові
помилки.
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Крок 2: вибір трубної системи

6. Планування

Вибір системи труб залежить від таких параметрів,
Для планування заходу слід розробити деталізовану

як температура та тиск у мережі, навколишня

стратегію, у якій крок за кроком будуть представлені

територія, будівлі, що обслуговуються, вулиці, рейки,

підстави для ухвалення всіх рішень, що згодом

підземні переходи, ґрунтові води, структура ґрунту та

будуть перенесені в план дій. Основною підставою

деревні насадження. Залежно від конкретних умов

для ухвалення рішень під час планування є план

доцільно застосовувати попередньо ізольовані або

модернізації, у якому зазначено, протягом якого

поліпропіленові труби.

періоду часу й у якій послідовності має відбутися
модернізація трубопровідних мереж, а також які труби

Для надійності рекомендується обирати подвійну

слід обирати.

товщину ізоляції. Завдяки цьому можна гарантувати

Крок 1: план модернізації

на подачі до 90 °С, захист труб від промерзання через

Перш за все необхідно скласти комплексний

сильні морози взимку та довготривалу дію сталого

план модернізації відповідної теплової мережі.

підходу, що забезпечують нові труби (див. таблицю

Слід зазначити, на яких ділянках усе ще скрізь

4). Якщо скористатися логікою економії Асоціації

використовуються старі труби ЦТ. Для визначення

енергоефективності тепла, холоду та когенерації

пріоритетів у модернізації мереж необхідно

(AGFW) (Безір, 2009), то при низьких – порівняно з

застосувати надійну систему локалізації, за

Німеччиною - цінах на тепло й таких самих високих

допомогою якої можна визначати місця витоку

витратах на ізоляцію в Україні можна застосовувати

електричним методом. Крім цього, можна провести

лише найтонші шари ізоляції, що далеко не на 100

дослідження ґрунту за допомогою тепловізора, що

відсотків відповідають внутрішньому діаметру труби

виявить втрачений теплоносій на поверхні землі.

по всій її довжині.

вищий рівень скорочення викидів СО2, температуру

Модернізації підлягають насамперед труби, що мають
найбільшу кількість найсерйозніших протікань, тобто
найістотніші втрати тепла.

Таблиця 21. Товщина ізоляції на трубах – стандарт, що зараз перебуває на перевірці в Німеччині та
рекомендується для новобудов в Україні для більшого скорочення CO2 + 90 °C на подачі + суворі морози
+ стали стандарти в новобудовах
Внутрішній
діаметр труби, мм

Співвідношення товщина ізоляції/ внутрішній діаметр (Міе, 2014)
Рекомендація Асоціації AGFW

Рекомендація для України

Ступінь 1

Ступінь 2

28,5

91 %

126 %

54,5

55 %

68 %

82,5

40 %

52 %

107,1

37 %

49 %

210,1

20 %

30 %

393,7

17 %

26 %

Модернізація з використанням попередньо

2017, с. 68). При тривалих навантаженнях труби

ізольованих труб

можуть експлуатуватися щонайменше 30 років,

Попередньо ізольовані труби (ПІТ) надійні

зокрема – при температурі в мережі до 120 °С. Згідно

в експлуатації й відносно доступні за ціною

з інформацією виробників, у технічному плані вони

(EnergieSchweiz, 2017, с. 68). Жорсткі сталеві труби

витримують навіть температури 140 °C і тиск 25

покриті шаром ізоляції з пінополіуретану й оболонкою

бар (EnergieSchweiz, 2017, с. 69). Втім, проводити

з поліетилену високої щільності (EnergieSchweiz,

перевірку останніх показників не варто.
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Останніми роками розпочалася заміна старих

У підвалах будівель скрізь потрібно використовувати

заіржавілих труб із сталі у наявних закритих каналах,

ізольовані ППР. Стояки між поверхами також по

що використовуються й надалі, на ПІТ. Перевага ПІТ

можливості треба ізолювати.

полягає в тому, що їхня ізоляція закріплена на трубі,
а ззовні вони обгорнуті водонепроникною речовиною.

При розрахунку параметрів труб D спочатку

Вона не пропускає ґрунтові або інші води, завдяки

визначається теплове навантаження в усіх

чому не ущільнюється ізоляція. Останні проблеми

будинках, що забезпечуються однією гілкою

характерні для ізоляції зі скловати, якою раніше

трубопроводу, у кВт. Далі розраховуються питома

обкладали прості сталеві труби.

теплоємність води cp= 4,186

kJ
kg K

та очікувана

різниця між температурами на подачі та звороті,

.

У зв’язку з цим протягом останніх років на певній

а також потік маси m у кг/с, при щільності води

частині теплових мереж у пілотних містах Балаклія та

ρ = 980 кг/м³ і обсягом потоку V =

Переяслав відбулася заміна старих труб на ПІТ. Труби

де ν є конструктивною швидкістю в м/с. Швидкість

значно краще ізольовані й тому мають високу стійкість

може бути:

проти корозії. ПІТ прокладалися в існуючих закритих

π . D2 . v
4

у м³/с,

слугують для ПІТ додатковою ізоляцією та додатковим

.
a) загальною: головні траси 0,8 м/с, труби на вводі в
.
будинки 0,4 м/с, або

захистом порівняно з міжнародними нормами, за

b)

каналах. Це – вдале рішення, оскільки закриті канали

якими на новобудовах прийнято прокладати ПІТ на

мати в основі досвід або дані виробника залежно
від класу DN: DN20  0,5 м/с до DN200  1,8 м/с.

піщаних подушках прямо в ґрунті. Поки закритий
канал залишається сухим, він ще краще ізолює ПІТ,

Необхідний внутрішній діаметр di, виражений у м,

оскільки теплоперехід від поліетилену в повітря

вираховується зрештою таким чином:

гірший, ніж при прокладанні в ґрунті від поліетилену в

2

.
V
π.ν

землю (з певним рівнем природної вологи).

di = 2 .

Усі – за винятком ІТП – трубопроводи, прокладені в

7. Реалізація/ Виконання робіт

класично обкладених скловатою закритих каналах,
необхідно замінити на ПІТ. Можна припустити, що

Під час модернізації мережі необхідно брати до уваги

ізоляція в закритих каналах промокла або зовсім

таке:

відсутня.
Відкриття труб у мережах
Модернізація поліпропіленових труб

■

Не можна допускати потрапляння піску в мережі

Для оновлених трубопроводів на вводі в будинки

під час відкриття труб у мережах (ремонт,

частково використовуються поліпропіленові труби

будівельні роботи). Після закриття та перед

(ППР). Оскільки траси, а відповідно і труби на вводі

повторним вводом труби в експлуатацію треба

працюють під тиском 2,5 – 5 бар, тут достатньо

відділити сусідні ділянки мережі від іншої частини

класу номінального тиску PN 10. Прокладання ППР

мережі за допомогою закривної арматури.

порівняно з ПІТ або простими сталевими трубами

Відкрита раніше ділянка та сусідні ділянки

триває швидше й коштує дешевше. Окрім цього, їх

слід ретельно промити в режимі острівної

можна використовувати за принципом труба-в-трубу,

експлуатації, поки всі труби не стануть повністю

тобто вставляти в старі труби.

порожніми та вільними від піску, перш ніж
відбудуться їхнє підключення до загальної мережі

Порівняно з ПІТ або простими сталевими трубами

та наповнення.

їх також краще «закривати», - як альтернативний
варіант прокладення у відкритій траншеї. Утім, при

Прокладення нових труб

температурах понад 70 °С строк їхньої експлуатації не

■

такий великий.

ПІТ прокладаються залежно від вимог або
діапазону температури й тиску з використанням
стартових і постійних компенсаторів або в

Для вирішення питання, які труби – ПІТ або ППР

холодному режимі. Компенсатори запобігають

– використовувати, слід взяти до уваги найвищу

розширенню труб від тепла. Після прокладення

температуру, при якій експлуатується мережа.

слід уникати завеликої напруги у сталевих трубах.

На практиці, як свідчать дані та заміри на місці,

Прокладення в холодному режимі рекомендується

температури понад 70 °С застосовуються нечасто.

для труб до DN 400 (EnergieSchweiz, 2017, с.

У місцях, де мережі закінчуються, температури

69). Оскільки всі замінені досі труби в Балаклії

зазвичай нижче. Це говорить на користь застосування

та Переяславі (за нашою інформацією) мали

поліпропіленових труб.

максимальний DN 273, рекомендується
прокладення в холодному режимі.
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■

Труби від DN 100 після прокладення слід з’єднати

ТОВ «Полімертепло»:

між собою шляхом зварювання. Труби до DN 100

■

Труби для трас, гнучкі труби, труби для систем

можна з’єднувати пресуванням – ідеться про так

високотемпературного опалення, наприклад:

зване пресове з’єднання (EnergieSchweiz, 2017,

■

с. 69).

фінансування за рахунок НЕФКО

Також при виконанні робіт необхідно уникати
представлених в розділі 3 типових помилок і

гнучкі труби для трас, 2015, Полтава 1,

■

дотримуватися заявлених на тендері критеріїв якості.

■

траса, 2015, Обухів (Петрівський), 700 м

■

Траса, 2014, Київ (Теремки 1), 10 км

Досвід роботи з міжнародними організаціями:
НЕФКО

■

http://polymerteplo.com.ua

8. Експлуатація
11. Регулятивні рамки
У багатьох місцях у пілотних містах практично
немає різниці в підходах до експлуатації ще наявних

Регулятивні рамки України щодо модернізації

сталевих труб і ПІТ або ППР. Завдяки зменшенню

теплових мереж кардинально відрізняються від

втрат у теплову мережу доводиться заливати менше

німецьких:

води. Проте балансування відбувається на постійній
основі операторами тепломереж у рамках управління

Угоди про теплопостачання

навантаженнями.

Угоди про теплопостачання важливі для визначення
цін і умов підключення споживачів тепла до мереж.

9. Відповідальні особи та структури

Якщо в Німеччині зміст угод про теплопостачання
дуже детально регулюється законодавством, то в

Під час модернізації тепломереж ключову роль

Україні відсутні приписи технічного або економічного

мають відігравати як оператори мереж, так і

характеру для угод про постачання тепла. Немає і

державні структури, яким належать мережі й

приписів щодо підвищення цін на тепло.

установки з вироблення тепла. Крім того, під час
реалізації необхідно співпрацювати з фірмами, що

Тому згідно з українським законодавством пов’язані

спеціалізуються на будівництві підземних споруд.

з модернізацією витрати можуть бути перекладені
на споживачів, якщо це буде підтримано усіма

10. Компанії та надавачі послуг

долученими інституціями та не викликає негативних
наслідків у соціальному плані.

Енергосервісна компанія «Екологічні системи»:
■

Розробка проєктів із оптимізації тепломереж,

Права власності

наприклад:

Фактором, що ускладнює модернізацію тепломереж,

■

■

ТЕО: мережі, теплові насоси, біомаса, 2012,

є права власності на відповідну інфраструктуру та

Київ, Херсон, Краматорськ, Павлоград,

на об’єкти генерації тепла. У Балаклії та Переяславі

Куп’янськ, фінансування за рахунок USAID

деякі установки з вироблення тепла та тепломережі

https://www.ecosys.com.ua

перебувають у державній власності, а операторами
інших виступають муніципальні структури. У зв’язку

Компанія «ТЕХЕКС-ГАЗ»:
■

виробництво та інфраструктуру до місцевих умов.

безтраншейним методом, наприклад:

Було вирішено провести реформу, яка ще має бути

■
■

з цим державним органам влади важко адаптувати

Проєктування + прокладення, зокрема,
Модернізація трас, 2018-2020, Харків,

реалізована. Вона дасть громадам більшу свободу

фінансування за рахунок Світового банку

дій.

https://www.tekhexgas.com

Корпорація «Енергоресурс-Інвест»:
■

Виконання робіт, наприклад:
■

заміна труб, 2015, Вінниця, фінансування за
рахунок НЕФКО

■

Досвід роботи з міжнародними організаціями:
ЄБРР, НЕФКО

■

https://energoresurs.com
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Цінові регулювання

12. Кліматично нейтральний сценарій

На відміну від Німеччини, в Україні розрахунки
за опалювання здійснюються здебільшого не

Для того, щоб мережа відповідала вимогам

за фактично спожите тепло, а залежно від

кліматичної нейтральності, на всіх ділянках

квадратури приміщень. Тобто має сенс паралельно

тепломережі потрібно прокласти сучасні й

з модернізацією запровадити можливості для

енергоефективні ПІТ. Крім того, варто встановити

регульованого споживання тепла та систему оплати

прилади регулювання для радикального скорочення

за насправді спожите тепло, щоб вигода, отримана

споживання тепла.

завдяки підвищенню енергоефективності, не
нівелювалася через підвищене споживання теплової

Джерелом необхідного тепла по можливості мають

енергії.

бути ВДЕ або відпрацьоване тепло, що унеможливить
викиди при його виробленні.

Екологічні рамкові умови
Екологічних приписів щодо генерації тепла і теплових

У майбутньому варто подумати про виробництво труб

мереж не виявлено. Доцільно визначити певні

не з пластмаси (для отримання якої використовується

законодавчі норми щодо енергоефективності та

нафта), а з речовин, що не навантажують довкілля й

викидів СО2. Так, наприклад, можна порекомендувати

підлягають рециклінгу. Утім, для цього треба провести

збільшити товщину ізоляції на трубах для ще більшого

відповідне дослідження й довести його результати до

скорочення викидів CO2, як це представлено в

ринкової зрілості.

розділі 6.
Так, певну роль тут могли б відіграти скляні труби,
Норми

що вставляються в існуючі труби. При цьому слід

Товщина ізоляції має принаймні відповідати

урахувати зменшення внутрішнього діаметру та

Державним будівельним нормам України (ДБН)

теплоємність, що передаватиметься в майбутньому.

і за можливістю бути ще більшою згідно з
рекомендаціями, представленими в розділі 6.
Необхідно дотримуватися таких українських норм:

2.3.3 Модернізація газових і деревних
котлів

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та

1. Потенціал економії

кондиціонування
У рамках модернізації системи централізованого
ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди.

теплопостачання поруч із прагненням інтегрувати

Теплові мережі

енергію з відновлюваних джерел одним із перших
завдань має бути модернізація наявних котлів. Це

ДБН В.2.5-75:2013 КАНАЛІЗАЦІЯ: ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ
ТА СПОРУДИ Основні положення проєктування.

забезпечить економію ресурсів і експлуатаційних
витрат, а також скорочення викидів СО2 завдяки більш
ефективному використанню викопних видів палива

ДБН В.2.5-64-2012. Внутрішній водопровід та

або посиленому застосуванню деревини замість

каналізація.

природного газу. Відносний потенціал заощадження
представлено в таблиці 18.

Таблиця 22. Відносний потенціал економії
Потенціал економії первинної енергії

Одиниця

Показник

Складність

Можливі підходи до оптимізації (рекомендована послідовність)
■ Зміна режиму роботи котлів для оптимізації ККД

%

3

Середня

■ Деревина як паливо базового навантаження

%

5

Висока

%

10

Висока

тCO2ек

895

■ Структурована підготовка до заміни котлів: проведення необхідних
замірів і оцінка нового режиму роботи згідно з пунктами 1) і 2) й
заміна, перебудова та/або зменшення завеликих, старих котлів на
менші модульні котельні одиниці
Скорочення викидів парникових газів
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2. Властивості

Необхідну температуру можна забезпечувати за
рахунок додавання холодної води від зворотного

Історичні та технічні аспекти

потоку.

Вироблення тепла здійснюється в основному за
допомогою газових котлів.

Деревина як паливо базового навантаження
Поєднання твердопаливних і газових котлів необхідно
налаштувати таким чином, щоб вони працювали в
режимі з найменшими викидами СО2, де деревина

Щоправда, велика частина цих котлів як у

використовувалася б для базового навантаження, а

Балаклії, так і в Переяславі була вироблена

природний газ – для покриття пікових навантажень.

ще в часи Радянського Союзу, тобто зараз
їм понад 30 років. Вони перевищили свій

Малі й модульні котли

звичайний 30-річний строк експлуатації.

Також можна зменшити потужність котла шляхом

Здебільшого котли працюють на дуже низьких

будівельних заходів, наприклад, укорочення

температурах. Це призводить, зокрема, до

паливної камери, завдяки чому кількість

утворення конденсату на виході паливного

вихідного тепла зменшиться, відповідно

газу. Крім того, не забезпечується оптимальний

відбудеться наближення до потрібного діапазону

ККД. Причина такого режиму роботи полягає

потужностей, і котли можна буде експлуатувати

в тому, що лише на низьких температурах

не при неефективному частковому навантаженні,

можлива подача в мережу, а в іншому разі

а в оптимальному робочому режимі. Оскільки

загрожує перегрів житлових приміщень.

установлена потужність є непропорційно великою,
таке скорочення видається доцільним.
Непропорційно великі опалювальні котли можна

На деяких котельнях на додаток до газових котлів

замінити і невеликими котлами з модульним

у 1985 та 2001 роках почалася установка окремих

з’єднанням. З технічної точки зору – строку

деревних котлів, а 2018 року була встановлена ціла

експлуатації елементів котлів – наступна заміна

низка таких котлів у рамках сприяння встановленню

знадобиться через 30-40 років. Найстаріші котли у

саме таких агрегатів. Сприяння 2018 року було

пілотних містах працюють із початку/середини 80-х

одноразовим заходом українського уряду, метою якого

років минулого сторіччя.

було принаймні невелике зменшення залежності від
поставок газу з Російської Федерації. Завантаження

При цьому навіть перерозподіл наявних у місті котлів

котлів відбувається вручну. При цьому необхідно

може забезпечити кращу адаптацію до реально

підтримувати роботу котлів у позмінному режимі 24/7.

потрібних (часткових) навантажень із невеликими

Для забезпечення низьких температур та постійного

інвестиційними витратами. При цьому треба порівняти

горіння відбувається спалення міксу, що складається

витрати, пов’язані зі зняттям і установкою існуючого

приблизно на 22 відсотки з полін і на 78 відсотків – з

обладнання та його ефективність із витратами на

деревних брикетів.

нові технології з вищим приблизно на 5 % ККД.

Оптимальна температура котлів
При оптимальному режимі роботи котлів температури
теплоносія навіть більші, ніж потребують споживачі.

У Балаклії для уникнення непропорційно

Тому необхідної для споживання температури мережі

великих розмірів слід зважати на майбутні

можна досягти за рахунок додавання зворотного

теплові навантаження: Ростовцева 5,4 МВт,

потоку ще в котельній. Завдяки цьому відбувається

Соборна 17,1 МВт, Газовиків 4,4 МВт, Жовтнева

менше втрат тепла в котлі (оптимальна робоча точка)

0,3 МВт, Покровська 0,25 МВт, Перемоги 0,5 МВт,

й у мережах (менша різниця між температурами

Партизанська 3 0,6 МВт і Новоселівка 1,05 МВт.

трубопроводів і навколишнім середовищем).
Кожний котел налаштований на певний діапазон
потужностей, у якому відбувається оптимальне й

У Переяславі для уникнення непропорційно

ефективне вироблення тепла. Саме в цьому діапазоні

великих розмірів слід зважати на майбутні

котли й повинні по можливості працювати. Оскільки

теплові навантаження: Літописна 5,9 МВт,

котли мають три паливних камери, слід подумати,

Мазепи 5,6 МВт, Пугачова 5,7 МВт, Підварська

чи можна відрегулювати чи експлуатувати ці паливні

1,8 МВт, Київска 1,55 МВт, Хмельницького 0,07

камери окремо. Завдяки цьому котли зможуть

МВт, Дніпра 0,49 МВт і Новокиївське 0,65 МВт.

працювати в належному температурному діапазоні.
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3. Контекст заходів

Місця встановлення та підключення котлів мають
підходити не лише для актуальних, а і для інших

Пропонується провести поетапну модернізацію/заміну

котлів, що будуть підключатися в майбутньому, у т.

потужностей з вироблення тепла. Це має відбуватися

ч. модульних і таких, що працюватимуть на іншому

з урахуванням актуального та майбутнього

паливі.

використання наявних установок теплогенерації.
Зайві потужності модернізувати не потрібно. Метою

5. Критерії якості під час проведення тендерів

є експлуатація котлів з оптимізованим ККД із
зміною температури за рахунок міксу (на газових і

У тендері має бути зазначено, що котли повинні

твердопаливних котлах). Більшу увагу слід приділити

відповідати європейським стандартам, наприклад,

можливостям поєднання різних видів теплогенерації

DIN°EN°303-1 для опалювальних котлів із

(газові, деревні котли, використання когенерації,

напірним пальником і DIN°EN°483, 656 та 677 для

ВДЕ). Завдяки цьому навіть при незначних кількостях

опалювальних котлів на газоподібному паливі, а також

деревину можна активно використовувати як джерело

мати високий клас енергоефективності.

енергії для базового навантаження.
Відповідність котлів для роботи з використанням
Опалювальні котли віком понад 25 років необхідно

теплотворної здатності, а також їхня корозійна

замінити на нові. Когенераційні установки потужністю

стійкість мають бути підтверджені актами перевірки на

від 50 до 200 кВт могли б ще ефективніше

запропоновані моделі котлів.

використовувати енергоресурс палива, виробляючи
поруч із теплом електроенергію. Абсолютно

Учасники мають надавати інформацію про

доцільним із екологічної точки зору є використання

енергоефективні та емісійні показники котлів під

деревних котлів. Але для зменшення навантаження

час роботи на різних часткових навантаженнях. По

на персонал тут по можливості слід подумати про

можливості вони мають бути підтверджені актами

автоматичну подачу палива.

перевірки.

4. Типові помилки
Також слід мати на увазі, що різниця температур між
зворотним потоком і прямим потоком на вході не
повинна бути замалою, - це треба враховувати як на
етапі планування, так і під час фактичної експлуатації
котлів. На наш погляд, причиною невеликої різниці
може бути, наприклад, ситуація, що склалася
в котельні на вул. Пугачова в Переяславі. Там
великий зворотний потік іде через деревний котел, і
температура восени при зовнішній температурі 4 °С
підвищується від 39 °С до 43  –  48 °С. Зворотний потік
на вході також не повинен бути занадто теплим, за
можливістю він не має перевищувати 50 °С. В обох
випадках з відпрацьованих газів не буде вилучатися
достатньо тепла.
У котельних приміщеннях при низьких - нижче точки
роси, приблизно 58 °С - температурах зворотних
потоків не можна допускати утворення конденсату,
оскільки через це з’являється корозія на площах
передачі тепла та стінах котлів, а також шламістий
осад у котлах. Для недопущення цього відбувається
обшивка корозійностійкими матеріалами на кшталт
нержавіючої сталі або кераміки.
Ілюстрація 29. Приклад якісного підключення
опалювального котла до трубопроводів із повною
ізоляцією труб і арматури, 2013 р. [Власне фото
Tilia GmbH]
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Легенда:
Подача з котла
Зворотний потік у котел
Газопровід
Насос
Газовий
котел
Пальник

Газовий
лічильник
Регулятор тиску

Ілюстрація 30. Приклад структурованого підключення котла, 2013 р. [схема Tilia]

6. Планування

7. Реалізація/ Виконання робіт

У рамках підготовки та для кращої оцінки можливостей

Під час реалізації необхідно брати до уваги такі

використання невеликих котлів, уже встановлених

моменти:

на деяких тепломережах, слід ретельно перевірити/
проконтролювати наявну техніку, що зараз

Роз’єднання температур котла та мережі для

використовується, для визначення необхідності

забезпечення можливості оптимально й постійно

її технічного обслуговування. Так, наприклад,

регулювати температуру мережі (охолодження

регулювальні вузли треба міняти через 10 років,

подачі). Це можна зробити у такий – відносно простий

пальники – через 15 років.

– спосіб. Лише частина води, що повертається з
мережі, пропускається через котел і відповідно до

Після цього невеликі та середні модулі котлів, які

оптимізованого режиму роботи котла нагрівається до

доцільно можна довести до прийнятного рівня або

95 °С. Безпосередньо перед закачуванням у мережу

утримувати на існуючому рівні, необхідно ретельно

вона змішується з водою, що не підігрівалася в котлах.

перевірити і в разі необхідності відремонтувати.

Таким чином температура мережі буде повністю
незалежною від температури котла.

Перед налаштуванням на повне та часткове
навантаження котельних модулів при каскадному

8. Експлуатація

включенні слід провести структурне вимірювання
вхідних ресурсів, вироблення тепла (вхід у мережу) та

У режимі роботи з охолодженням прямого потоку

отримання тепла (користувачами).

котли можуть працювати незалежно від температури
мережі. Особливо важливо це для деревних котлів.
Деревні котли можна постійно завантажувати
відносно дешевими полінами з деревини й
експлуатувати їх із оптимальним ККД.
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Мережева вода, температура якої становить 95 °С,

працювати на повну потужність, підключаються газові

перед подачею в мережу охолоджується зворотним

котли. Завдяки цьому забезпечується надзвичайно

потоком до необхідної температури.

високе скорочення викидів СО2.

Залежно від очікуваної зовнішньої температури

Можливості економії при використанні котлів обраних

може відбуватися експлуатація одного або декількох

виробників на обраних мережах міст слід визначити

котлів. Лише після того, як усі деревні котли почнуть

на наступному етапі дослідження.

У Переяславі та в сусідньому селі Циблі в експлуатації перебувають дев’ять окремих тепломереж
із загальною довжиною траси прибл. 25 км (проста відстань, станом на 2017 р., джерело: ЗВЕДЕНА
ТАБЛИЦЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПО КП КОР «Переяслав-Хмельницьктепломережа»).
Десять насосів уже було замінено на західноєвропейські. Теплопостачальне підприємство доручило
зовнішньому надавачу послуг ТОВ «Альфа-ЕСКО» (засновник і директор якого Сергій Машкара поруч із
проведенням енергоаудиту 2019 року, судячи з усього, відносно часто консультує це теплопостачальне
підприємство й дуже добре знає всі деталі, щодо яких і отримує запити) провести перевірку технічних
рішень і експлуатації в різних режимах.
У котельні на вул. Київській на 2020 рік було заплановано проведення модернізації котлів і насосів.
Інвентаризація проводилася два роки тому й зараз має відбутися знову.

Мережеві насоси

Розподіл мереж

Мережеві насоси в пілотних містах нерегульовані.

Нерегульовані насоси потрібно замінити на

Часткове регулювання можливе там, де паралельно

регульовані та по можливості високоефективні.

підключені два або три мережевих насоса. Самі

Наприклад, у Переяславі можна було б замінити

насоси нерегульовані. У зв’язку з цим відкриваються

типовий насос, установлений у двох місцях на

великі можливості для здійснення оптимізації.

вул. Літописній і двох – на вул. Мазепи (L 100250U1NN7502 (258 м³/год, 76,5 м, 75 кВт, 2 950 об./

Завдяки економії електроенергії на мережевих

хв.) сучаснішим, невеликим й регульованим типом

насосах, вентиляторах для подання повітря

насосу, оскільки мережа була налаштована на більші

горіння, витяжних вентиляторах і вентиляторах, що

потужності. Завдяки цьому потужність нового насосу

«підсмоктують» зовнішнє повітря, скорочуються

має бути менше ніж 75 кВт, а завдяки можливості

викиди СО2 та радіоактивних відходів для

регулювання його не завжди треба буде включати на

використання в усе ще переважно невідновлюваному

повну силу (див. ілюстрацію 32).

міксі електричної енергії в українських мережах, у
яких усе ще в основному застосовуються вугілля,
природний газ і атом.

Ілюстрація 31. Типові трасові насоси в Переяславі (ліворуч) і в Балаклії (праворуч), [Власне фото від
Tilia GmbH]
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Ілюстрація 32. Мережевий насос, типовий, 75 кВт, на вул. Літописній в Переяславі, власне зображення
Tilia GmbH
Крім цього, на регульованих циркуляційних насосах

9. Відповідальні особи та структури

розрахункова точка має лежати в задній третині
характеристичної кривої насоса, щоб забезпечувати

Для розробки концепції та реалізації проєкту

широкий діапазон регулювання й одночасно високий

необхідно скористатися досвідом українських

ККД при часткових навантаженнях у робочому

інженерних бюро з інших міст, що займаються

режимі. Регульовані циркуляційні насоси постійно

тепломережами, газовими та деревними котлами,

адаптують напір при змінюваних рівнях навантаження

наприклад, із Полтави (переобладнання котельної

в гідросистемі. При цьому відбувається безступеневе

на вул. Горбанівській), Олександрії (СТП-118), Івано-

регулювання потужності насоса за допомогою

Франківська (вул. Юності: деревина + газ) або Вінниці

частотного перетворювача.

(вул. Магістратська + Немирівське: модернізація
газового обладнання), і міжнародним досвідом, а

Частота обертання насоса адаптується до режиму

також залучити регіональні спеціалізовані фірми для

роботи установки, відбувається налаштування для

модернізації котлів, прокладення трубопроводів і

кожної робочої точки часткового навантаження,

налагодження техніки управління.

тобто споживаної потужності електрики, завдяки
чому значно підвищується ефективність роботи

Теплопостачальні компанії: модернізація установок

циркуляційного насоса. Для цього необхідна наявність

із вироблення тепла відбувається передусім силами

залежного від обсягів потоку диференціального

їхніх операторів і власників, у пілотних містах це –

регулювання тиску, завдяки якому потреби можуть

оператори тепломереж.

покриватися набагато ефективніше в залежності від
того, наскільки близько до визначальних споживачів,

Міська/ районна/ обласна адміністрація: Міська

що часто означає найвіддаленіших отримувачів тепла,

адміністрація, а також відповідні районні та обласні

відбувається вимірювання різниці тиску.

структури мають підтримувати модернізацію
створенням рамкових умов і наданням усілякого

Великі теплові насоси протягом усього року

сприяння.

використовують тепло стічних вод із головних
колекторів (від 5000 мешканців). Цей метод може

Енергоконсультанти /енергоаудитори: Розгляд

використовуватися, наприклад, при температурі

можливих заходів і консультування. Участь у перевірці

стічних вод 11 °С, якщо зовнішня температура

важливих ділянок роботи в ролі незалежних експертів.

становить -10 °С.
Інженерне бюро: Креслення вузлів, участь у
Існують також великі теплові насоси, що беруть

перевірці важливих ділянок роботи в ролі незалежних

приповерхневе тепло, наприклад, 8 °С із глибини

експертів

100 м протягом 1 800 годин на рік або з великих
стоячих водойм на кшталт енергетичного ставка,

Виробники: Продукція з підтвердженням дотримання

наприклад, 2 °С із глибини 3 м круглий рік.

норм і протоколами перевірки.

Усі ці можливості можна використовувати як

Робітники: Наявність досвіду зі встановлення та

альтернативні варіанти для підтримки базового

перебудови котлів. Слід звернути увагу робітників на

навантаження або збільшення температури

забезпечення можливості управління запланованим

зворотного потоку. У разі, якщо буде вирішено

модульним підключенням і високої ефективності в

застосувати ці енергоємні технології, що вимагають

діапазоні часткових навантажень.

чималих інвестицій, слід вивчити придатність місцевих
умов для їхнього застосування.
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10. Компанії та надавачі послуг

■

Досвід роботи з міжнародними організаціями:
Світовий банк, НЕФКО

ТОВ «ЦЕТУС»:

■

http://www.komenergoservice.com

Приклади:
■

Установлення деревного котла в школі с. Бужанка,

11. Регулятивні рамки

фінансування за рахунок програми ООН,

■
■

реконструкція котельних у в школах с. Тарасівка,

Норми та приписи

фінансування за рахунок програми ООН

Необхідно враховувати такі українські норми:

Перебудова котла, с. Пальчик, програма ООН із

■

ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання

розвитку громад (є рекомендація замовника)

■

ДБН В.2.5-77:2014 КОТЕЛЬНІ

Перебудова котла, м. Харків, компанія «Лекорна»

■

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та

(є рекомендація замовника)
■
■
■

кондиціонування

Перебудова котельної та пелетного котла, м.
Черкаси (є рекомендація замовника)

Цінові сигнали

Досвід роботи з міжнародними організаціями:

Ціни на газ, що зростатимуть в Україні, вірогідно, і

ООН, НЕФКО, ЄБРР

в майбутньому, стимулюють до більш ефективного

http://cetus.org.ua

використання природного газу та підвищення частки
деревини у виробництві тепла.

ТОВ «Альфа-ЕСКО»:
■

■
■

■

Проєктування котлів і робіт із перебудови (газ,

Можливості фінансової підтримки

деревина), наприклад: 9 котельних у Київській

Інтеграція в мережі :

області

■

Альтернативний варіант: скорочення/перенесення

Технічна оцінка інвестиційної частини 2 проєктів

власних інвестиційних витрат за контрактингом

переходу на газ для ПАТ «Радикал банк»

на енергосервісну компанію (ЕСКО). 80 %

Досвід роботи з міжнародними організаціями:

коштів покриваються за рахунок інвестицій

Данське енергетичне агентство, USAID, компанія

ЕСКО (розповсюджена в Україні схема), 20 %

Beten International

покриваються завдяки зменшенню поточних

http://aesco.com.ua

енерговитрат користувачів, які можуть зовсім
нічого не інвестувати

Компанія «ТЕХЕКС-ГАЗ:
■

■

Кредити зі зниженою відсотковою ставкою на

Проєктування + установлення: пелетно-деревний

кшталт НЕФКО для теплопостачальних компаній

котел і модульні газові котли 200 кВт – 21 МВт,

можуть бути лише відносно цікавими, оскільки

Наприклад:

вони передбачають наявність високих гарантій

■

і навряд чи сумісні з нинішніми високими

пелетний котел 2 модуля 2015 с. Циркуни

заборгованостями

(Харківський р-н), школа, 300 кВт, 5..7 d бункер,
автоматика
■

По можливості вивчити пропозиції ЄБРР і МФК
(наразі не виявлено відповідних програм)

2 деревних котла 2015 с. Ківшарівка
(Харківська обл.), 2 x 300 кВт, дитсадок 10 +12,

■

■
■

По можливості вивчити пропозиції USAID /

національне сприяння

Муніципальна теплова реформа в Україні (наразі

модульний газовий котел 2016 Волчанський

не виявлено відповідних програм)

р-н
■
■

Досвід роботи з міжнародними організаціями:

Інформування та консультування

Світовий банк (наприклад, траса в м. Харків)

Можливості отримання загальної інформації:

https://www.tekhexgas.com

■

АЕМУ – Асоціація «Енергоефективні міста
України», energy-cities.eu/members/eecu-energy-

КП «Коменергосервіс»:
■

Проєктування, поставки та комплексне

efficient-cities-of-ukraine
■

спорудження, у т. ч. периферія для газу та
деревини, наприклад:
■

енергозбереження України
■

■
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деревний котел 2015 м. Вінниця, вул.

UA MAP: Інтерактивна карта про існуючі та
заплановані енергоефективні проєкти, зокрема,

модернізація котельні та заміна труб 2015 м.

про модернізацію котлів, uamap.org.ua

Житомир, НЕФКО – проєктування, поставка
■

Державне агентство з енергоефективності та

■

Інформація про державно-приватне партнерство,

Баженова, НЕФКО, 2x 2,6 МВт Viessmann

кейси, з Програми USAID із розвитку державно-

Mawera

приватного партнерства в Україні (USAID-P3DP),

Модернізація котлів 2014 м. Маріуполь, школи

ppp-ukraine.org

Дані про питоме отримання тепла на
квадратний метр (м2) дають можливість

12. Кліматично нейтральний сценарій

порівняти розміри площ, необхідних для
Модернізацію та заміну котлів із одного боку

теплогенерації. Так, геліотермія забезпечує

можна вважати лише перехідним видом відносно

отримання 150 кВт-год/м2рік, а біомаса –

маловуглецевих технологій. Але з іншого боку такі

щонайбільше тільки 5 кВт-год/м2рік.

заходи дають можливість переходу на вуглецевонейтральні газоподібні види палива на кшталт

Втім, геліотермальна установка без

відновлюваного (домішаного) водню, збалансованого

накопичувача тепла може постачати тепло

біометану в мережі природного газу або місцевий

лише тоді, коли світить сонце.

біогаз.
Активне використання деревних котлів зумовлює

При використанні біомаси завжди потрібно

скорочення викидів СО2. При цьому необхідно

враховувати, що вона з огляду на площі, яку потребує

передбачити довгострокове забезпечення паливом з

її використання, дає значно менший результат, ніж

регіону з короткими шляхами постачання для сталої

геліотермія та фотоелектрика (див. таблицю 23), проте

експлуатації установок.

може використовуватися незалежно від часу доби.

Таблиця 23. Конкуренція за площі та результати при використанні ВДЕ, (Epp, 2017)
Одиниця

Виробництво за рік

Потреби у площі
порівняно з
геліотермією

Високий
показник

Низький
показник

Середній
показник

Геліотермія

кВт∙годт/(м2рік)

167

133

150

1

Фотоелектрика

кВт∙годел/(м рік)

69

50

3

3

Біомаса/біоетанол

кВт∙годт/(м рік)

5

2

3,5

43

2

2

2.3.4 	Індивідуальні теплові пункти та
гідравлічне балансування

Витрати, пов’язані з ремонтними роботами та
технічним обслуговуванням ІТП із теплообмінником,
але без підготовки питної води, оцінюються в 1,5 % від

1. Потенціал економії

інвестиційних витрат на рік. Для умовного житлового
багатоквартирного будинку на 300 кВт це значить

Індивідуальні теплові пункти (ІТП)

приблизно 202,50 євро на рік.

Виходячи з досвіду, можна сказати, що завдяки
використанню ІТП із теплообмінником, а також

Гідравлічне балансування

оптимальному налаштуванню передачі тепла, , можна

Інвестиційні витрати з установкою, як свідчить досвід,

забезпечити 5 – 10 % теплозбереження. Непряме

становлять приблизно 45 євро на кВт підключеної

підключення ІТП дозволяє будівлі брати лише стільки

потужності, на умовний багатоквартирний житловий

тепла, скільки вона потребує. У недавній українській

будинок на 300 кВт – приблизно 13500 євро.

практиці прямого підключення – без гідравлічного
відокремлення санітарно-технічного обладнання

Витрати, пов’язані з ремонтними роботами та

від траси – потік тепла проходить через будівлю в

технічним обслуговуванням ІТП із теплообмінником,

примусовому режимі на підставі основних параметрів

але без підготовки питної води, оцінюються в 1,5 % від

котельні для всієї мережі.

інвестиційних витрат на рік. Для умовного житлового
багатоквартирного будинку на 300 кВт це значить

Інвестиційні витрати з установленням, як свідчить

приблизно 202,50 євро на рік.

досвід, становлять приблизно 45 євро на кВт
підключеної потужності, на умовний багатоквартирний
житловий будинок на 300 кВт – приблизно 13500 євро.
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Таблиця 24. Потенціал економії
Потенціал економії

Одиниця

Показник

Складність

Можливі варіанти оптимізації
ІТП

%

■ Приклад: Балаклія, усі мережі

MВт∙год(тепла)

2 500 – 5 100

■ Приклад: Переяслав, усі мережі

MВт∙год(тепла)

1 900 – 3 800

Гідравлічне балансування

%

■ Приклад: Балаклія, усі мережі

MВт∙год(тепла)

5 100 – 15 200

■ Приклад: Переяслав, усі мережі

MВт∙год(тепла)

3 800 – 11 690

5 – 10 %

10 – 30 %

висока

середня

Зменшення викидів ПГ
ІТП
■ Приклад: Балаклія, усі мережі

tCO2ек

630 – 1 270

■ Приклад: Переяслав, усі мережі

tCO2ек

480 – 970

■ Приклад: Балаклія, усі мережі

tCO2ек

1 270 – 3 800

■ Приклад: Переяслав, усі мережі

tCO2ек

970 – 2 900

Гідравлічне балансування

У разі, якщо завдяки індивідуальному тепловому

Теплообмінники в ІТП було б доцільно встановлювати,

пункту в середньому заощаджується 7,5 %, а завдяки

якби всі споживачі отримали їх приблизно в один час,

гідравлічному балансуванні – 20 % тепла, то умовний

і системи мережі та виробництва були б адаптовані

багатоквартирний будинок, що споживає 517 MВт∙год/

до них.

рік, економить приблизно близько 142 MВт∙год/рік.
За тарифами на тепло для населення Переяслава,

Підходи

що становлять 50,08 євро/MВт∙год змішаної ціни з

ІТП – це з’єднувальна ланка між зовнішньою

лічильником, це означає понад 7 000 євро/рік економії

мережею ЦТ на вводі в будинок і розподілом тепла

централізованого тепла. Завдяки такому річному

в будинку. ІТП слугує для того, щоб передавати

заощадженню витрат чисто інвестиційна сума (без

тепло або теплоносій для розподілення в будинку.

видатків на фінансування) обох заходів, що становить

Це має відбуватися в оптимальному режимі тиску,

25 000 євро, амортизується впродовж 3,5 років.

температури та обсягів потоку, що встановлюються як
задані параметри та параметри управління.

2. Властивості
Зараз прийнято розглядати ІТП не як самостійну
Індивідуальні теплові пункти

одиницю, а як частину розподілу тепла в будинку.
Такий варіант називається комплексним. Але в

Фактична ситуація

традиційному розумінні на ІТП проходить кордон

У більшості випадків ІТП із теплообмінником,

між подачею та отриманням тепла як власності.

про які нам відомо з Західної Європи, у Балаклії

Умови щодо оформлення ІТП визначає постачальник

та Переяславі немає. У дитячому садку № 4 в

тепла в технічних приписах, що додаються до Угоди

Балаклії було встановлено перший прототип нового

про теплопостачання. З постачальником тепла

індивідуального теплового пункту. Пряме підключення

мають узгоджуватися й можливості поєднання ІТП із

– типова ситуація для України. У більшості українських

розподілом тепла по будинку, особливо це стосується

будівель, зведених до 2000 року, теплообмінники

комплексних варіантів. Окремими функціями часто

між мережею ЦТ і розподілом у будинку не

можуть користуватися обидві сторони, це стосується,

встановлювалися.

наприклад, регулювальних вентилів, що користувачі
можуть використати, наприклад, у разі необхідності
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Модернізація ІТП у пілотних містах у окремих

включити аварійний режим. Досвід свідчить про те,

будівлях уже була проведена. Теплообмінники

що варто проводити одночасну модернізацію ІТП і

встановлені не були, тому теплопостачання й надалі

розподілювача тепла з застосуванням актуальних

відбувається напряму без можливості регулювання.

умов підключення.

Гідравлічне балансування

Сервоклапан на стоці тепла з найбільшим загальним
перепадом тиску (неоптимальне в гідравлічному

Фактична ситуація

плані відгалуження) налаштовується відповідно

Ознаки відсутності гідравлічного балансування:

за мінімальним авторитетом вентиля. Цим

Деякі опалювальні прилади не нагріваються, а інші

забезпечується наявність достатньої кількості тепла.

отримують забагато тепла.

Насос виставляється залежно від загального обсягу

У разі, якщо при балансуванні нерівномірного

потоків і загального перепаду тиску всієї системи з

розподілу тепла підвищується пропускна

урахуванням її одночасного використання. Завдяки

здатність, через підвищення швидкості потоку в

сервоклапанам у розташованих оптимальніше

трубопроводах і на клапанах виникають шуми.

в гідравлічному плані місцях і на вентилях для

■

Порівняно висока температура на прямому потоці.

балансування інших відгалужень можливий

■

Потреба у відносно високій потужності насоса

загальний перепад тиску балансується за допомогою

■

Температури на звороті вищі, ніж очікувалося.

дроселювання.

■
■

Підходи

4. Типові помилки

Гідравлічне балансування потрібне для того, щоб
забезпечити в розгалуженій гідравлічній системі

■

правильний розподіл потоків.

час для реалізації статичного методу)
■

У разі, якщо на певних відгалуженнях або в певних

Відсутність розрахунків опалювального
навантаження за відповідними правилами

контурах системи потік заслабкий, протікання в інших
відгалуженнях або контурах чи на приладах опалення

Хибний метод (наприклад, неправильно обраний

здійснення розрахунків
■

для забезпечення балансу навмисно обмежується.

Неправильне визначення класу віку будівлі. У
разі, якщо в минулому в будівлі проводилися
заходи з енергетичної санації, правильний клас

Гідравлічне балансування може здійснюватися за

віку будівлі за методом А (спрощений метод А

допомогою:

на підставі приблизних даних (без розрахунку

■

автоматичного регулятора перепаду тиску

опалювального навантаження) визначається дуже

■

вентиля, що регулюються залежно від перепаду

важко. Але заходи з модернізації запланувати

тиску (комбінований вентиль із інтегрованим

вкрай важливо, оскільки вони можуть суттєво

регулятором перепаду тиску)

змінити опалювальне навантаження будівлі.
Так, при порівнянні двох методів (спрощений
метод А на підставі приблизних даних без

3. Контекст заходів

розрахунку опалювального навантаження та
Індивідуальний тепловий пункт

метод Б із ретельним розрахунком опалювального

ІТП із можливостями регулювання можуть

навантаження) можуть спостерігатися значні

забезпечити ефективне постачання тепла залежно

відхилення – до 100 % і більше. Вони стають ще

від потреб. Тому необхідно продовжувати розпочату

більшими, якщо за основу розрахунків беруться
неправильні припущення.

в деяких будівлях пілотних міст модернізацію ІТП
із установленням регулювальних пристроїв. Також

■

Відсутність контролю поверхонь нагріву.

рекомендується встановлення лічильників для

Вбудовані поверхні нагріву перед гідравлічним

обліку витраченого тепла для того, щоб забезпечити

балансуванням потрібно перевіряти. По-перше,

розрахунки за фактично отриману енергію.

слід подивитися, наскільки вільно відбувається
передача тепла в приміщення, чи не заважає

Перевага непрямого підключення до мережі ЦТ

цьому обшивка або подібні перешкоди. Поруч із

за допомогою теплообмінників полягає в повному

цим слід звернути увагу власника на явну корозію.

від’єднанні системи будинку від мережі (тиск,

Можливо, треба замінити окремі опалювальні

протікання).

прилади, якщо після гідравлічного балансування
вони не можуть подавати в приміщення достатньо

Гідравлічне балансування

тепла.

Метою гідравлічного балансування є забезпечення
належного розподілу потоків у циркуляційних кільцях
системи опалення та їхніх відгалуженнях у будівлях.
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■

Наявність манометрів й термометрів;

■

Запобіжний вентиль або редуктор, що захищають
систему будинку від надмірного тиску

■

Основне обладнання системи будинку:

■

Запірні пристрої на трубах прямого та зворотного
потоків;

■

Регулятор температури для змішування води
прямого та зворотного потоків залежно від
зовнішньої температури;

■

Альтернативний варіант – «комбінована
арматура», що може регулювати температуру,
перепад тиску й витрачання тепла.

■

Ступінчатий циркуляційний насос для опалення,
ще краще – з регульованою кількістю оборотів, а

Ілюстрація 33. ІТП без теплообмінника, Львів, 2019 р., власне фото

також водоструминний насос;
■

■

У рамках гідравлічного балансування фахівець

Термометри, манометри, брудоуловлювачі

6. Планування

завжди повинен звертати увагу на всю систему.
Сюди належать такі додаткові заходи:
■
■
■

Індивідуальні теплові пункти

Установлення регульованих вентилів на

Переоснащення за допомогою теплообмінника

опалювальних приладах

поліпшить ефективність інших заходів. Завдяки новим

Вибір високоефективних моделей

вимірювальним і регулювальним пристроям розподіл

циркуляційних насосів на кожний будинок

тепла в будинку можна буде точно вимірювати

У разі необхідності встановлення нового

й самостійно регулювати. Несанкціонований

опалювального приладу рекомендується

відбір води у відповідному будинку швидше буде

подумати про підготовку води для системи

виявлений. Обсяг води в мережі зменшиться, тиск

опалення

впаде, зменшиться і теплова потужність. З одного
боку швидше буде знайдений винуватець, а в інших

5. Критерії якості під час проведення тендерів

відпаде бажання скористатися безкоштовною
водою. Завдяки цьому відбір води великою мірою

Під час проведення тендерів на цей захід, слід

буде заблокований, якщо таке відбувалось раніше.

звертати увагу на наступні пункти:

Несподівані витікання після розподілу також буде
легше ідентифікувати.

Критерії якості щодо ІТП мають бути єдиними.
Графік установлення ІТП має бути узгоджений із

У разі, якщо буде ухвалено рішення щодо

іншими заходами проєкту. Всі важливі в технічному

впровадження загального розподілу тепла за

плані моменти мають бути відображені в технічних

допомогою теплообмінників між трасою та розподілом

приписах підключення (тип підключень, температура

тепла в будинку, слід врахувати використання більш

теплоносія, тиск і термостійкість, обладнання для

високих температур у мережі в рамках інших заходів.

забезпечення безпеки, матеріали, теплоізоляція,

Модернізація трубопроводів і котлів забезпечать вищі

передача даних тощо). Для виконання робіт необхідно

температури в мережі.

скласти й узгодити з долученими суб’єктами
деталізований графік реалізації.

Гідравлічне балансування
Вибір методу:

Основне обладнання індивідуального теплового

■

пункту:
■

лічильник витрат води;
■

Елемент для обмеження обсягів води у прямому
або зворотному потоках тримає стабільний
рівень перепаду тиску на заглушці, завдяки
чому обмежується протік води, електричне або
механічне виконання;
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даних (без розрахунку опалювального
навантаження)

Запірні органи на трубах прямого та зворотного
потоків для відключення від системи будинку;

Спрощений метод (A) на підставі приблизних

■

Метод (Б) із докладним розрахунком
опалювального навантаження

7. Реалізація/ Виконання робіт

■

досвід компетентних регіональних фірм,
що спеціалізуються на модернізації котлів,
прокладанні трубопроводів і техніці автоматичного

1. У разі, якщо розподіл планується за допомогою

управління.

теплообмінника:
a) Поетапна реалізація за складеним списком
таких пріоритетів:

Оператори тепломереж: Модернізацію установок із

–

Індивідуальні теплові пункти для будівель

вироблення тепла в першу чергу здійснюють особи та

із найбільшими споживачами (споживачі з

власники, які відповідають за експлуатацію. У пілотних

найбільшими площами)

містах наразі це – оператори тепломереж.

–

Індивідуальні теплові пункти для інших
споживачів

b) Кроки
–

Міська/ районна/ обласна адміністрація: Міська
адміністрація, а також відповідні районні та обласні

Перевірка необхідної споживаної

структури мають підтримувати модернізацію

потужності відповідного будинку

створенням рамкових умов і наданням усілякого

відповідною компанією з обслуговування

сприяння.

тепломереж,
Проведення тендера на планування та

Енергоконсультанти / енергоаудитори: Розгляд

реалізацію,

можливих заходів і консультування. Участь у перевірці

–

Проведення планування,

важливих ділянок роботи в ролі незалежних експертів.

–

Установлення під час літньої паузи у

–

постачанні тепла.
c) Адаптація моделі розрахунків

Інженерне бюро: Креслення вузлів, участь у
перевірці важливих ділянок роботи в ролі незалежних

2. Гідравлічне балансування

експертів

8. Експлуатація

Виробники: Продукція з підтвердженням дотримання
норм і протоколами перевірки.

Приблизно один раз на рік потрібно проводити
перевірку роботи вентилів, теплообмінників і насосів.

Робітники: Досвід роботи в установленні та
перебудові котлів. Звернути їхню увагу на

Особливо після довгої шестимісячної літньої паузи раз

заплановане модульне управління та намір працювати

на рік слід подбати про те, щоб усі вузли бездоганно

з високою ефективністю і в режимі часткового

працювали, не зупинялися, не поіржавіли, щоб не

навантаження.

висохли та не втратили герметичність прокладки. Для
безперебійної роботи ІТП і відповідно позитивного

10. Компанії та надавачі послуг

впливу на мережу рекомендується, щоб експлуатація
та технічне обслуговування індивідуальних теплових

ТОВ НЕС ГРУП:

пунктів перебували в одних руках. У кращому разі

■

за це має відповідати оператор мережі. Він може

Приклад: заміна установки теплопостачання та
системи опалення в будинках ЖК «Новопечерські

делегувати виконання цього завдання надавачам

Липки», м. Київ.

послуг.

■

9. Відповідальні особи та структури

■

Кого слід залучати до виконання цього заходу та яку

ТОВ «ЦЕТУС»:

кваліфікацію повинні мати ці особи та структури?

■

Приклад: модернізація школи в с. Тарасівка.

■

Досвід роботи з міжнародними організаціями:

Досвід роботи з міжнародними організаціями:
ООН, НЕФКО, ЄБРР

Для розробки та реалізації концепції необхідно
використати:
■

https://nes-group.org

ООН, НЕФКО, ЄБРР.
■

http://cetus.org.ua

досвід відповідних українських інженерних бюро,
що працюють із тепломережами, газовими та

ТОВ «Альфа-ЕСКО»:

деревними котлами,

■

■

досвід інших міст у керуванні такими системами,

■

міжнародний досвід і

Приклад: гідравлічна оптимізація 9 тепломереж у
Київській області.

■

Досвід роботи з міжнародними організаціями:
Данське енергетичне агентство, USAID, компанія
Beten International.

■

http://aesco.com.ua
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11. Регулятивні рамки

2.3.5 Модернізація вимірювальної та
регулювальної техніки

Норми та приписи
Слід враховувати такі українські норми:
■
■

1. Потенціал економії

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та
кондиціонування

Разом із модернізацією трубопровідних мереж

ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди.

високий потенціал заощадження має реалізація

Теплові мережі

заходів, пов’язаних із управлінням тепломережами.
Тому паралельно із плануванням модернізації слід

Цінові сигнали

підготувати планування із впровадження систем

Спеціальних зовнішніх цінових сигналів у користуванні

управління.

не виявлено. Оператори тепломереж мають робити
тарифи такими, щоб для них були вигідними як облік

Рекомендується здійснити встановлення лічильників

споживання, так і його скорочення користувачами.

обліку тепла для забезпечення розрахунків за
фактично спожите тепло й мотивації витрачати менше

Можливості фінансової підтримки

теплової енергії.

Програма підтримки енергомодернізації
багатоквартирних будинків «Енергодім»:

2. Властивості

■

Державна установа «Фонд енергоефективності»

■

Реалізація програми банком АБ «Укргазбанк»

Фактична ситуація

■

Заявки через представництва АБ «Укргазбанк»

У низці будинків в пілотних містах можливість
регулювання температури опалювальних приладів

Інформування та консультування

відсутня. Теплоносій подається з гідроелектростанції

Для цього заходу не виявлено спеціально

через тепломережу в опалювальні прилади без

розроблених інформаційних і консультативних заходів.

будь-якого регулювання. У будинках температура
приміщень регулюється, як правило, шляхом
відкривання та закривання вікон.

Приклад: Переяслав, ОСББ на вул. Б.

Наразі вимірювальні пристрої (лічильники обліку

Хмельницького, 70, 2020 рік:

тепла) встановлені передусім у таких споживачів, як

■

Сприяння в проведенні енергоаудиту

муніципальні та промислові підприємства, а також

будівлі,

деякі великі будинки.

■

Установлення теплолічильника в будинку,

■

Модернізація ІТП,

■

Гідравлічне балансування розподілу тепла

■

в будинку, установлення автоматичних

У Балаклії в 90 зі 156 житлових будинків

вентилів

(58 %), а також у 13 з 28 нежитлових будівель

Вартість бл. 600 000 грн (20000 євро), бл.

(46 %) здійснюється загальний облік тепла.

300 кВт підведеної потужності, бл. 4201 м²

Усі медичні, дошкільні та освітні заклади

опалюваної площі

(приблизно 23) мають лічильники тепла.

12. Кліматично нейтральний сценарій

У Переяславі згідно зі списком споживачів
у 3 із 93 житлових будинків (3 %) і в 48 з 78

Завдяки цим заходам відбувається економія теплової

будівлях бюджетної сфери (61 %) ведеться

енергії, яку взагалі шкідливо виробляти. Тому

облік тепла. 14 із 37 будівель, де здійснюється

вони доцільні в екологічному сенсі для будь-яких

виробництво (38 %), мають лічильники тепла.

сценаріїв. Для отримувачів тепла згідно тарифів, що
розраховуються залежно від споживання, вони вигідні
в будь-якому випадку, а також і в економічному плані.
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Підходи

Для злагодженої роботи всіх елементів і для

Однією з можливостей управління є термостати на

недопущення взаємного негативного впливу

опалювальних приладах. Завдяки ним споживачі

(термостати підвищують втрати тиску в системі)

можуть цілеспрямовано регулювати витрати тепла.

модернізацію слід проводити по всій системі:

Термостати можуть стимулювати користувачів

модернізацію вводів труб у будинки (ІТП із насосами

витрачати менше теплової енергії. Для того, щоб

й регулюванням), гідравлічне балансування,

мотивувати їх до цього, необхідно також здійснювати

установлення термостатів і заміну опалювальних

вимірювання витрат тепла, адже лише так можна

приладів.

вести розрахунки за фактично спожите тепло.
Можна подумати і про запровадження більш високих

4. Типові помилки

цін для споживачів без лічильників обліку тепла.
■

Ще одним важливим інструментом управління для

або датчик частково або повністю відходять і

операторів тепломереж є запірні системи на трубах,
якими подається тепло. Так, зупиненням подачі

Лічильник погано закріплений, тобто лічильник
неправильно знімають дані.

■

При виборі місця для встановлення лічильника

тепла можна здійснювати тиск на користувачів, які не

не враховується труба або відгалуження, що

оплачують рахунки.

відходить перед лічильником (байпас). Лічильник
має встановлюватися там, де проходить весь потік

У пілотних містах Балаклія та Переяслав потрібно

для користувача.

ще чимало надолужувати щодо можливостей

■

Регулювальна техніка неправильно з’єднана.

управління тепломережами. Оскільки труби, контури

■

Температурні датчики регулювальної техніки

й опалювальні прилади в будинках не належать

розташовані не там, де треба (ілюстрація 37)

безпосередньо компаніям-теплопостачальникам

■

і не перебувають у сфері їхнього впливу, для

тимчасово, а згодом не встановили, як треба

власників будівель треба створити стимули для

■

встановлення термостатів – самостійно або у
співпраці з теплопостачальними підприємствами.

■

Неправильно встановлені задані та граничні
параметри

■

Доцільною альтернативою може бути короткострокове
субсидіювання інвестицій в період установлення

розташовані не там, де типові показники тепла
чи холоду = хибні результати

Можна подумати про зменшення ціни за тепло для
користувачів із регульованим отриманням тепла.

їх немає взагалі, оскільки їх установлювали

Втрата налаштованих параметрів при відключенні
електрики або оновленні системи

■

Техніка незахищена або недостатньо захищена

термостатів. Вони можуть стати стимулом для

від ненавмисних механічних навантажень або

інвестування у відповідний час.

втручання сторонніх осіб (див. ілюстрацію 34,
ілюстрацію 35).

Необхідно встановити лічильники обліку тепла і в
інших будівлях та на пунктах теплопередачі.
Передусім необхідно модернізувати ІТП, поставивши
насоси та регулювальні пристрої. Завдяки
термостатам збільшуються втрати тиску в системі.
Їхнє встановлення має відбуватися в усій системі.
Після цього слід провести гідравлічне балансування.
Тому рекомендується в разі заміни опалювальних
приладів або вводів установлювати вимірювальні
та регулювальні пристрої, що відповідають рівню
технічного розвитку. Крім цього, у середньостроковій
або довгостроковій перспективі є сенс додатково
оснастити регулювальною арматурою вводи труб
у будинки та наявні опалювальні прилади. Обидва
підходи є довгостроковими інвестиціями, їх варто
робити на весь час застосування техніки та при
високих сумах власного капіталу.

Ілюстрація 34. Неоптимальний приклад правильного
встановлення у складних умовах (вологість, доступ, чистота)
[власне фото Tilia GmbH]
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6. Планування
Першим кроком має стати обладнання лічильниками
обліку тепла всіх інших будівель бюджетної сфери,
якщо це не було зроблено раніше. З одного боку,
держава має всі можливості для цього – від ухвалення
рішення до реалізації. З іншого – у таких будівлях
легше забезпечити зміни поведінки співробітників
щодо опалення та вентиляції. Тут будівлі державної
власності можуть виступити зразком для мешканців
житлових будинків і підприємств.
Другим кроком має бути устаткування всіх інших
Ілюстрація 35. Приклад (ще) неповного встановлення датчика (будівля
15 °С = підвал, зовнішня температура t out -127 °C = підключення
відсутнє) у цілком сучасній системіin [Власне фото Tilia GmbH]

нежитлових будівель лічильниками обліку тепла та
регуляторами споживання тепла (термостатами).
При цьому рекомендується починати з будинків,
що використовуються лише однією або декількома
особами. Можна припустити, що завдяки лічильнику

5. Критерії якості під час проведення тендерів

зміна поведінки відбудеться досить швидко. Керівник
організації, що використовує будівлю, може пояснити

Підтвердження відповідності чинним і по

співробітникам вимоги щодо її опалення та вентиляції.

можливості очікуваним приписам перевірки й

Порівняння отриманих у динаміці даних зчитування

вимірювання

дають безпосереднє уявлення про результати

■

По можливості зносостійка експлуатація

дотримання вимог.

■

Можливість впровадження автоматизованого

■

зчитування шляхом налаштування здатності або
принаймні підготовки до дистанційного зчитування
даних
■

Перспективність: розумні системи вимірювання:

Спочатку в Переяславі слід обладнати

лічильники базових параметрів, блок зв’язку (вхід

лічильниками інші 30 будівель бюджетної

для розумного лічильника) та відповідна передача

сфери

даних
■

Регулювальна техніка повинна мати ступінь
захисту IP65 або IP67 й бути схованою від
зовнішнього впливу в щитовій шафі (тобто
пилостійкій, що повністю захищає від дотиків, а
також від струмів води (зі штуцерів) під будь-яким
кутом або від тимчасового занурення під воду).

■

Вимірювання ступеню корозії, зокрема, за
допомогою термограм і вимірювальної техніки.
Виявлення дефектів, що можна усунути, перш ніж
трубчата стінка через іржу стане такою тонкою, що
не підлягатиме ремонту

■

Довговічна та сучасна техніка для ефективних
рішень на довгу перспективу

■

Управління активами за допомогою стандарту ISO
55000

Ілюстрація 36. Позитивний
приклад розміщення в захищеній
шафі, що замикається на ключ
[Власне фото Tilia GmbH]
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У Балаклії необхідно розпочати встановлення

У Переяславі крім обладнаних лічильниками

лічильників у інших 15 нежитлових будівлях, у

промислових будівель, слід обладнати ще 23,

яких це ще не було зроблено.

що залишилися.

7. Реалізація/ Виконання робіт

Міська/ районна/ обласна адміністрація:
Адміністрація та місцеві політики мають із одного боку

Користувачі не мають можливості самостійно

мотивувати населення й підприємства встановлювати

регулювати температуру. Тому необхідно встановити

лічильники в будівлях, пояснюючи їм важливість

термостати на опалювальних приладах, а після

таких дій як внеску в боротьбу зі зміною клімату в

обладнання індивідуальних теплових пунктів –

масштабах всього міста та в розвиток самоуправління

датчики внутрішньої та зовнішньої температури.

(основний меседж: необхідно встановити належну
кількість вимірювальних і регулювальних пристроїв під

8. Експлуатація

час модернізації теплопостачальних структур або їхніх
складових). З іншого боку, вони мають забезпечити

Лічильники та регулювальну техніку на ІТП мають

доступ до відповідних інструментів сприяння на

установлювати й експлуатувати оператори

національному та міжнародному рівнях і надати

тепломереж. Вони або уповноважені ними надавачі

інформацію про них. Крім того, при модернізації

послуг раз на рік повинні перевіряти роботу ІТП і

систем необхідно зробити обов’язковим використання

здійснювати технічне обслуговування лічильників

вимірювальної техніки.

і регулювальної техніки на ІТП, у разі особистого
зчитування інформації з лічильників – одночасно з

Надавачі послуг із вимірювальної техніки:

цим. У разі розташування лічильників на контурах

Підтримка, заснована на досвіді, у плануванні,

частин будівлі, що здаються в оренду, за це відповідає

встановленні та зчитуванні, а також у заміні, якщо

особа, яка відповідає за всю будівлю. Але все частіше

цього бажають оператори тепломереж або компанії,

замість таких відповідальних осіб надавачі послуг

що управляють будівлями.

беруть на себе встановлення, зчитування даних і
модернізацію лічильників усередині будівлі. Це була б

Виробники: Сучасні лічильники, що за розмірами

добра нагода для операторів мереж або комунальних

відповідають споживаній потужності. Дотримання

служб разом із надавачами енергопослуг більш

українських приписів перевірки. Належний захист

комплексно потурбуватися про енергетичні питання

лічильників від впливів на кшталт механічних

населення, підприємств і компаній, що управляють

навантажень; на вводі в будівлі – від вологи та

житловими будинками. Завдяки зняттю та оцінці

температурних умов у приміщеннях ІТП, наприклад, у

даних із встановлених у будинках лічильників (із

підвалах.

дотриманням відповідних приписів про захист даних)
оператори тепломереж можуть отримати краще

Робітники: Коректне встановлення на належних

уявлення про споживання тепла зі своїх мереж.

місцях, де протікає весь потік, з якого треба знімати
показання. Якість монтажних робіт, опломбовування

9. Відповідальні особи та структури

та ведення документації в рамках міста на одному
рівні.

Оператори тепломереж: Розміщення замовлень
на планування та встановлення лічильників на

10. Компанії та надавачі послуг

ІТП надавачам послуг. Оператори тепломереж
також здійснюють експлуатацію лічильників, зняття

ТОВ «ЦЕТУС»:

з них даних і замінюють їх після відведеного на

■

експлуатацію часу. Виконання цих функцій вони
можуть делегувати службі зі зняття показань.

Тарасівка.
■

Теплопостачальні підприємства за допомогою
тарифів за фактично спожите тепло та використання

Приклад: модернізація техніки в школі с.
Досвід роботи з міжнародними організаціями:
ООН, НЕФКО, ЄБРР

■

http://cetus.org.ua

лічильників створюють стимул для встановлення
лічильників оскільки вони приносить вигоду.
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ТОВ «Альфа-ЕСКО»:
■
■

■

■

Перевірити, чи немає на час встановлення

Приклад: модернізація техніки на дев’яти

продовження Програми поетапного оснащення

тепломережах Київської області.

наявного житлового фонду засобами обліку та

Досвід роботи з міжнародними організаціями:

регулювання споживання води і теплової енергії

Данське енергетичне агентство, USAID, компанія

на 1996 – 2007 роки: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

Beten International.

show/947-95-%D0%BF#Text

http://aesco.com.ua
Можливо, можна отримати супроводження за такими

ТОВ НЕС ГРУП:
■

Приклад: Модернізація вимірювальної,

програмами:
■

регулювальної техніки та техніки автоматичного

■

Для будівель державної власності:
■

«Швеція-Україна: Підтримка Централізованого

«Новопечерські Липки», м. Київ.

Теплопостачання» (SUDH): позики зі зниженою

Досвід роботи з міжнародними організаціями:

відсотковою ставкою, але необхідністю
гарантування власністю до 150 %.

ООН, НЕФКО, ЄБРР
■

Програми НЕФКО «ДемоУкраїна» (DUDH) і

управління в житлових будинках ЖК

https://nes-group.org

■

Німецьке товариство міжнародної співпраці:
можливо, як частина теплової модернізації

11. Регулятивні рамки

■

Для багатоквартирних будинків із ОСББ
■

Норми та приписи

як частина «Комплексної термореновації»,
грант до 60 %.

Необхідно враховувати такі українські норми:
■

Закон України «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання»

– ОСББ: Державний Фонд енергоефективності

■

Колишні ініціативи:
■

IQ Energy (Програма ЄБРР із фінансування

■

КОДЕКС комерційного обліку енергії

енергоефективності в житловому

■

Закон України «Про забезпечення комерційного

секторі України): Гранти для ОСББ –

обліку природного газу»

енергоефективність житлових будинків на
технології європейської якості, що можна

Цінові сигнали

придбати в рамках програми.

Спеціальних зовнішніх цінових сигналів у користуванні
не виявлено. Оператори тепломереж мають робити

Інформування та консультування

тарифи такими, щоб для них були вигідними як облік

Для цього заходу не виявлено спеціально

споживання, так і його скорочення користувачами.

розроблених інформаційних і консультативних заходів.

Лічильник тепла коштує приблизно 20000 грн (614

12. Кліматично нейтральний сценарій

євро). Встановлення коштує приблизно 30 000 –
50 000 грн (921 – 1 536 євро).

Вимірювання та візуалізація споживання та їхнє
представлення в часі самі по собі не економлять

Простий термостат для опалювальних приладів

енергію. Але вони допомагають отримати засноване

в Україні можна знайти за 449 грн (13,80 євро),

на конкретних даних уявлення про власне споживання

плюс установлення. «Інтелігентний» термостат для

тепла в кількісному вимірі. Вигіднішою є сплата за

опалювальних приладів коштує приблизно 1 400 – 4

тепло залежно від його споживання, ніж за загальними

000 грн (43 – 122 євро).

тарифами, адже це мотивує отримувачів тепла
до ощадливого використання цього виду енергії.

Можливості фінансової підтримки
■

■

Організації можуть за допомогою вимірювань

Згідно з Законом України «Про метрологію та

визначати та здійснювати моніторинг власного

метрологічну діяльність»: http://www4.nerc.gov.

споживання первинної енергії та обсяги викидів

ua/?id=15241

парникових газів. Для збереження ресурсів слід

Перевірити, чи немає на час встановлення

врахувати приписи кліматично нейтрального сценарію

ініціатив на кшталт Програми встановлення

та переходу на ВДЕ з оптимізацією споживання тепла.

загальнобудинкових теплолічильників у житлових

Вимірювальна та регулювальна техніка дозволяє

будинках м. Києва: http://kyivesko.com.ua/

відстежувати поведінку окремих споживачів, на

novini/112-lichilniki-v-zhb

основі чого можна створювати відповідні стимули.
У кліматично нейтральній системі необхідна для
таких технологій електроенергія також повинна мати
регенеративне походження.
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3	Заходи
для громадських
будівель
Окремі заходи санації теплового контуру

Стіни деяких будівель утеплені багатошаровою

муніципальних будівель реалізуються поступово.

теплоізоляційною конструкцією (БТК) бл. 100 мм

Здебільшого – якщо певний будівельний елемент у

завтовшки (приблизно відповідає ДБН). Наразі це

будь-якому разі потребує термінової модернізації.

дуже добре рішення, але в майбутньому енергетичні
вимоги до будівель стануть жорсткішими і в Україні,

У більшості будівель, які розглядались, були повністю

і через декілька років можуть з’явитися вимоги щодо

або частково встановлені нові вікна. Ідеться про

більшої товщини теплоізоляції. Тому при санації

пластикові вікна з двома контурами ущільнення

завжди варто подумати, чи не можна за рахунок трохи

та приблизним коефіцієнтом теплопередачі 1,3-

більших фінансових вкладень підвищити стандарти.

1,6 Вт/(м2∙K) та подвійним, часто потрійним

Теплоізоляція, вікна, двері та інші будівельні

склінням з використанням ізоляційного скла й

елементи розраховані на довготривалу експлуатацію

алюмінійованої кромки. Установлення в монолітних

й замінюються лише через 40-50 років. Протягом

стінах здебільшого здійснювалося без повітряної

цього великого періоду часу для експлуатації будівлі

герметизації, лише за допомогою негерметичної

знадобиться надзвичайно мало енергії, якщо на

поліуретанової монтажної піни. Поліуретанова піна

кожному етапі санації застосовувати дещо вищі

не захищає герметично від повітря або води, але

стандарти.

може застосовуватися при встановленні вікон для
заповнення швів між віконною рамою та стіною.

Ізоляція даху та нижнього перекриття в більшості
громадських будівель, які було розглянуто, ще
не проводилася. Рекомендується встановлення
паронепроникного шару на горищі з герметично
проклеєними примиканнями на балках горищного
перекриття, а зверху – термоізоляцію верхнього
міжповерхового перекриття.

Частина B – 81

Більшість будівель напряму підключена до

Підігрів теплої питної води відбувається, як правило,

мереж централізованого теплопостачання без

децентралізовано.

регулювання. Сьогодні індивідуальний тепловий
пункт з регулюванням залежно від погодних

Вентиляція будівель відбувається природним шляхом

умов відповідає сучасним технічним стандартам.

за рахунок відкриття вікон, виняток становлять кухні.

Рекомендується непряме підключення до мережі

У більшості будівель були вставлені нові вікна, у

ЦТ, позаяк воно має багато переваг. Наприклад,

деяких – ізольовані зовнішні стіни. Це призводить

завдяки цьому опалювальні системи стають

до серйозного скорочення інфільтрації зовнішнього

незалежними від коливань температури або тиску

повітря та недостатньої природної вентиляції.

в мережі ЦТ. Забезпечуються вища якість води й

Частина нових вікон має глухе скління, через що

відповідно експлуатація (чутливої до забруднень у

в класних кімнатах і приміщеннях дитячих садків

мережевій воді) регулювальної арматури тощо. Варто

неможливо провести залпове провітрювання.

наголосити, що модернізація ІТП і його адаптація

Рекомендується здійснити перевірку якості повітря,

до фактичних потреб у воді разом із гідравлічним

особливо в школах і дитячих садках та вжити

балансуванням є економічних енергоефективним

відповідних заходів (наприклад, зобов’язати персонал

заходом в Україні.

регулярно проводити залпове провітрювання або
встановити механічні системи вентиляції тощо).

Трубопроводи та арматура в неопалюваних

Рекомендується встановити систему вентиляції з

приміщеннях, в оглянутих будівлях, неізольовані

рекуперацією тепла для забезпечення належної

зовсім або ізольовані недостатньо. Теплоізоляція

якості повітря та регулярного обміну вологого повітря

труб також не вимагає великих інвестицій і належить

у приміщеннях, а також для заощадження енергії

до економічних енергоефективних заходів в Україні.

шляхом рекуперації тепла.

У будинках встановлені однотрубні або двотрубні

У деяких будинках відбулася часткова заміна

системи опалення, здебільшого без регулювання

освітлення світлодіодними лампами (LED).

внутрішньої температури. Як правило, вони не

Рекомендується поступово переводити освітлення

пройшли гідравлічне балансування, що призводить

на LED.

до нерівномірного опалення приміщень (перегріву
й переохолодження). Деякі системи у зв’язку з

Загальний потенціал економії становить приблизно

віком і технічним станом потребують термінової

83 %14, при проведенні енергетичної санації всієї

модернізації. Завдяки встановленню термостатів

будівлі.

можна забезпечити отримання тепла в окремих
приміщеннях від інсоляції, відбиваючих тепло
приладів і людей, скоротивши тим самим витрати
тепла. Встановлення балансових клапанів і
гідравлічне балансування системи опалення
необхідні для забезпечення рівномірного розподілу
тепла у приміщеннях.

14
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Інформація на підставі проведення 64 енергоаудитів у школах за період із 2014 до 2020 рр., розраховано інвестиції на матеріали та
послуги за цінами українського ринку. Фірма: ПП «ТОП-ІНФОРМ»

3.1 Заміна вікон
Заміна вікон сприяє скороченню втрат тепла,

Виходячи з ДБН України, рекомендується такий

значному підвищенню рівня комфорту та шумоізоляції,

коефіцієнт R (м2К/Вт).

а також покращує зовнішній вигляд фасаду.
Таблиця 26. Вимоги до встановлення нових вікон
під час санації16

Заміну вікон варто проводити при пошкодженні
конструкції вікон, протягах, утворенні конденсату або
калюж на підвіконні.

Кліматична зона I

Кліматична зона II

0,75

0,6

Доцільно здійснювати заміну вікон при модернізації
фасаду, об'єднавши ці заходи. Завдяки цьому
можна без візуальних спотворень змінити віконні
прорізи, правильно ізолювати віконні укоси і вибрати

■

На ринку широко представлені вікна із

оптимальний варіант розташування вікон. Крім

пластиковими рамами. Вони також відносно

цього, зменшиться ризик утворення цвілі. За рахунок

дешеві.

об'єднання двох заходів можна також заощадити

■

витрати на санацію.

Якісніші вікна випускаються і з дерев'яними
рамами, одним із варіантів є дерев'яні рами,
зовні покриті тонким захисним шаром з листового

1. Потенціал економії (Загальний потенціал

алюмінію, що покращує їхню міцність.

економії становить бл. 83 %15)

■

Чисто металеві рами обов'язково повинні
мати термоізоляційний прошарок між двома
металевими профілями, при цьому внутрішня

Таблиця 25. Економія завдяки заміні вікон

і зовнішня частини рами з'єднуються між
Одиниця

собою за допомогою виготовленого з пластику

Показник

терморозриву. За рахунок цього значно знижується

Потенціал економії
у всій будівлі
Інвестиції

%
грн/м2

бл. 4
3500 –7000

вплив теплового містка17.
■

Вхідні двері будинку по можливості повинні
виготовлятися з алюмінієвого або сталевого
профілю з термоізоляційним прошарком, оскільки
рами з пластику недостатньо стабільні і швидко

1. Властивості

деформуються, у зв'язку з чим вікна втрачають
свою герметичність

Теплоізоляція
Ізоляційні властивості вікна характеризуються
тепловим опором вікна Rw (w: window – вікно – англ.)
й охоплюють все вікно (раму й скління). Чим вищий
коефіцієнт Rw, тим менші втрати тепла.
Основні тепловтрати відбуваються через раму. Тому
завжди слід звертати увагу на те, щоб вибір вікна
відбувався за коефіцієнтом R всього вікна (Rw), а не
лише скла (Rg)

15

16
17

Інформація на підставі проведення 64 енергоаудитів у школах за період із 2014 до 2020 рр., розраховано інвестиції на матеріали та
послуги за цінами українського ринку. Фірма: ПП «ТОП-ІНФОРМ»
ДБН В.2.6–31:2016 «Теплова ізоляція будівель»
Тепловими містками називаються слабкі місця в тепловому контурі будівлі, на яких спостерігаються особливо великі втрати тепла
(кути будівель, виносні залізобетонні перекриття, віконні укоси і т. д.). Поруч із високими енерговтратами згодом вони можуть зумовити
виникнення серйозних будівельних дефектів і утворення цвілі. У зв'язку з потраплянням теплого повітря всередині приміщень на холодні
поверхні стін, вікон або стель може утворюватися конденсат, здатний в довгостроковій перспективі призвести до матеріальних збитків і
появі цвілі
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Високий рівень
сонячної енергії
g = 63 %

Сонячне тепло

Висока провідність
денного світла
Т = 74 %

Денне світло

Незначні втрати
енергії

Тепло у приміщенні

Ug = 0,7 Вт/м2К

Ілюстрація 37. Взаємозв’язок між показником g і показником U18

Типи вікон, представлені на ринку:
■

Вікна з однокамерним склопакетом із
використанням скла зниженої теплопровідності
й неізольованими рамами досягають теплового
опору Rw, = 0,77-0,90 (м2К)/Вт.

■

Вікна з поліпшеним однокамерним склопакетом
із використанням скла зниженої теплопровідності
й ізольованими рамами досягають опору
Rw, = 0,90-1,11 (м2К)/Вт.

■

Вікна з двокамерним склопакетом і дуже добре
ізольованими рамами можуть досягати навіть
опору Rw, = 1,11-1,80 м2К/Вт.

Терморозриви
На ринку поширені і відносно дешеві вікна з
терморозривами з алюмінію. Однак більш високу
теплоізоляцію забезпечують терморозриви з пластику.
Вони перешкоджають утворенню теплових містків у
вікнах.
Віконні та дверні ущільнення:
Ущільнення віконних стулок повинні складатися з двох
гумових трубок і пролягати по всіх 4 сторонах рами без
пробілів на місцях установлення фурнітури. На більш
якісних вікнах сьогодні встановлюють вже 3 рівня
ущільнення.
Ілюстрація 38. Терморозрив із алюмінія
(фото dena)
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Interpane Glas Industrie AG

Захист від сонця

знизити інвестиційні витрати, пов'язані із санацією.

Добре вікно має відповідати таким вимогам:

Крім цього, можна оптимально розташувати

■
■

Захист від сонця: низькоемісійне скло (Low-E скло)

вікна і зовнішні двері по відношенню до нової

зі спеціальним напиленням

теплоізольованої поверхні, зменшити утворення

Захист від сонця за допомогою зовнішніх жалюзі,

теплових містків і затінення укосами, а також

маркіз, рольставень (при внутрішніх жалюзі все

створити суцільний герметичний рівень. Таким

сонячне тепло потрапляє у приміщення, при

чином, з точки зору інженерно-будівельних

зовнішньому захисті від сонця основна частина

технологій можна однозначно рекомендувати

сонячного тепла залишається назовні. Слід

проведення одночасної санації вікон, зовнішніх

установити автоматичне керування жалюзі:

дверей і фасаду.

сонячний датчик дає сигнал для опускання жалюзі

■

■

при перших сонячних променях вранці, а при

Вентиляція

урагані завдяки встановленому на даху датчику

При заміні вікон завжди слід брати до уваги той

вітру вони піднімаються для захисту вгору.

факт, що інфільтрація зовнішнього повітря через

Величина g (коефіцієнт пропускання

шви й нещільності значно зменшується, і природної

сонячного тепла): наявні в продажу стандартні

вентиляції стає недостатньо для того, щоб виводити

енергозберігаючі вікна мають, як правило,

назовні утворювану в приміщенні вологу. Недостатній

коефіцієнт 0,5-0,6, а вікна з низькоемісійним

рівень вентиляції викликає серйозні проблеми:

склом зі спеціальним напиленням мають величину

погіршуються гігієнічні умови, з'являються неприємні

g 0,2-0,4.

запахи, підвищується концентрація вуглекислого газу,

Температурний фактор fRsi ≥ 0,7 (без загрози для

утворюються цвіль на стінах і конденсат на вікнах. В

здоров'я у зв'язку з утворенням цвілі).

результаті з'являються:

2. Контекст заходів

■

Будівельні дефекти

■

Зменшення працездатності та концентрації

При заміні вікон завжди слід подумати про інші заходи,
проведення яких доцільно об’єднати з заміною вікон із
точки зору інженерно-будівельних технологій:
■

Теплоізоляція фасадів

■

Вентиляція

учнів і співробітників
■

Скарги на погіршення здоров’я. Так, цвілевий
гриб підвищує ризик захворювання на астму,
алергії та застуду.

Теплоізоляція фасадів
■

Додаткова теплоізоляція фасадів:
У разі, якщо ізоляція фасадів запланована
на пізніший строк, вікна по можливості слід
встановлювати якнайближче до лицьової
частини неоштукатуреної стіни, щоб забезпечити
їх оптимальне розташування і недопущення

Цвіль

утворення теплових містків. У разі, якщо місце
встановлення вікна неможливо змінити (вікно
розташоване у віконному укосі), пізніше, при
проведенні зовнішньої ізоляції, необхідно буде
ізолювати укіс і віконну раму.
■

Одночасна ізоляція фасадів:
При одночасній санації фасаду, як описується
у розділі «Теплоізоляція зовнішніх стін»,
з'являється цілий ряд синергетичних ефектів,
обумовлених примиканням нових вікон або
дверей до фасаду. Вони дозволяють значно

Ілюстрація 39. Утворення цвілі на зовнішній стіні в
дитячому садку (глухі вікна, прийняття їжі, миття
посуду, перебування людей викликає високу
вологість повітря у приміщенні (фото dena)
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Ілюстрація 40. Ущільнення вікна за допомогою поліуретанової монтажної піни (фото dena)

У зв’язку з цим необхідно переглянути й по-новому

3. Типові помилки

підійти до планування концепцій вентиляції
приміщень. Існує чимало можливостей:
■
■

Ущільнення між віконною рамою й укосом за

Установлення системи механічної вентиляції (див.

допомогою поліуретанової монтажної піни –

розділ «Вентиляція»).

негерметичне

Упровадження додаткових заходів для природної

■

вентиляції:
■

■

■

стрічку із внутрішньої та водонепроникну –
з зовнішньої сторони.

Наприклад, нові вікна мають забезпечуватися
припливними клапанами (що встановлюються

На примиканні слід наклеювати повітронепроникну

■

При установці вікон часто використовується

у вікнах і можуть мати автоматичні обмежувачі

жовта поліуретанова монтажна піна. Вона не є

повітряних потоків).

повітронепроникною та водонепроникною, але

Регулярне провітрювання приміщень,

при установці вікон може використовуватися

особливо в школах і дитячих садках. Можна

як ізоляція швів між віконною рамою і стіною.

скласти розклад провітрювань, якого

Крім неї, додатково необхідно застосовувати

повинні дотримуватися вчителі й вихователі

попередньо стиснуту ущільнювальну стрічку, що

(наприклад, обов'язкове провітрювання на

саморозширюється, або скотч для пароізоляції,

перервах тощо).

які щільно наклеюються на стіну. Для цього укоси
вікон повинні мати рівну штукатурку.

Проведення замірів в українських школах
показало, що концентрація вуглекислого

■

Часто для герметизації швів, наприклад, між

газу в них набагато перевищує санітарно-

відливом і стіною, застосовується силікон. Силікон

гігієнічні норми. У школах можна встановити

не забезпечує довготривалу герметизацію і

вентиляційні датчики, що заміряють

водонепроникність, його можна використовувати

концентрацію CO2 й нагадують про

при установці вікон, відливів, багатошарових

необхідність провітрити клас.

теплоізоляційних конструкцій (БТК) тільки для
поліпшення зовнішнього вигляду, оскільки у зв'язку
з рухом будівельних елементів (холод - тепло)
він швидко руйнується, а також він недостатньо

Поради щодо проведення залпового провітрювання
■

У разі відсутності вентиляційної системи для
провітрювання необхідно широко відкривати вікна –
взимку на 5 – 10 хвилин, весною й восени – на 1 – 30
хвилин.

■

Слід відмовитися від нахиляння стулки вікна на
тривалий час. Поруч із високими енерговитратами
сильне охолодження внутрішніх стін призводить до
підвищеного ризику утворення конденсату, а за ним –
цвілевих грибків.
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стійкий до ультрафіолетового випромінювання.

Ілюстрація 41. Відлив (фото dena)

Ілюстрація 42. Відлив (фото dena)

Відлив із неправильно виконаним бортиком
■

У разі, якщо зовнішню ізоляцію не можна замінити
або зовнішня стіна неізольована, між бортиком
і зовнішньої ізоляцією / зовнішньою стіною
наноситься стрічка ущільнювача або заливається
силіконовий клей, що перешкоджають
проникненню води й захищають ізоляцію.
Якщо ж нові вікна встановлюються одночасно з
зовнішньою ізоляцією, бортик відливу повинен
пролягати під ізоляцією.

Відлив без бортика
■

Відлив повинен бути з бортиком, див. захід вище.

Конденсат між склом
■

У разі пошкодження ущільнення склопакета,
що забезпечує теплоізоляцію, слід міняти весь
склопакет.

Встановлення склопакетів із глухим склінням
З метою економії в будівлях установлюються
склопакети із глухим склінням. За рахунок цього
забезпечується економія інвестиційних коштів, але
водночас це може викликати й певні проблеми:
■

На третьому поверсі й вище скло не можна помити
зсередини. Для цього доводиться запрошувати
представників клінінгових компаній.

■

Великі приміщення з природною вентиляцією й

Ілюстрація 43. Відливи без бортика (фото dena)

великим скупченням людей (наприклад, класні
кімнати, приміщення в дитячих садках) не можна
провітрити швидко й ефективно.

Ілюстрація 44. Конденсат між склом (фото dena)
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4. Критерії якості під час проведення тендерів

■

Демонтаж старих вікон, відливів, підвіконь,
відновлення прорізів для встановлення нових

■

Тепловий опір R ≥ 0,75 (м²К)/Вт

■

Показник g бл. 0,5 у разі наявності затінення і на

■
■
■

вікон
■

допомогою будівельного розчину, оскільки для

південної сторони 0,3-0,4, а на сході/заході 0,2-0,3

встановлення нового вікна необхідна рівна й

Температурний фактор fRsi ≥ 0,7

чиста робоча поверхня

Склопакети з терморозривом із пластику, а не з

■

Установлення нових вікон і додаткових

алюмінію

елементів (наприклад, москітної сітки, замків,

Класи водостійкості / герметичності / звукоізоляції:

фальців)

див. ДБН України щодо вікон
■

Вирівняти віконний укіс після демонтажу за

фасадах із північної сторони, в інших випадках із

■

■

Наклеювання повітронепроникної та
водонепроникної стрічки

Уникати теплових містків при встановленні:
Вікна слід встановлювати так, щоб зовнішній

■

бортик був розташований якнайближче до

Установлення підвіконь, відливів, посилення
кутів

лицьової частини стіни, краще - щоб виходив

■

на межі зовнішньої стіни, якщо установка

Нанесення ґрунтівки, штукатурки, покриття на
віконні укоси ззовні

вікон відбувається одночасно з зовнішньою
ізоляцією
■
■
■

■

5. Планування

Зовнішня ізоляція по можливості має
перекривати віконні рами

У разі одночасної заміни вікна й зовнішньої

У разі установки вікна в укосі, укіс також

ізоляції необхідно також перевірити розташування

необхідно ізолювати

вікна. З міркувань економії енергії, а також для

Уникати тепловтрати під час встановлення вікон:

кращого візуального сприйняття більш вигідним є

■

Ущільнення між віконними стулками та рамою

встановлення вікна якнайближче до лицьової частини

■

Ущільнення між віконними стулками та

стіни. У разі розташування вікна на одному рівні з

укосом (всередині - повітронепроникна

внутрішньою стороною ізоляції відпадає необхідність

ущільнювальна стрічка, зовні –

ізоляції укосів, для чого часто просто не залишається

водонепроникна ущільнювальна стрічка)

місця.

У разі одночасного встановлення нових вікон
і зовнішньої ізоляції між віконною рамою та
зовнішньою ізоляцією потрібно встановити
приєднувальний профіль.

■

Захист від сонця:
■

Як мінімум низькоемісійне скло зі спеціальним
напиленням для зменшення інсоляції в літній

Вікно

період.
■

Найкраще – із зовнішніми жалюзі, маркізами,

Ізоляція укосу
віконного прорізу

рольставнями
■

Рекомендується встановлення вікон із

Зовнішня
ізоляція

двокамерних склопакетів із використанням скла
зниженої теплопровідності
■

Гарантійний строк експлуатації віконних і дверних
блоків складає 5 років19

■

Енергоаудитор має порекомендувати параметри
віконних блоків, а також звернути увагу на
необхідність наявності протоколу про перевірку
виробу

■

Як при оцінці витрат на енергоаудит, так і під час

Вікно в стіні
без
теплоізоляції

тендера слід пам’ятати, що у пропозиціях треба

Вікно з ізоляцією
зовнішньої стіни
й віконного
прорізу

Вікно на одному
рівні з
внутрішньою
стороною
ізоляції

враховувати не лише витрати на вікна, а й витрати
на оплату роботи:

19
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Ілюстрація 45. Розташування вікон по відношенню
до теплоізоляції

ДСТУ Б В.2.6–23:2009 «Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови»

У разі, якщо під час санації відбувається паралельна

2

заміна вікон і зовнішньої ізоляції, при плануванні

3

слід врахувати такі моменти та передбачити

1

правильне викреслювання деталей примикання вікон:
■

Чим більша у вікні частка скла, тим краще

1

Водонепроникний
рівень

2

Функціональна
зона

3

Захист від
атмосферного впливу

(основна частина тепловтрат припадає на рами).
■

Ізоляційні плити по можливості повинні

3

перекривати рами на 20-30 мм з метою мінімізації

1

теплових містків .
■

Установлення вікна з виступом за площину
зовнішньої стіни або на одному рівні з зовнішньою

2

межею стіни з метою мінімізації теплових містків.
■

Бортик відливу повинен перебувати під ізоляцією.

■

Між бортиком і ізоляцією, а також під відливом
слід прокласти ущільнювальну стрічку.

■

Ілюстрація 46. Установлення вікна: повітронепроникна
стрічка (червона) й водонепроникна стрічка (синя)
(Bosig, Liu Bin, 2018)

Встановлення вікон: віконна рама повинна
мати рівну поверхню, із внутрішньої сторони
наклеюється повітронепроникна стрічка (червона),
з зовнішньої - водонепроникна (синя) (див.
ілюстрацію 46).

■

Між віконною рамою й зовнішньою ізоляцією
наклеюється ущільнюючий профіль.

У разі, якщо при санації відбувається тільки заміна

6. Реалізація/ Виконання робіт
■

вікон, при плануванні слід врахувати такі деталі:
■

У разі, якщо передбачена подальша ізоляція

Під час будівельних робіт слід працювати чітко за
представленими зразками (деталями).

■

Потрібно слідкувати за тим, щоб вікна були

фасаду, вікна слід встановлювати якнайближче

правильно ущільнені, а відливи правильно

до лицьової поверхні стіни, для тимчасового

виконані (див. «Типові помилки» вище).

захисту від проникнення вологи шов закривається
захисною рамою, а під вікном встановлюється
профіль для відливу.
■

На відливі повинен бути суцільний бортик по
обидва боки та ззаду.

■

Простір між бортиком і зовнішньою стіною /
зовнішньою ізоляцією заклеїти ущільнюючою
стрічкою або запечатати силіконом.

■

Установлення вікон: з внутрішньої сторони
наклеюється повітронепроникна стрічка, з
зовнішньої сторони - водонепроникна стрічка.

■

Для того, щоб після кількох етапів санації
був забезпечений максимально високий
енергозберігаючий стандарт, настійливо
рекомендується на кожному етапі використовувати
високоякісні будівельні матеріали, ізоляційні
матеріали достатньої товщини й вікна з високим
рівнем теплоізоляції.

Ілюстрація 47. Вікна із правильно встановленим
відливом (ліворуч) і кутом кріплення по боках і зверху з
терморозривом (гума, пластик або фонотерм), внизу за
допомогою фонотерму (матеріал конструкції на основі
поліуретану) (праворуч) (фото dena)
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■

Використовувати добрі будівельні матеріали та
стежити за тим, щоб під час будівельних робіт не
застосовувалися будівельні вироби та матеріали
нижчої якості, ніж вказано в проєктувальній
документації.

■

Стежити за тим, щоб мінімальна температура

Установлення вікна «майже» без
теплових містків

при прокладанні ущільнювальних стрічок,
оштукатурюванні фасадів тощо була не нижче

Установлення вікна
з перекриттям рами
ізоляцією

+5 ° C (зокрема, вночі).
■

Регулярно запрошувати незалежного експерта,
який пройшов навчання з енергоефективного
будівництва, для контролю за веденням

Тепловий місток на кромці
склопакета: залишається
Скління: топ-якість!
Рама: топ-якість!

будівельних робіт.
■

Скласти графік проведення контролю будівельних
робіт для забезпечення якості, щоб уникнути

Ілюстрація 48. Термографія (PHI, Файст 2017)

складних ситуацій, наприклад, щоб ущільнювальні
стрічки не виявилися закритими і недоступними
для контролю.
■

Метою енергетичної санації є забезпечення
надійної теплоізоляції і герметизації. Під час

8. Відповідальні особи та структури

будівельних робіт необхідно після установки нових
вікон і дверей у всьому будинку або в окремих

■

■

Енергоконсультанти / енергоаудитори:

приміщеннях провести тест на герметизацію за

складання енергетичного балансу та консалтинг.

допомогою так званих аеродверей. Завдяки цьому

Енергоаудитор має порекомендувати параметри

робітники можуть виявити нещільності до початку

віконних блоків, а також звернути увагу на

внутрішніх робіт і до повного вводу об'єкта в

необхідність наявності протоколу про перевірку

експлуатацію та одразу ж усунути їх на місці.

виробу та брати участь у важливих контрольних
перевірках в ролі незалежного експерта.

Після здачі об'єкта необхідно зробити
термографічні знімки фасадів із метою

■

виявлення теплових містків і нещільностей,

вузлів, участь у важливих контрольних перевірках

через які проходить повітря. При цьому різниця
між внутрішньою і зовнішньою температурами

в ролі незалежного експерта.
■

повинна20
7. Експлуатація

Архітектурне бюро / інженерне бюро: креслення

Виробник: продукція з підтвердженням
коефіцієнта проникнення тепла.

В Україні працюють сертифіковані лабораторії, що
здійснюють заміри тепловтрат всього віконного

■
■

Заповнені аргоном двокамерні склопакети слід

блоку. Лабораторія надає звіт про перевірку

перевіряти на наявність газу кожні 4-5 років.

установлення вікон. Він містить і інші характеристики

Потрібна регулярна профілактика, а при виявленні

блоку (вологостійкість, звукоізоляція, пароізоляція,

тріщин і нещільностей своєчасне усунення

вітростійкість, кількість циклів відкриття-закриття,

дефектів для недопущення псування ізоляції

зміна геометрії при вітровому навантаженні).

водою.
■

Гарантійний термін на віконні та дверні блоки

■

Робітники: наявність досвіду установки вікон або

становить 5 років.21 Перед його закінченням

відповідного навчання, перед початком робіт

необхідно перевірити роботу всіх елементів.

звернути увагу на особливості енергоефективного
будівництва.

20

21
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Файст (2017). Перспективи використання елементів пасивного будинку у старих будівлях. Підвищення кваліфікації на будівельній
виставці, м. Реда-Віденбрюк, Passivhaus Institute. Проф. д-р Вольфганг Файст. Слайд 25: http://alt-bau-neu.de/_database/_data/
datainfopool/WF_Sanierung_2017_ZB_1-30-NEU.pdf
ДСТУ Б В.2.6–23:2009 «Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови»

10. Кліматично нейтральний сценарій

9. Регулятивні рамки
■

ДБН В.2.6–31:2016 «Теплова ізоляція будівель»

Заміна вікон запобігає утворенню теплових

■

ДСТУ Б.В.2.6-79:2009 «Шви монтажних вузлів

містків у тепловому контурі будівлі взимку, а влітку

примикань віконних блоків до стінових прорізів.

забезпечується потрапляння меншої кількості тепла

Загальні технічні умови»

у приміщення. У зв’язку з цим будівлю доводиться

ДСТУ Б В.2.6–23:2009 «Блоки віконні та дверні.

менше опалювати й охолоджувати.

■

Загальні технічні умови»
■

ДБН В.1.2–2:2006 «Навантаження і впливи»

У майбутньому при санації теплового контуру

■

ДСТУ Б В.2.6–17 – 20:2000 «Блоки віконні та

будівлі слід орієнтуватися на «будівлі з майже

дверні. Методи випробувань»

нульовим споживанням енергії», при цьому дуже

ДСТУ-Н Б В.2.6–146:2010 «Настанова щодо

рекомендується використання вікон, призначених для

проєктування й улаштування вікон та дверей»

встановлення в пасивних будинках:

ДСТУ-Н Б В.2.6–83:2009 «Настанова з

■

■
■

проєктування світлопрозорих елементів

(м²К), коефіцієнт теплового опору вікна R Uw

огороджувальних конструкцій»
■

ДСТУ Б В.2.6–164:2011 «Комплекти скління

більший за 1,25 Вт/(м²К),
■

балконів і лоджій полівінілхлоридні»
■
■

Коефіцієнт теплопередачі U не вищий за 0,80 Вт/

Двокамерні склопакети зі склом зниженої
теплопровідності

ДСТУ Б В.2.7–158:2008 «Матеріали герметизуючі

■

Теплоізоляційний терморозрив (шпрос)

полімерні»

■

Спеціально ізольована віконна рама

ДСТУ Б В.2.6–89:2009 «Блоки віконні та дверні

■

Встановлення краще перед несучою стіною

балконні»

Прозорі елементи будівництва: Вікна

Видно тільки 15 мм

Ззовні: водонепроникна
плівка, що дозволяє
дифузію пари sd<0

Всередині:
повітронепроникна
пароізоляційна плівка,
sd=40-100 м
Важливо: конструкція
повинна бути такою, щоб
інтенсивність дифузійного
потоку збільшувалась в
напрямку зсередини!

Ілюстрація 49. Вікно будинку (dena)
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3.2 Теплоізоляція зовнішніх стін
Зовнішня стіна будинку зазнає сильних коливань
температури та впливу зовнішнього середовища,
зазвичай вона є найбільшою площею теплового
контуру будинку, через неї відбувається велика частка
втрат тепла у вигляді трансмісій. Через неізольовані
стіни будинок може втратити дуже багато тепла. У
разі, якщо однаково планується заново поштукатурити
будівлю або провести інші відносно великі ремонтні
роботи, слід обов’язково передбачити ізоляцію стін.
Адже завдяки ізоляції зовнішніх стін можна істотно
скоротити загальні потреби будинку в енергії.
Існує два варіанти зовнішньої теплоізоляції будинків,
що добре себе зарекомендували. Це – навісний
фасад (вентильований фасад із обшивкою,
наприклад, із деревини, цегли, природного
каменю, полівінілу, іншого будівельного матеріалу)
й багатошарові теплоізоляційні конструкції
(БТК). Для теплозахисної санації зовнішніх стін
використовуються, як правило, багатошарові
теплоізоляційні конструкції, оскільки вони зазвичай
дешевші за навісні фасади. Після ознайомлення з 10
муніципальними будівлями тут рекомендується під
час санацій у майбутньому використовувати БТК.

Ілюстрація 50. БТК із відкритими вентиляційними
щілинами. Фасад під цеглу намальований на
штукатурці (фото dena)

БТК складається з декількох елементів і обов’язково
має походити від одного виробника. У цьому разі
окремі елементи добре пасують один до одного, і
всі вони були перевірені й сертифіковані як цілісна

2. Потенціал економії (загальний потенціал
складає бл. 83 %22)

система. У разі, якщо окремі елементи комбінувати
безпосередньо на будівництві, може виявитися,

Таблиця 27. Потенціал економії завдяки

що якісь матеріали несумісні між собою, у зв’язку

теплоізоляції зовнішньої стіни

з чим виникнуть дефекти. Спочатку утеплювальні
плити наклеюються на зовнішню стіну будівлі й
закріплюються дюбелями. Потім на них наноситься
шар спеціального розчину, армованого по всій площі
скловолокном. Зверху все остаточно закривається
штукатуркою, як правило, шаром 2-3 мм завтовшки.

Одиниця

Показник

Потенціал економії
в усій будівлі
Інвестиції

%

бл. 9

грн/м

2

1200 – 2500

На першому поверсі і в цокольній зоні шар штукатурки
має бути товщим, тобто мати якості ударної та
динамічної стійкості.

22
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Інформація на підставі проведення 64 енергоаудитів у школах за період із 2014 до 2020 рр., розраховано інвестиції на матеріали та
послуги за цінами українського ринку. Фірма: ПП «ТОП-ІНФОРМ»

3. Властивості

■

Поліуретанова плита, теплопровідність λ =
0,024 – 0,029 Вт/(мК), щільність ρ: 30 – 300 кг/м³,

Теплоізоляція

ступінь вогнестійкості B1 (важкозаймиста) й B2
(нормальної займистості)

Ізоляційні властивості стіни характеризуються
коефіцієнтом опору R. Чим вищий коефіцієнт R, тим

■

менші втрати тепла.

ВІП/VIP (Вакуумна ізоляційна панель):
теплопровідність λ = 0,008 Вт/(мК), ступінь
вогнестійкості B2 (нормальної займистості),

Виходячи з ДБН України, рекомендується такий

зазвичай використовується для внутрішньої

коефіцієнт R (м2К/Вт).

ізоляції або там, де мало місця, наприклад, для
балконних плит, віконних укосів тощо.

Таблиця 28. Вимоги до санації зовнішньої стіни

Кріплення:
■

Кліматична зона I

Кліматична зона II

2,5

2,1

Застосовувати слід неодмінно дюбелі з низьким
коефіцієнтом утворення теплових містків χ ≤ 0,001
Вт/К, у таких дюбелів металевий гвинт топиться
під штукатурку на 20-30 мм

■

Кріплення для ринв, зовнішніх елементів

Але в особливо енергоефективних будівлях

теплових насосів, козирків над входом в під’їзди

рекомендуються кращі показники R, оскільки вони

або для ламп з пробиванням БТК утворюють

більш економічні. Якісні БТК із дещо більшою

теплові містки. Для мінімізації теплопровідності

товщиною можуть забезпечити R до 3-4 м2К/Вт.

між непоштукатуреною стіною та металевим
кріпленням необхідно встановити терморозрив на

Німецький мінімальний стандарт R у новобудовах

кшталт плити з фонотерму або гуми (завтовшки

сягає 4,1 м2К/Вт при ізоляції завтовшки бл. 140

10 мм).

мм, у пасивних домах він дорівнює навіть - 5 м2К/
Вт. Загальна товщина БТК дуже залежить від
теплопровідності λ обраної теплоізоляції. Так,
наприклад, декілька сантиметрів пінополіуретанової
ізоляції допоможуть зекономити на загальній товщині
з тим самим коефіцієнтом R. Це може відіграти
істотну роль на фасадах будинків, що виходять
безпосередньо на вулицю.
Види ізоляції для зовнішніх стін, представлені на
ринку:
■

ПСБ (EPS): Пінополістирол суспензійний
безпресовий, теплопровідність λ = 0,0200,040 Вт/(мК), щільність ρ: 15 -30 кг/м³, ступінь
вогнестійкості B1 (важкозаймистий)

■

ЕППС (XPS): екструдований пінополістирол,
теплопровідність λ = 0,035 – 0,040 Вт/(мК), тверда
теплоізоляція з герметично замкнених пухирців,
вироблена з полістиролу, щільність ρ: 25 – 45 кг/м³,
ступінь вогнестійкості B1 (важкозаймистий)

■

Мінераловатна плита: теплопровідність λ =
0,045 Вт/(мК), щільність ρ: 90 – 130 кг/м³, ступінь
вогнестійкості A1 (незаймиста)

■

Ілюстрація 51. Дюбелі з низьким коефіцієнтом утворення
теплових містків (фото dena)

Мінераловатна дошка: теплопровідність λ = 0,040
Вт/(мК), щільність ρ: 75 кг/м³, ступінь вогнестійкості
A1 (незаймиста)
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ПСБ
МВ

ПСБ

Суцільна
мінеральна
основа

Ілюстрація 52 Протипожежний пояс
(фото та графік dena)

Протипожежний пояс:
■

Теплоізоляція стін підвалу

При використанні більшості систем із твердих

Для ізоляції зовнішніх стін підвалу від ґрунту

піноблоків завтовшки від 10 см необхідно вживати

необхідно застосовувати особливі ізоляційні

протипожежних заходів у вигляді протипожежного

матеріали, що не іржавіють, не всотують вологу

поясу в зоні вікон або навколо всієї будівлі. Ми

землі та стійкі до тиску з боку ґрунту. Цього можна

рекомендуємо вздовж всієї будівлі прокласти

досягти за рахунок так званої ізоляції по периметру.

протипожежний пояс заввишки як мінімум 200

Дуже важливим є примикання без розривів ізоляції по

мм і на висоті максимум 500 мм над вікнами та

периметру до ізоляції верхньої зовнішньої стіни – тут

дверима, якщо будинок не ізолюється повністю

не можна допускати утворення теплових містків або

незаймистим матеріалом.

проникнення води.

4. Контекст заходів

Особливо не можна допускати наявності роздільної
алюмінієвої планки між ізоляцією цоколя та стіни.

При ізоляції зовнішньої стіни розрізняються частини

Перед ізоляцією цоколя слід здійснити гідроізоляцію

стіни, що контактують із зовнішньою атмосферою та із

зовнішньої стіни підвалу як мінімум висотою 30 см над

землею. Особливо треба звертати увагу на переходи

землею, перевіривши перед цим ситуацію з наявністю

ізоляції від інших будівельних елементів на кшталт

й кількістю ґрунтових вод. Зовнішня герметична

даху, перекриття над підвалом або фундаментів

ізоляція по периметру доцільна і в неопалюваних

та плит підвалу, їх слід відображати на кресленнях

підвалах.

окремих вузлів.
5. Типові помилки
Теплоізоляція даху
Додаткова ізоляція фасаду. У разі, якщо планується

Для зовнішньої ізоляції використано не

ізоляція фасаду, під час ізоляції даху необхідно

систему БТК

врахувати товщину ізоляції фасаду. Ізоляція не

Відсутні з’єднувальні профілі, профіль для відведення

повинна мати розривів при переході від фасаду до

води над отворами й ізоляцією на вікнах, відливах,

даху. У разі, якщо це неможливо, необхідно ізолювати

козирках тощо, через що мінеральна вата може

теплові містки від парапету або даху  див. розділ

намокнути й утратити ізоляційні властивості.

«Ізоляція даху».

■

Необхідно герметично ізолювати примикання
до цоколя, вікон, відливів, козирків над входом
у під’їзди від потрапляння дощової води,
наприклад, за допомогою попередньо стиснутої
ущільнювальної стрічки.
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Ілюстрація 53. Головний вхід, примикання листового металу до БТК, фасад із тепловими містками та
негерметичними зонами, вода може потрапляти всередину ізоляції з мінеральної вати (фото dena)

Тепловий місток від козирка

■

У зв’язку з потраплянням води та вологи слід

Козирок розміщується над головним входом із

установити в цокольній зоні стійкі до води та

профнастилу, він пробиває ізоляцію, утворюючи

стиснення плити з екструдованого пінополістиролу

тепловий місток, не ізольований герметичною

з бортиком для стікання з мінімальною висотою

стрічкою від БТК. Як наслідок, можливе утворення

30 см над землею / верхньою кромкою сходів,

дефектів на ізоляції або штукатурці.

парапету тощо, а на них накласти ударостійку

■

штукатурку 20-30 мм завтовшки.

Необхідно позбутися теплових містків,
утворюваних металевими козирками. Рішення 1:

■

Усі проникнення слід захистити від потрапляння

ізолювати козирок. Накласти зверху на ізоляцію

води попередньо стиснутою ущільнювальною

двошарове гідроізоляційне полотно, а на нього

стрічкою.

– профнастил між ізоляцією та гідроізоляційним
полотном. Рішення 2: демонтувати старий
козирок, встановити новий скляний козирок із
несучими сталевими опорами перед фасадом.
Водонепроникне примикання козирка /
встановлення скляного козирка від БТК із
профнастилом.
Неправильна ізоляція цоколя
Установлено плити з екструдованого пінополістиролу
приблизно 60 мм завтовшки. Примикання між
сходами, облицюванням листовим металом,
кріпленнями тощо й ізоляцією фасаду над ними
зроблені без захисту від вологи. Оскільки дощова
вода може потрапляти на мінеральну вату, через
декілька років варто очікувати утворення дефектів
на штукатурці, ослаблення дії теплоізоляції й навіть
обвалу ізоляційних плит.

Ілюстрація 54. Ізоляція цоколя:
незахищена мінеральна вата, вода
з кам’яних плит / листового металу
парапету може потрапляти в ізоляцію,
теплові містки через великі дірки в
ізоляції (фото dena)
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Неоштукатурені зовнішні стіни з клінкерної цегли
Фасад із клінкерної цегли потребує санації. Деякі
цеглини хитаються, шви нещільні, з деяких виступів
і особливо з балконів може відбутися падіння цегли
(див. фото балкона будівлі 2 на іншій стороні вулиці),
що становить небезпеку для пішоходів.
■

Ізоляція фасаду із клінкерної цегли неможлива
через те, що він перебуває під захистом як
історична пам’ятка. Можливо, з метою мінімізації
втрат енергії на останньому етапі санації можна
провести ізоляцію зсередини. Для цього можна
застосувати жорсткі панелі з мінерального волокна
без паронепроникного шару 80-100 мм завтовшки
з накладенням нової нижньої штукатурки.

■

Модернізація фасаду із клінкерної цегли, санація
тріщин, перевірка статики й несучої здатності
фундаменту.

Неоштукатурені зовнішні стіни з цегли
Дані зовнішні стіни фасаду з цегли не є історичною
пам’яткою, місцями в усіх будівельних елементах
наявні великі тріщини, що проходять із середини
назовні
■

як мінімум потрібно встановити БТК із мінеральної
вати 100 мм завтовшки, на рівні цоколя
ЕППС 60 мм

■

санація тріщин, перевірка статики та несучої
здатності фундаменту

Ілюстрація 55. Неоштукатурений фасад
із клінкерної цегли (фото dena)

■

нижній шар штукатурки як несуча основа для
ізоляційних плит

Ілюстрація 56. Неоштукатурені зовнішні стін з цегли (фото dena)
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Ілюстрація 57. Наскрізне проходження кабеля та закріплення за допомогою зовнішньої ізоляції,
тріщина між віконною рамою та ізоляцією (фото dena)

Невеликі недоліки на фасаді

Важливо: усі матеріали, з яких складаються БТК,

У цілому є небезпека того, що вода потраплятиме в

повинні бути сертифікованими для використання

мінеральну вату, і через декілька років там утворяться

в системі БТК, щоб будівельно-фізичні властивості

додаткові тріщини, ізоляція промокне, і штукатурка

пасували між собою й забезпечували максимальну

почне осипатися.

довговічність фасаду. Тому не допускається

■

Під час наступної ізоляції фасаду слід неодмінно

використання клею, штукатурки, тощо, різних

використати БТК, примикання між ізоляцією та

виробників.

кріпленнями укріпити попередньо стисненою
ущільнювальною стрічкою. Примикання між

7. Планування

віконними рамами й ізоляцією – віконними
■

планками від БТК.

Слід скласти детальний план накладення БЕК на

Тимчасове рішення: заповнити силіконовим клеєм.

зовнішні стіни.
Особливо ретельно треба запланувати оформлення

6. Критерії якості під час проведення тендерів

примикань до вікон. Віконні рами обов’язково
необхідно перекривати ізоляцією. Для цього потрібно

Коефіцієнт опору тепла R

відбити стару штукатурку на укосах. За можливістю

Для того, щоб пізніше, після низки заходів із санації,

нові вікна варто посунути назовні та зрівняти їх із

досягти мети, тобто максимально високого рівня

рівнем теплоізоляції. Особливо важливим є тепловий

енергоефективності, настійливо рекомендується

місток між муруванням і відливом під вікном, тут украй

щоразу підбирати високоякісні будівельні матеріали,

необхідно прокласти гідроізоляцію зверху по ізоляції

ізоляцію з великою товщиною та вікна з дуже високим

й до підрізу нижнього профілю вікна, а під відливом

рівнем захисту тепла.

покласти теплоізоляцію завтовшки як мінімум 20 мм.

Таблиця 29. Вимоги щодо коефіцієнту R під час
санації (м2К/Вт)
Кліматична зона I

Кліматична зона II

2,5

2,1
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Ілюстрація 58. Деталі БТК (Фонд Енергоефективності, 2020)23

При плануванні слід уникати утворення теплових

■

Чи можна оформити тепловий контур у вигляді

містків:

простої форми? (цього легше досягти, зокрема,

У зоні дії теплового містка у зв’язку з низькими

завдяки запланованому накладенню ізоляції або

температурами внутрішньої сторони поверхонь може
утворюватися конденсат. Якщо тепле вологе повітря

прибудовам/розбудовам)
■

потрапляє на холодну поверхню й охолоджується

елементи, як балконні плити або козирки над

на ній нижче так званої точки роси, з’являється
конденсат. Поруч із утворенням цвілі він може

Чи можна уникнути проникань через такі
входом? Чи можна тут щось демонтувати?

■

Чи можуть шари ізоляції різних будівельних

призвести до тривалого промокання будівельного

елементів з’єднуватися без пробілів у місцях стиків

елемента та його пошкодження.

(наприклад, ізоляція зовнішньої стіни з ізоляцією
скату даху)?

Тому на початку процесу планування необхідно точно

■

Чи можна оформити примикання будівельних

визначити пролягання теплового контуру будівлі. При

елементів так, щоб вісні лінії ізоляційного рівня

цьому також важливо враховувати всі приміщення

зустрічалися між собою (наприклад, наскільки

на горищі та стіни і спуск в підвал. Для того, щоб

оптимально співвідноситься вікно з системою

отримати якнайкраще уявлення про можливі слабкі

нанесеної пізніше багатошарової теплоізоляційної

місця, слід накреслити теплові містки на плані або

конструкції)?

позначити їх на ньому. У цьому зв’язку необхідно
зважати на таке:

23
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«Типові рішення по термомодернізації житлових будинків. Альбом технічних рішень », Фонд Енергоефективності 2020 https://drive.
google.com/drive/folders/1m1SOlPkNsxxk1XjSoPJYBf44n7xsUqNg

Наскрізне проникання
Водостічний жолоб

Стіна-дах
Вікно-парапет

Балконна плита

Ролсьставні–короб

Внутрішня стіна

Стіна-підвал

Фундамент

Ілюстрація 59. Типові теплові містки
в будівлях (dena, 2012)

Для використання цих простих правил достатньо

Примикання з невеликою кількістю теплових

базових технічних знань, а також не потрібні детальні

містків

плани або додаткові допоміжні засоби на кшталт

■

При установлення вікна на рівні ізоляції, якщо

каталогів теплових містків або спеціальні розрахункові

нові вікно й ізоляція встановлюються одночасно,

програми. При цьому ці критерії мають дуже великий

між віконною рамою та зовнішньою ізоляцією

вплив на потреби в теплі.

необхідно поставити віконну планку.
■

Крайова ізоляція на стінах підвалу (щонайменше
60 мм на стелі, 600 мм по ширині).

■

Балконну плиту слід ізолювати по всій окружності
(найкраще ізоляцією такої ж товщини, як і на
фасаді), або за допомогою Isokorb повністю
відсекти сталевий балкон від будівлі.24

■

Ізолювати парапет або фронтонну планку
(найкраще таким самим шаром ізоляції, як і на
фасаді)

Ізоляція зсередини
Ізоляція зсередини застосовується тоді, коли інші
заходи реалізувати неможливо, наприклад, у зв’язку
з приписами щодо збереження фасаду як історичної
пам’ятки. Ізоляцію зсередини необхідно здійснювати
дуже ретельно, аби не допустити утворення теплових
містків на міжповерхових перекриттях і внутрішніх
стінах. Неналежним чином проведена ізоляція
зсередини може призвести до серйозних дефектів від
сирості.
Для того, щоб не допустити утворення конденсату за
шаром ізоляції, ізоляційний матеріал має накладатися
на стіну без розривів, і за нього не має потрапляти
повітря із приміщення. Крім того, необхідно
забезпечити достатній захист фасаду від косого
дощу (особливо це стосується будівель каркасної
конструкції), оскільки ізольована зсередини стіна гірше
Ілюстрація 60. Енергетична санація будівлі (Фото
dena)

24

віддає вологу.

Schöck Bauteile GmbH (2017). Початок використання нової технології Isokorb R для енергоефективної санації балконів. 03.07.2012,:
https://www.schoeck.at/de-at/presse/startschuss-fuer-den-neuen-isokorb-r-zur-energieeffizienten-balkonsanierung
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8. Реалізація/ Виконання робіт
■
■

Під час виконання робіт потрібно бути точним до

10. Відповідальні особи та структури
■

Розгляд можливих заходів і консультування.

Використовувати якісні будівельні матеріали.

Енергоаудитор має рекомендувати параметри

Стежити за тим, щоб на етапі будівельних

БТК, а також звернути увагу на необхідність

робіт не застосовувалися будівельні матеріали

наявності протоколу про перевірку виробу. Участь

та продукція, гірші за ті, що представлені в

у перевірці важливих ділянок роботи в ролі
незалежного експерта

будівельній документації.
■

Стежити за тим, щоб мінімальна температура

■

при прокладанні ущільнювальних стрічок,
+5 ° C (зокрема, вночі).

■

в ролі незалежного експерта.
■

Виробники: Продукція з підтвердженням
коефіцієнту R.

Регулярно запрошувати незалежного експерта,
який пройшов навчання з енергоефективного

Архітектурне бюро/ інженерне бюро: Креслення
вузлів, участь у перевірці важливих ділянок роботи

оштукатурюванні фасадів тощо була не нижче
■

Енергоконсультант / енергоаудитор:

дрібниць.

■

Робітники: Наявність належної освіти при

будівництва, для контролю за веденням

здійсненні енергетичної санації, перед

будівельних робіт.

постановкою завдання звернути увагу на

Скласти графік проведення контролю будівельних

особливості енергоефективного будівництва.

робіт для забезпечення якості, щоб уникнути
складних прихованих ситуацій, недоступних для

11. Регулятивні рамки

контролю пізніше.
■

Метою енергетичної санації є забезпечення

■

ДБН В.2.6–31:2016 «Теплова ізоляція будівель»;

надійної теплоізоляції і герметизації. Під час

■

ДБН В.2.6-33:2018 «КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ

будівельних робіт необхідно після установки нових

СТІН З ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ. Вимоги

вікон і дверей у всьому будинку або в окремих
приміщеннях провести тест на герметизацію за

до проєктування»;
■

допомогою так званих аеродверей. Завдяки цьому

СТІН ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ.

робітники можуть виявити нещільності до початку
внутрішніх робіт і до повного вводу об'єкта в
■

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ
КЛАСИФІКАЦІЯ І ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ»;

■

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 «Конструкції будинків і

експлуатацію та одразу ж усунути їх на місці.

споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною

Після здачі об'єкта необхідно зробити

теплоізоляцією та опорядженням індустріальними

термографічні знімки фасадів із метою

елементами з вентильованим повітряним
прошарком. Загальні технічні умови»;

виявлення теплових містків і нещільностей,
через які проходить повітря. При цьому різниця

■

між внутрішньою і зовнішньою температурами

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції зовнішніх стін
з фасадною теплоізоляцією та опорядженням

повинна становити принаймні 10 °C, краще 20 °C.

штукатурками. Загальні технічні умови»;
■

9. Експлуатація

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору
теплоізоляційного матеріалу для утеплення
будівель»

■

Необхідне регулярне технічне обслуговування, а

■

при виявленні тріщин і негерметичних місць слід
відразу проводити ремонт для уникнення дефектів

будівель»
■

від потрапляння води в ізоляцію.
■

Гарантійний строк експлуатації БТК становить

ДБН В.2.2-15:2019 «ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. Основні
положення».

■

10 років. Перед завершенням строку необхідно
перевірити роботу всіх її елементів.

ДСТУ Б А.2.2-12 2015 «Енергетична ефективність

ДБН В.2.6-220:2017 «ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ І
СПОРУД»

■

ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проєктної
документації на будівництво»

■

ДСТУ Б В.2.7–158:2008 «Матеріали герметизуючі
полімерні».
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12. Кліматично нейтральний сценарій

■

Рекомендується коефіцієнт R 6,5 – 7,0 Вт/(м²К)

■

Усі примикання та наскрізні проникання в

Завдяки енергоефективній санації зовнішніх стін

зовнішніх стінах слід планувати та здійснювати

мінімізуються втрати тепла через тепловий контур

особливо ретельно з метою недопущення

будівлі. У майбутньому під час санації теплового

теплових містків. Теплові містки, яких уникнути
неможливо, треба якнайретельніше мінімізувати.

контуру слід орієнтуватися на «будівлі з майже
нульовим споживанням енергії», при цьому

■

По можливості інтегрувати на фасаді вбудовані

дуже рекомендується використання простих у

в споруду фотоелектричні пристрої для більшого

застосування БТК:

отримання енергії з відновлюваних джерел.

3.3 Ізоляція даху
Ізоляція даху, верхнього міжповерхового перекриття

2. Властивості

або горища здебільшого є недорогим заходом, що
водночас обіцяє високий рівень енергоефективності.

Ізоляція та захист від спеки

Ізоляція даху діє протягом року: влітку вона

Ізоляція даху забезпечує не лише економію витрат

захищає від спеки, взимку – від холоду, створюючи

на опалення взимку. Водночас вона допомагає

у такий спосіб приємний клімат у приміщеннях. Але

мінімізувати нагрівання будівлі влітку.

головне те, що завдяки їй зменшуються витрати за
комунальні послуги, тобто ізоляція даху позитивно

Звукоізоляція

впливає на сімейний бюджет. До 30 відсотків тепла

Завдяки ізоляції даху піднімається рівень комфорту

втрачаються через неізольований дах, тому потенціал

будівлі в цілому.

економії заходу дуже високий. Інвестиції, вкладені в
теплоізоляцію даху, окупаються через декілька років

Протипожежна безпека

завдяки зменшенню витрат на енергію.

Незаймистий ізоляційний матеріал на кшталт
мінеральної вати захищає будинок від небезпеки

Ще одна перевага полягає в поліпшенні звукоізоляції

пожежі.

та підвищенні протипожежної безпеки через вибір
відповідних ізоляційних матеріалів. Але передумовою

Коефіцієнт R (м2К/Вт) даху/горища

є належне планування та здійснення будівельних
Таблиця 31. Вимоги до санації26

робіт. Ізоляція має бути накладена без розривів і
добре примикати до всіх будівельних елементів.
Волога повітря із приміщень верхнього поверху не
повинна потрапляти на ізоляцію, інакше утвориться
цвіль і почне руйнуватися конструкція даху.
1. Потенціал економії (загальний потенціал

Кліматична зона I

Кліматична зона II

4,5

4,1

Види ізоляції для скатного даху та горища,

економії становить бл. 83 %25)

представлені на ринку:
■

Таблиця 30. Економія завдяки санації даху

Мінераловатна плита: теплопровідність λ = 0,0400,045 Вт(мК), щільність ρ: 90 – 130 кг/м³, ступінь
вогнестійкості A1 (незаймиста)

Одиниця

Показник

■

кроквою: теплопровідність λ = 0,032-0,035 Вт(мК),

Потенціал економії
в усій будівлі
Інвестиції

Мінераловатна плита для ізоляції простору під

%
грн/м2

бл. 5
1200 – 2500

ступінь вогнестійкості A1 (незаймиста)
■

Затискна повсть скловата: теплопровідність λ =
0,032 – 0,035 Вт(мК), ступінь вогнестійкості A1
(незаймиста)

25

26

Інформація на підставі проведення 64 енергоаудитів у школах за період із 2014 до 2020 рр., розраховано інвестиції на матеріали та
послуги за цінами українського ринку. Фірма: ПП «ТОП-ІНФОРМ»
ДБН В.2.6–31:2016 «Теплова ізоляція будівель»
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У разі, якщо ви все ж таки хочете використовувати

Ізоляція плаского даху

горище як неопалювану комору, слід застосувати

У разі необхідності ізоляції плаского даху

ізоляційні плити зі стійкого на стиснення матеріалу

рекомендується провести теплову ізоляцію. У цьому

й установити стабільну несучу конструкцію. Для

випадку необхідно провести санацію всієї пласкої

цього найкраще пасують ЕППС або поліуретан, якщо

покрівлі разом із стиками та примиканнями. Такі

відсутні протипожежні приписи.

роботи на даху передбачають створення стяжки
на перепадах висоти, нанесення пароізоляції,

■

■

■

ЕППС (XPS): екструдований пінополістирол,

термоізоляції та гідроізоляції, а також захисного

теплопровідність λ = 0,035 – 0,040 Вт/(мК), тверда

шару з бетону або гравію. У разі, якщо будівля є

теплоізоляція з герметично замкнених пухирців,

архітектурною пам’яткою, слід спробувати узгодити

вироблена з полістиролу. Щільність ρ: 25 – 45 кг/м³,

нанесення ізоляції з відповідними установами.

ступінь вогнестійкості B1 (важкозаймистий)

Здебільшого це вдається зробити, якщо оригінальна

Поліуретанова ізоляційна плита: теплопровідність

конструкція даху не демонтується, а лише

λ = 0,024 – 0,029 Вт(мК), щільність ρ: 30 – 300 кг/м³,

доповнюється теплоізоляцією та гідроізоляцією. У

ступінь вогнестійкості B1 (важкозаймиста) і B2

крайньому разі можна розглянути варіант ізоляції

(нормальної займистості)

верхнього міжповерхового перекриття зсередини

Перлітова засипка. Ізоляційний матеріал перліт
має вулканічне походження. Він не горить і має

Ізоляція горища (верхнього міжповерхового

ступінь вогнестійкості A1 , теплопровідність

перекриття)

λ = 0,05 – 0,07 Вт(мК).

У разі, якщо мансардний поверх все одно не
використовується, слід розуміти, що ізоляція

3. Контекст заходів

верхнього міжповерхового перекриття значно
дешевша, ніж ізоляція всієї кроквової конструкції.

У разі, якщо пізніше планується теплоізоляція фасаду,
під час теплоізоляції даху конструкцію даху слід

Примикання з невеликою кількістю теплових містків

робити з урахуванням товщини ізоляції фасаду.

Неодмінно ще на проміжному етапі зверніть увагу
виконавців на детальні зразки вузлів, що зроблять

Ізоляція скатного даху

простішою підготовку до реалізації пізніших заходів

Існують різні можливості ізоляції скатного даху. Це

із ізоляції примикань із мінімальною кількістю

може бути, зокрема, надкроквова, міжкроквова та

теплових містків. У разі ізоляції скатного даху

підкроквова ізоляція. Вибір варіанта залежить від

можна, наприклад, порекомендувати здійснення

загального стану даху, конструктивних особливостей,

надкроквової ізоляції, що перекриває верхній ряд

а також від планів власника будинку. У разі, якщо

цегляного мурування щипцевої стіни. Завдяки цьому

горище буде використовуватися, варто обрати

нанесена пізніше ізоляція фасаду примикатиме до

надкрокову ізоляцію (ізоляція будинку ззовні). Якщо на

даху з мінімальною кількістю теплових містків. Так

горищі достатньо місця, ізоляцію даху легко здійснити

само слід подумати і про подовження звису даху, якщо

зсередини як міжкроквову та підкроквову.

паралельно або пізніше має бути ізольований і фасад.

Ілюстрація 61. Ізоляція горища (dena, 2012)
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4. Типові помилки
Прикладом типового скатного даху є школа з
покриттям із профнастилу або шиферу. Шифер
містить азбест, як шкідливий для здоров’я матеріал
його слід демонтувати й належним чином утилізувати.
Ізоляція даху або горища здебільшого ще не
проводилася.

Ілюстрація 62. Скатні покрівлі та приміщення горища (фото dena)
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Особливою проблемою є стельові та кроквові балки,

■

Опори дерев’яних балок на зовнішніх стінах слід

що здебільшого проходять крізь повітронепроникний

перевірити на вологу. У разі зовнішньої ізоляції та

шар. На це слід звертати особливу увагу при

наклеювання паронепроникної стрічки на верхнє

плануванні будівельних робіт. Наскільки герметичним

міжповерхове перекриття може бути перекритий

стає приміщення після цих робіт, можна перевірити за

доступ повітря до обпертих кінців балок, і тоді

допомогою тесту на повітронепроникність (аеродвері).

виникне небезпека прогниття цих кінців балок
та обвалу стелі через погане планування та

■

разі потреби вжити заходів із посилення статики,

■

виконання санації.

Слід провести перевірку статичної стійкості й у
■

Теплові містки на вертикальних зовнішніх стінах

пам’ятаючи про те, що ізольована конструкція

і стінах сходових клітиток мають ізолюватися

даху здебільшого важча за неізольовану.

на мінімальну висоту 80-100 мм, стіни під’їздів

У разі наявності на існуючих кроквових

повинні ізолюватися повністю до самого верху

балках цвілі або грибка потрібно провести

під покрівлю, якщо сходові клітки перебувають на
плоскості поверху.

їхню масштабну заміну. Якщо в минулому
використовувалися шкідливі для здоров’я
просочувальні антисептики, варто спочатку

■

Варто подовжити звис даху на випадок ізоляції
фасаду в майбутньому.

провести аналіз зразку деревини.
■

Ізоляція горища: прокладення паронепроникного
шару (на кресленні внизу зелена лінія) на горищі
з наклеюванням пароізоляційної стрічки на
примиканнях до балок горищного перекриття,
зверху рекомендується накласти ізоляцію
верхнього міжповерхового перекриття.

Ілюстрація 63. Деталь даху (Фонд Енергоефективності, 2020)27
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Ілюстрація 64. Плаский дах
(фото dena)

Плаский дах

Для повної санації даху рекомендуємо провести

У випадку, коли дах є пласким важливо покласти на

ізоляцію даху заново, як показано на зразках/

бетонному даху або на перепадах між бетонними

деталях. Для верхнього шару використовується

плитами пароізоляцію, що не пропускатиме пару з

просочене сланцевим дьогтем гідроізоляційне

приміщень внизу до шару ізоляції. Якщо пароізоляція

полотно або гравій. Замість захисту за допомогою

не прокладатиметься, необхідно встановити витяжні

гравію дуже рекомендується озеленення даху з

труби для відбору пари з шарів теплоізоляції та бетону

використанням спеціальних водонепроникних шарів

у верхній шар гідроізоляції.

для висаджування рослинності.

Слід перевірити та санувати дах по краях разом із

Коефіцієнт даху R

мурованим парапетом. При цьому треба за допомогою

Коефіцієнт даху R має бути більшим за коефіцієнт

ізоляційної плити мінімізувати тепловий місток на

R зовнішніх стін, оскільки дах має бути ізольованим

верхній частині парапету. Для доброго захисту від

краще, адже тепло з будівлі сильніше виходить нагору.

потрапляння дощової води верхній гідроізоляційний
ущільнювач має проходити по парапету до самого
верху. Для доброї ізоляції покрівлі покриття
профнастилом недостатньо.

Ілюстрація 65. Деталь даху (Фонд Енергоефективності, 2020)28
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Ілюстрація 66. Деталь покрівлі та парапету (Фонд Енергоефективності, 2020)29

Ілюстрація 67. Паровий ущільнювач
та верхній шар бітумної мембрани,
(фотo, dena)

29
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5. Критерії якості під час проведення тендерів
■

■

■

6. Планування

У вступі до опису тендера слід зазначити, що

У разі повної заміни та ізоляції покрівлі слід

планується повна чи поетапна енергоефективна

запланувати також оптимізацію теплопровідності

санація будівлі та що належному виконанню

та мінімізацію теплових містків. Рекомендується

будівельних робіт приділятиметься особливо

встановити дерев’яну конструкцію з черепицею. Див.

велика увага. Зокрема, ідеться про теплоізоляцію

зразки залежно від різних стандартів ізоляції. Під

без розривів і належну гідроізоляцію, захист від

час планування необхідно передбачити посилення

потрапляння вологи та відсутність теплових

кроквових балок або будівництво нової несучої

містків.

конструкції даху.

Опір теплопередачі має відповідати обраному
енергоефективному стандарту санації та

У разі, якщо під час модернізації будівлі спочатку

дорівнювати як мінімум R = 4,0 – 8,0 Вт(м²К).

відбувається саме санація даху, під час планування

Лінійні поверхні даху ізолювати відносно легко

слід врахувати таке:

– за умови фахового підходу до надкроквової,

■

При плануванні пізнішої санації фасаду звиси даху

міжкроквової та підкроквової ізоляції. На відміну

мають бути досить великими, щоб залишилося

від цього, для уникнення або мінімізації теплових

достатньо місця для санації фасаду.

містків у точках примикання даху та зовнішньої
■

■

стіни треба мати детальне планування вузлів.

На наступному зразку на існуючій конструкції даху

Усі парові та вітробар’єри мають бути без розривів,

створюється вентиляційний канал із контробрешіткою

належним чином накладатися один на один і бути

(рекомендується 60-80 мм залежно від нахилу даху)

добре проклеєними на стиках.

з вітробар’єром, що дуже добре захищає від літньої

Паровий бар’єр під ізоляцією слід прокладати

спеки. Для цього на гребеню та водостічному жолобі

як на скатних, так і на пласких покрівлях. При

необхідно передбачити отвори з захисними сітками

наскрізному прокладенні труб інженерних

від комах. Утім, повної ізоляції старих кроквових балок

комунікацій або електрокабелю необхідно

здебільшого недостатньо, зсередини або ззовні варто

використовувати манжети, у разі їхньої

покласти ще один шар ізоляційного матеріалу, див.

відсутності труби та кабель слід добре обгорнути

наступний зразок:

паронепроникною стрічкою.
■

При ізоляції потрібно уникати теплових містків:
■

Під час ізоляції скатного даху необхідно
ізолювати і сталеву конструкцію.

■

Під час ізоляції горища необхідно нанести
крайову ізоляцію.

Ілюстрація 68. Деталь даху (Фонд Енергоефективності, 2020)30
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Тут внутрішня ізоляція з паровим бар’єром

Реалізація/ Виконання робіт

накладається на існуючу конструкцію, збільшуючи

■

товщину ізоляції даху.

Під час будівельних робіт слід працювати чітко за
представленими зразками (деталями).

■

Потрібно використовувати добрі будівельні

Перевага: не треба неодмінно міняти зовнішню

матеріали. Стежити за тим, щоб під час

обшивку, якщо вона стійка проти дощу та вітру.

будівельних робіт не застосовувалися будівельні
вироби та матеріали нижчої якості, ніж вказано в

Підкроквова ізоляція разом із
повною теплоізоляцією крокв

проєктувальній документації.
■

при прокладанні ущільнювальних стрічок,
оштукатурюванні фасадів тощо була не нижче

Профнастил
Вертикальна й
горизонтальна підконструкції

+5 ° C (зокрема, вночі).
■

будівництва, для контролю за веденням
будівельних робіт.
■

Скласти графік проведення контролю
будівельних робіт для забезпечення якості, щоб

Герметичний шар і
пароізоляція
Ізоляція крокви
(рівень установлення)

Регулярно запрошувати незалежного експерта,
який пройшов навчання з енергоефективного

Підпокрівельна плівка
(паропроникна)
Крокви та теплоізоляція

Стежити за тим, щоб мінімальна температура

уникнути складних ситуацій, що пізніше стануть
прихованими й недоступними для контролю.
■

Гіпсокартон

Метою енергетичної санації є забезпечення
надійної теплоізоляції і герметизації. Під час
будівельних робіт необхідно після установки нових

Ілюстрація 69. Деталь даху (Графік dena)

вікон і дверей у всьому будинку або в окремих
приміщеннях провести тест на герметизацію за
допомогою так званих аеродверей. Завдяки цьому

Тут повністю демонтується старе покрівельне

робітники можуть виявити нещільності до початку

покриття, і на існуючі кроквові балки накладаються

внутрішніх робіт і до повного вводу об'єкта в
експлуатацію та одразу ж усунути їх на місці.

нові шари: пароізоляція, ізоляційні плити (запланувати
захист від зісковзування), вітробар’єр, вентиляційний

■

Після здачі об'єкта необхідно зробити

канал і покрівельне покриття. При цьому слід

термографічні знімки фасадів із метою

звернути увагу на кріплення покрівельного покриття з

виявлення теплових містків і нещільностей,

мінімальним утворенням теплових містків.

через які проходить повітря. При цьому різниця
між внутрішньою і зовнішньою температурами

Перевага: більше простору всередині завдяки

повинна становити принаймні 10 °C, краще 20 °C

прокладанню теплоізоляції ззовні.
7. Експлуатація

Профнастил
Обшивка
Підпокрівельна плівка
Теплоізоляція
Паровий бар’єр або
пароізоляційна плівка
Крокви

Ілюстрація 70. Деталь даху (Графік dena)
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Регулярні очищення та технічне обслуговування,
контрольний огляд, при виявленні нещільностей
своєчасне усунення для недопущення пошкодження
ізоляції водою.

8. Відповідальні особи та структури

10. Кліматично нейтральний сценарій

Енергоконсультанти / енергоаудитори: Розгляд

Ізоляція покрівлі або горища взимку не допускає втрат

можливих заходів і консультування. Участь у перевірці

тепла через тепловий контур будівлі, а влітку захищає

важливих ділянок роботи в ролі незалежних експертів.

приміщення від спеки. Завдяки цьому будівлю
доводиться менше опалювати та охолоджувати.

Архітектурне бюро/ інженерне бюро: Креслення
вузлів, участь у перевірці важливих ділянок роботи в

При санації теплового контуру будівлі в майбутньому

ролі незалежних експертів

слід орієнтуватися на «будівлі з майже нульовим
споживанням енергії». У зв’язку з цим варто подумати

Виробники: Продукція з підтвердженням коефіцієнту R.

про встановлення на даху колекторів для отримання
сонячної енергії. За допомогою фотоелектрики

Робітники: Наявність досвіду або належної освіти,

можна виробляти сонячну електроенергію, завдяки

перед постановкою завдання звернути увагу на

геліотермії – підігрівати воду. Але при використанні

особливості енергоефективного будівництва.

фотоелектрики слід вивчити місцеві приписи щодо
власного використання або подачі електроенергії в

9. Регулятивні рамки

мережу. У разі, якщо подавати в мережі електрику не
можна, доцільним буде встановлення акумуляторних

■

ДБН В.2.6–31:2016 «Теплова ізоляція будівель»;

батарей. Отримання теплої води від сонячного

■

ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх

підігріву часто буває доцільним і вигідним при великих

стін з фасадною теплоізоляцією. вимоги до

потребах у ній, наприклад, у дитячих садках або

проєктування»;

школах із душовими для дітей або із пральними

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «Конструкції зовнішніх стін із

машинами. Гарячу воду можна використовувати для

фасадною теплоізоляцією. класифікація і загальні

підтримки опалення. При цьому доцільно здійснити

технічні вимоги»;

деталізоване планування із представленням

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 «Конструкції будинків і

інвестиційних витрат і щорічних доходів.

■

■

споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною

■

■

■
■

теплоізоляцією та опорядженням індустріальними

При плануванні сонячних установок слід також

елементами з вентильованим повітряним

розглянути варіанти їхньої інтеграції в існуючу

прошарком. Загальні технічні умови»;

архітектуру. Досить часто колектори встановлюються

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції зовнішніх стін

на поставлені на дахах конструкції, що має негарний

з фасадною теплоізоляцією та опорядженням

вигляд. Але є і дуже добрі приклади інтеграції

штукатурками. Загальні технічні умови»;

колекторів у дах, коли вони перетворюються на

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору

частину покрівлі, завдяки чому можна зекономити

теплоізоляційного матеріалу для утеплення

на черепиці. Інші варіанти встановлення сонячних

будівель»

колекторів – козирки перед входом в під’їзди,

ДСТУ Б А.2.2-12 2015 «Енергетична ефективність

велосипедні або автомобільні стоянки, перекриття

будівель»

або відкриті з’єднувальні переходи. Фотоелектричні

ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні

елементи, встановлені на скляних скатних покрівлях,

положення».

дають одночасно енергію та тінь.

■

ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд»

■

ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проєктної

На даху відносно великих шкільних комплексів можна

документації на будівництво»

встановити і вітрогенератор, якщо це дозволяють

ДСТУ Б В.2.7–158:2008 «Матеріали герметизуючі

місцеві умови. Такою інтеграцією відновлюваної

полімерні».

енергії сонця та вітру громада зможе заявити про свій

■

внесок у захист клімату.
■

Рекомендується коефіцієнт R ≥ 10 Вт(м²К)

■

Усі примикання та наскрізні проникання в
зовнішніх стінах слід планувати та здійснювати
особливо ретельно з метою недопущення
теплових містків. Теплові містки, яких уникнути
неможливо, треба якнайретельніше мінімізувати.
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3.4 Перекриття над підвалом
Для недопущення втрат енергії у квартирах на

мінераловолокнисту/ целюлозну ізоляцію) саме там,

перших поверхах від неопалюваного підвалу та

де безладно проходить велика кількість кабелів і труб.

для подолання дискомфорту через холодну підлогу

Але перед цим необхідно перевірити на герметичність

рекомендується додатково ізолювати перекриття над

усі труби, оскільки при застосуванні цього методу

підвалом. Разом із ізоляцією покрівлі ізоляція підвалу

вони опиняться повністю під ізоляцією. У деяких

належить до найрентабельніших заходів.

підвалах можна знайти комірки у вигляді легких
металевих або дерев’яних конструкцій. По можливості

Товщина ізоляції, яку можна використати для

їх слід демонтувати для того, щоб провести ізоляцію

цього, залежить від висоти підвалу, висоти

перекриття над підвалом добре і без теплових

віконної та дверної перемички, а також від того,

містків. У разі наявності в підвалі перегородок із цегли

як у підвалі пролягають трубопроводи й від

варто нанести шар ізоляції на висоті 50 – 80 см від

вибраного стандарту енергоспоживання. На рівних

перекриття (див. ілюстрацію нижче).

перекриттях над підвалом ізоляційні плити можна
наклеїти або закріпити дюбелями. На ділянках, де

Під час ознайомлення з 10 муніципальними будівлями

проходять трубопроводи, плити не кріпляться. Як

у двох містах всі підвали були неопалюваними. Тому

альтернативний варіант можна використати ізоляцію,

рекомендується проведення ізоляції перекриттів над

що наноситься через розпилювач (наприклад,

підвалами та крайова ізоляція стін підвалів.

Ілюстрація 71. Ізоляція перекриття над підвалом і стін підвала (dena, 2012)

1. Потенціал економії (загальний потенціал

2. Властивості

економії становить бл. 83 % )
31

Теплоізоляція
Таблиця 32. Потенціал економії завдяки санації
перекриття над підвалом
Одиниця

Показник

Інвестиції

31
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характеризуються коефіцієнтом теплового опору R.
Чим вище коефіцієнт R, ти менше втрати тепла.
Згідно з ДБН України рекомендуються такі показники

Потенціал економії
в усій будівлі

Ізоляційні властивості перекриття над підвалом

%
грн/м2

бл. 6

R: (м2К/Вт).

1 200 – 2 000

Інформація на підставі проведення 64 енергоаудитів у школах за період із 2014 до 2020 рр., розраховано інвестиції на матеріали та
послуги за цінами українського ринку. Фірма: ПП «ТОП-ІНФОРМ»

Таблиця 33. Вимоги до санації32

3. Контекст заходів

Кліматична зона I

Кліматична зона II

2,8

2,5

Під час ізоляції перекриття над підвалом завжди
слід пам’ятати про взаємозв’язок усіх технологічних
заходів:

Види ізоляції перекриття над підвалом,

Ізоляція від землі на зовнішніх стінах

представлені на ринку:

■

■

■

■

необхідно використовувати особливі ізоляційні

0,045 Вт (мК), щільність ρ: 90 – 130 кг/м³, ступінь

матеріали, що не іржавіють, не пропускають

вогнестійкості A1 (незаймиста)

ґрунтову вологу та стійкі до тиску землі, зазвичай

Розпилювальна целюлоза: теплопровідність

це плити ЕППС, що наклеюються безпосередньо

λ = 0,039 Вт (мК), ступінь вогнестійкості B2

на стіни підвалу. Завдяки цьому забезпечується

(нормальної займистості)

так звана ізоляція по периметру. Дуже важливим

Розпилювальне мінеральне волокно:

є суцільне примикання ізоляції по периметру до

теплопровідність λ = 0,040 Вт (мК) у сухому стані,

зовнішньої стіни зверху - тут не можна допускати

ступінь вогнестійкості A1 (незаймисте)

утворення теплових містків і проникнення води.

Кріплення:
■

Неодмінно слід застосовувати дюбелі з низьким

Ізоляція труб
■

коефіцієнтом утворення теплових містків χ ≤ 0,001
під штукатурку на 20-30 мм

Під час ізоляції перекриття над підвалом
необхідно ізолювати і всі труби, якщо це не було

Вт/К, у таких дюбелів металевий гвинт топиться
■

Для ізоляції зовнішніх стін підвалу від землі

Мінераловатна плита: теплопровідність λ =

зроблено раніше.
■

Ізоляція труб: вимоги до коефіцієнту

Легкі мінераловатні плити можуть наклеюватися

теплового опору трубопроводів R = 4 (м2К/

лише за допомогою будівельного розчину.

Вт). Для забезпечення високого стандарту
енергоефективності під час проведення тендера
слід вимагати подвійний шар ізоляції, де R = 6,7
(м2К/Вт).
■

Для уникнення теплових містків на зовнішніх
стінах, внутрішніх стінах підвалу, а також на стінах
сходових кліток наноситься крайова ізоляція як
мінімум на 80 см вниз від верхнього перекриття
над підвалом, див. ілюстрації 1 + 6.

Ілюстрація 72. Дюбель із низьким коефіцієнтом
утворення теплових містків (фото dena)

■

Сходова клітка розташована в тепловому
контурі будівлі. Оскільки підвал лежить за
межами теплового контуру, стіни сходової
клітки слід повністю ізолювати до самої підлоги
підвалу. Бажано провести і ізоляцію підлоги
сходової клітки, якщо це можливо в будівельнотехнологічному плані. На теплові містки стін
підвалу від фундаменту можна не звертати уваги.

32

ДБН В.2.6–31:2016 «Теплова ізоляція будівель»
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4. Типові помилки
Повна відсутність ізоляції

Ілюстрація 73. Підвал без ізоляції (фото dena)

■

Залежно від вибору енергетичного стандарту

над підвалом і трубопроводами слід спочатку

ізоляційні плити мають бути 80-100 мм завтовшки,

ізолювати трубопроводи, а після цього накласти

з міркувань протипожежної безпеки найкраще

на них ізоляцію перекриття над підвалом. Див.
ілюстрацію знизу.

використовувати мінераловатні плити. Там, де
покласти ізоляцію заважають трубопроводи,

■

Крайова ізоляція на всіх стінах, ізоляційні плити

спочатку необхідно демонтувати теплопроводи,

мін. 60-80 мм завтовшки з розташуванням до 800

а після виконання робіт повернути їх на місце.

мм під перекриттям підвалу.

У разі недостатньої відстані між перекриттям

Ілюстрація 74. Ізоляція перекриття над підвалом разом із ізоляцією труб (краще ніж нове будівництво: «ЕнЕф мінус 30 %», dena)
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5. Критерії якості під час проведення тендеру

6. Планування

Коефіцієнт опору R

■

Крайова ізоляція: стіни підвалу виступають

Для того, щоб після низки заходів із санації

як теплові містки, тому її доцільно наносити

забезпечити максимально високий стандарт

після того, як у підвалі будуть демонтовані легкі

енергоефективності та довговічність ізоляційного

конструкції, що утворюють перегородки окремих

покриття, рекомендується на кожному етапі підбирати

комірок мешканців будинку. На несучі муровані

високоякісний матеріал із товстим ізоляційним шаром

стіни та підпорки з обох сторін слід нанести

і дуже добрими характеристиками захисту тепла.

крайову ізоляцію до 800 мм під перекриттям
підвалу. Під нерівні перекриття та склепіння можна

Таблиця 34. Мінімальні вимоги до санації

нанести обшивку й заповнити утворений простір
розпилювальною ізоляцією. Пароізоляція при

Кліматична зона I

Кліматична зона II

2,8

2,5

ізоляції перекриття над підвалом, як правило, не
застосовується.
■

Ізоляція стіни від сходів до опалюваної сходової
клітки

Ізоляцію зі ступенем вогнестійкості A1 (незаймисту)
слід використовувати як мінімум у проходах і на
евакуаційних шляхах.

Ілюстрація 75. Підвал із сходовою кліткою (Фонд Енергоефективності, 2020)33

33

«Типові рішення по термомодернізації житлових будинків. Альбом технічних рішень », Фонд Енергоефективності https://drive.google.
com/drive/folders/1m1SOlPkNsxxk1XjSoPJYBf44n7xsUqNg
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Примикання з мінімальною кількістю теплових
містків
Для максимального недопущення утворення теплових
містків необхідно провести аналіз примикань:
■

Крайова ізоляція на стінах підвалу (мін. 60-80 мм
завтовшки, 800 мм під перекриттям підвалу)

■

Внутрішні стіни в неопалюваних підвалах, у
яких перекриття над підвалом буде додатково
ізолюватися, є тепловим містком. Можливо, під
час енергоефективних заходів з обох сторін
потрібно використати ізоляційні плити бл. 800
мм завтовшки. У рамках будівельних робіт
доцільним може бути демонтаж внутрішніх легких
перегородок для суцільної ізоляції перекриття над
підвалом.

Ілюстрація 76. Примикання до цоколя (dena, 2012)

Ілюстрація 77. Примикання до внутрішньої стіни (dena, 2012)
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7. Реалізація/ Виконання робіт
■
■

10. Регулятивні рамки

Під час виконання робіт слід працювати чітко за

■

ДБН В.2.6–31:2016 «Теплова ізоляція будівель»;

зразками.

■

ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх
стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до

Потрібно використовувати якісні будівельні

проєктування»;

матеріали та стежити за тим, щоб на етапі
будівельних робіт не застосовувалися

■

будівельні матеріали та продукція, гірші за ті, що

фасадною теплоізоляцією. класифікація і загальні

представлені в проєктній документації.
■

■

Слід регулярно запрошувати незалежного

технічні вимоги»;
■

споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною

енергоефективного будівництва, для контролю за

теплоізоляцією та опорядженням індустріальними

веденням будівельних робіт.

елементами з вентильованим повітряним
прошарком. Загальні технічні умови»;

Потрібно скласти графік проведення контролю
■

пропустити недоліків, недоступних для контролю
Метою енергетичної санації є забезпечення

штукатурками. Загальні технічні умови»;
■

надійної теплоізоляції і герметизації. Під час

будівель»
■

приміщеннях необхідно провести тест на
герметизацію за допомогою так званих

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору
теплоізоляційного матеріалу для утеплення

будівельних робіт після установки нових вікон
і дверей у всьому будинку або в окремих

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції зовнішніх стін
з фасадною теплоізоляцією та опорядженням

пізніше.

ДСТУ Б А.2.2-12 2015 «Енергетична ефективність
будівель»

■

аеродверей. Завдяки цьому робітники можуть

ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні
положення».

виявити нещільності до початку внутрішніх робіт і

■

ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд»

до повного вводу об'єкта в експлуатацію та одразу

■

ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проєктної

ж усунути їх на місці.
■

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 «Конструкції будинків і

експерта, який пройшов навчання з

будівельних робіт для забезпечення якості, щоб не

■

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «Конструкції зовнішніх стін із

Після здачі об'єкта необхідно зробити

документації на будівництво»
■

термографічні знімки фасадів із метою

ДСТУ Б В.2.7–158:2008 «Матеріали герметизуючі
полімерні».

виявлення теплових містків і нещільностей,
через які проходить повітря. При цьому різниця

11. Кліматично нейтральний сценарій

між внутрішньою і зовнішньою температурами
повинна становити принаймні 10 °C, краще 20 °C.

Завдяки енергоефективній санації підвалу
мінімізуються втрати тепла між опалюваними та

8. Експлуатація

неопалюваними приміщеннями.

Регулярне технічне обслуговування.

У майбутньому при санації теплового контуру
будівлі слід орієнтуватися на «будівлі з майже

9. Відповідальні особи та структури

нульовим споживанням енергії», при цьому ізоляція
дуже рекомендується як захід, що дуже просто

■

Енергоконсультант / енергоаудитор:

реалізується:

Розгляд можливих заходів і консультування.

■

Енергоаудитор має рекомендувати параметри

за 0,2 Вт(м²К) або коефіцієнт опору R не нижчим

БТК, а також звернути увагу на необхідність
наявності протоколу про перевірку виробу. Участь

■

Коефіцієнт теплопередачі U має бути не більшим
за 5 Вт(м²К)

■

Усі примикання слід планувати та здійснювати

у перевірці важливих ділянок роботи в ролі

особливо ретельно з метою недопущення

незалежного експерта.

теплових містків. Теплові містки, яких уникнути

Архітектурне бюро/ інженерне бюро: Креслення

неможливо, треба якнайретельніше мінімізувати.

вузлів, участь у перевірці важливих ділянок роботи
в ролі незалежних експертів
■

Виробники: Продукція з підтвердженням
коефіцієнту R.

■

Робітники: Наявність досвіду енергетичної санації
або належної освіти, перед постановкою завдання
звернути увагу на особливості енергоефективного
будівництва.
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3.5 Вентиляція
Добра якість повітря в будівлях або приміщеннях

2. Властивості

відповідає гігієнічним вимогам, що висуваються
до будівель, і забезпечує комфорт і затишок у

У будівлях застосовуються три види вентиляції:

приміщеннях (температура повітря, рівень вологості,

■

вміст СО2, ступінь забрудненості тощо).

проста (природна) вентиляція, наприклад, через
вікна або отвори для пропуску зовнішнього повітря
у вікнах або стінах,

Після комплексної санації будівлі або теплоізоляції

■

механічна вентиляція, що може бути

стін і заміни старих негерметичних вікон істотно

децентралізованою в окремих приміщеннях або

зменшується інфільтрація зовнішнього повітря. Без

центральною для всієї будівлі. У туалетах, ванних

достатнього провітрювання за допомогою регулярного

кімнатах, на кухнях можуть використовуватися

відкриття вікон, спеціальних отворів для пропуску

витяжні вентилятори. У приміщеннях, в яких

зовнішнього повітря або установок механічної

тривалий час перебувають люди, варто

вентиляції в будівлях виникає небезпека утворення
цвілі, що може призвести до погіршення здоров’я або

застосовувати пристрої з рекуперацією тепла.
■

до будівельних дефектів.

гібридна вентиляція, у якій поєднуються переваги
природної та механічної вентиляції.

Погана якість повітря погано впливає на

Слід брати до уваги такі енергоефективні аспекти

працездатність і концентрацію співробітників і учнів.

вентиляційних установок:

З огляду на це під час енергетичної санації будівель

■

Максимально великий ступінь рекуперації тепла

■

Оптимальна теплоізоляція повітроводів (для

важливо завжди пам’ятати про вентиляцію і

недопущення втрат енергії та утворення

вимагати від проєктувальників розробки концепції

конденсату)

повітрообміну.

■

Вимоги до вентиляції в нежитлових будівлях

■

Енергоефективні вентилятори та регулювання
вентиляційних установок залежно від потреб
Незначні втрати тиску у вентиляційних каналах

(особливо у школах, дитячих садках, лікарнях тощо)
досить серйозні. Високий рівень повітрообміну

3. Контекст заходів

призводить до великих тепловтрат у будівлях. Тому
в будівлях, у яких було реалізовано енергоефективні

■

Під час енергетичної санації будівель, особливо

заходи, доцільно встановити механічну систему

при заміні вікон, завжди треба розглядати

вентиляції з рекуперацією тепла.

можливість реалізації заходів із вентиляції.
■

1. Потенціал економії

Встановлення вентиляційної установки можна
добре поєднати з ремонтом або модернізацією
даху, санацією поверхонь стін або стель. У

Таблиця 35. Потенціал економії завдяки
правильній вентиляції
Одиниця

цьому разі вентиляційні системи та канали можна
організувати належним чином і без зайвих зусиль.
Показник

Потенціал економії завдяки
рекуперації тепла

%

60 – 90

%

20 – 35*

Потенціал економії в
усьому будинку
*
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у неізольованих будинках. В ізольованих будинках показник буде
відповідно вищим.

4. Типові помилки
■

Установлення переважно глухих вікон без отворів
для пропуску зовнішнього повітря. Через це особливо у великих приміщеннях із чималим
скупченням людей і природною вентиляцією
(наприклад, у класних кімнатах, приміщеннях
дитячих садків) - ускладнюється здійснення
достатнього та швидкого повітрообміну).

■

Завеликі втрати тиску в системі вентиляції
та викликане цим підвищене споживання
електроенергії. Вентиляційні канали повинні мати
мінімальну швидкість повітря ((≤ 5 м/с у головних
каналах, ≤ 3 м/с у відгалуженнях) і якнайменшу

Ілюстрація 78. Утворення цвілевого грибу на
зовнішній стіні в дитячому садку (глухі вікна, їжа,
миття посуду, перебування людей зумовлюють
високу вологість повітря у приміщеннях), власне
фото dena

довжину.
■

Відсутність або неправильне регулювання

■

Названі аспекти є основою для забезпечення

вентиляційних каналів. Система має працювати

належної якості повітря у приміщеннях і

залежно від потреб. Необхідно передбачити

досягнення цілей енергозбереження.

відключення установки у вихідні, святкові дні та в
неробочі години й користуватися цією функцією.
■

■
■

6. Планування

Недостатні можливості налаштування належного
розподілу повітря, через що відбувається

При плануванні енергетичної санації будівель важливо

неправильно налаштоване потрапляння обсягів

завжди пам’ятати про вентиляцію і вимагати від

повітря в окремі приміщення.

проєктувальників розробки концепції повітрообміну.

Недотримання вимог звукоізоляції. Відсутність

Концепція вентиляції має передбачати необхідний

шумоглушників між сусідніми приміщеннями.

повітрообмін із точки зору гігієни й охорони будівель

Відсутність зручного доступу до вентиляційної

із метою недопущення будівельно-фізичних дефектів

системи та її елементів, складність у технічному

через вологість і цвіль після санації.

обслуговуванні та чистці системи.
■

Відсутність технічного обслуговування механічних

Концепція вентиляції має розроблятися за участю

вентиляційних систем під час експлуатації.

спеціалістів-проєктувальників, представників
забудовника та користувачів. У ній описуються

Через недостатню вентиляцію будівель:
■
■
■

рамкові умови, санітарно-гігієнічні вимоги до повітря у

з’являються будівельні дефекти, спричинені

приміщеннях, визначаються необхідні технічні заходи

утворенням цвілі та конденсату на поверхнях стін

та обґрунтовується вибір виду вентиляції.

відбувається зниження працездатності та
концентрації учнів і співробітників

Вентиляція має бути функціональною, економічною

заподіюється шкода здоров’ю, наприклад,

та орієнтуватися на наявні потреби. Її планування

цвілевий гриб викликає підвищений ризик

має узгоджуватися між долученими спеціалістами-

розвитку астми, алергій і застуд.

проєктувальниками, інженерами, забудовником і
користувачами.

5. Критерії якості під час проведення тендерів
Якщо у приміщеннях із великим скупченням людей
Вимоги щодо гігієни та комфорту: повітрообмін,

планується вентиляція шляхом відкривання вікон, на

вологість повітря, температура повітря, швидкість

підставі відповідних розрахунків слід обґрунтувати

повітря у приміщеннях

передбачені обсяги зовнішнього повітря для кожного
приміщення. Сюди належать: кількість стулок вікна,

Ступінь рекуперації тепла системи
■

що відкриваються, а також розміри отворів при

Енергоефективність і можливість регулювання

відкриванні; інтервал і тривалість провітрювання; дані

вентиляторів

про тих, хто відповідає за відкривання вікон тощо.

■

Можливість регулювання систем вентиляції

■

Теплоізоляція систем вентиляції

■

Рівень шуму

■

Простота обслуговування та здійснення технічного
сервісу

■

Інструкції для користувачів
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При плануванні механічної вентиляції треба

8. Експлуатація

врахувати такі аспекти:
■

Вентиляційні канали повинні мати мінімальну

Під час експлуатації необхідно регулярно перевіряти

швидкість повітря (≤ 5 м/с у головних каналах, ≤ 3

технічний стан систем, проводити їхню чистку та

м/с у відгалуженнях) й бути якнайкоротшими.

ремонт для забезпечення належної роботи.

■

Слід передбачити регулювання за потребами.

■

Необхідно передбачити встановлення пристроїв

Природна вентиляція

для регулювання необхідних обсягів повітря на

У разі, якщо для встановлення механічної вентиляції

кожне приміщення.

відсутні інвестиційні кошти, необхідний повітрообмін

■

Передбачити встановлення шумоглушників.

має відбуватися за допомогою відкривання вікон.

■

Запланувати встановлення акустичної розв’язки

Необхідно вжити таких заходів:

шумів, що утворюються в системі вентиляції.

■

■

автоматичним обмеженням потоків).

призначенню приміщення, установлюватися у
відповідних місцях і легко демонтуватися.
■

■

■

скласти розклад провітрювань, якого повинні

припливними та витяжними вентиляційними

дотримуватися вчителі й вихователі (наприклад,

плафонами.

обов'язкове провітрювання на перервах

Необхідно забезпечити легкий доступ до основних

тощо). Щодо цього слід провести відповідну

теплообмінників).

■

Регулярне провітрювання приміщень. Можна

Слід дотримуватися приписів щодо відстані між

просвітницьку роботу.

елементів (наприклад, фільтрів, вентиляторів,
■

Нові вікна повинні мати отвори для пропуску
зовнішнього повітря (по можливості з

Вентиляційні плафони мають відповідати

■

У школах і дитячих садках можна встановити
вентиляційні датчики, що заміряють концентрацію

Необхідно передбачити отвори для перевірки та
чистки вентиляційних трубопроводів.

CO2 й нагадують про необхідність провітрити

Системи вентиляції повинні мати датчики стану

приміщення. За допомогою датчиків можна дуже

забруднення фільтрів.

швидко визначити, як часто та як довго слід
здійснювати провітрювання.

7. Реалізація/ Виконання робіт

■

Слід регулярно здійснювати перевірку та чистку
вентиляційних шахт.

■

■

Для забезпечення бездоганної роботи системи в
технічному та гігієнічному сенсі під час її вводу в

Рекомендації для проведення залпової вентиляції:

експлуатацію слід передбачити її прийняття згідно

■

провітрювання необхідно широко відкривати вікна

Необхідно перевірити роботу всіх будівельних

– взимку на 5-10 хвилин, весною й восени – на

елементів, зокрема, з залученням спеціалістів-

15-30 хвилин.

консультантів.
■

■
■

У разі відсутності вентиляційної системи для

з технічними та санітарно-гігієнічними приписами.

■

Слід відмовитися від нахиляння стулки вікна на

Слід вимагати надання протоколів щодо

тривалий час. Поруч із високими енерговитратами

налаштування системи вентиляції та

сильне охолодження внутрішніх стін призводить

вентиляційних плафонів на необхідні обсяги

до підвищеного ризику утворення конденсату, а за

повітря (згідно із проєктувальною документацією).

ним – цвілевих грибків.

Слід вимагати проведення замірів звукового
навантаження в місцях скупчення людей.

Механічна вентиляція

Необхідно провести ознайомлення користувачів із

Під час експлуатації системи вентиляції потребують

концепцією вентиляції та встановленою системою

постійного обслуговування. До нього належить таке:

вентиляції з відповідними рекомендаціями в

■

письмовій формі.

Регулярні технічне обслуговування та ремонтні
роботи

■

Перевірка та оптимізація систем

■

Ознайомлення користувачів із обслуговуванням
систем вентиляції з метою введення їх у курс щодо
обслуговування установок і їхньої роботи в різних
режимах для досягнення бажаного ефекту.

■

Наявність компетентних і знайомих із системами
осіб, які можуть здійснювати їхнє технічне
обслуговування
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Регулярні технічне обслуговування та ремонт

10. Регулятивні рамки

необхідні для надійної роботи й забезпечення
енергетичної та гігієнічної ефективності систем

ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та

вентиляції. Від стану та роботи системи залежить

кондиціонування»

ставлення користувачів до неї. У рамках технічного
обслуговування та ремонту слід особливо брати до

ДСТУ Б 15251:2011 «Розрахункові параметри

уваги такі моменти:

мікроклімату приміщень для проєктування та оцінки
енергетичних характеристик будівель по відношенню

■

Контроль потоків повітря (наприклад, номінальної

до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та

вентиляції систем, що лежить у основі роботи

акустики»

вентиляторів)
■

Контроль системи регулювання та управління

■

Перевірка елементів системи вентиляції на

■
■
■

11. Кліматично нейтральний сценарій

забруднення, корозію та дефекти (зокрема, на

У будівлях із низьким енергоспоживанням, пасивних

живому перерізі відводу конденсату)

будинках, будівлях зі стандартом «енергія плюс»

Регулярні чистка або заміна фільтрів залежно від

неодмінно слід встановити високоефективну систему

ступеня їхньої очистки

з рекуперацією тепла. Підключення теплових

Ремонт або заміна неробочих або зношених

насосів до системи вентиляції та використання

елементів

сонячної енергії підвищують потенціал кліматичної

Чистка елементів, особливо повітроводів,

нейтральності будівлі.

вентиляційних плафонів, вентиляторів і при
наявності – теплообмінників земля-повітря
9. Відповідальні особи та структури
Енергоконсультант / енергоаудитор: обстеження та
консультування. У своїх рекомендаціях енергоаудитор
має дати оцінку наявної ситуації та порадити
концепцію вентиляції, якою можна скористатися.
Участь у перевірці важливих ділянок роботи в ролі
незалежного експерта.
Інженерне бюро: Креслення вузлів, участь у
перевірці важливих ділянок роботи в ролі незалежних
експертів
Виробники: Продукція з підтвердженнями якості,
можливо – технічне обслуговування систем
Робітники: Наявність досвіду встановлення,
технічного обслуговування та ремонту вентиляційних
систем або належної освіти.

Частина B – 119

Список ілюстрацій
Ілюстрація 1. 	Приклад негативного впливу. Охолодження через зависоке вилучення тепла або
відсутність регенерації (Райнгардт, 2020).......................................................................................... 9
Ілюстрація 2. 	Приклад позитивного впливу. Сталий підхід до теплового балансу шляхом обмеженого
вилучення тепла та достатньої регенерації (Райнгардт, 2020)....................................................... 10
Ілюстрація 3.

Системне розташування свердловин і з’єднувальних трубопроводів (Райнхардт, 2020).............11

Ілюстрація 4.

Розподільча шахта геотермальної установки зі збірною шиною (Єрохін, 2018) ...........................11

Ілюстрація 5.

Багатоквартирний будинок, розташування 10 зондів (EnergieSchweiz, 2017)............................... 12

Ілюстрація 6. 	Температурний діапазон геліотермії для отримання тепла й типові види використання
(Якоб, 2020) ....................................................................................................................................... 17
Ілюстрація 7.

Розсіяне та пряме випромінювання при використання сонячної енергії, власне зображення .... 17

Ілюстрація 8.	Глобальна інсоляція України з показниками для Балаклії (на Сході) та Переяслава
(на Заході) (Solargis, 2020)................................................................................................................ 18
Ілюстрація 9. 	Приклад доброї інтеграції плаского колектору в дах на житловому будинку зі скатною
покрівлею та незатіненою орієнтацією на південь і достатнім напуском покрівельної рами,
власне фото ...................................................................................................................................... 19
Ілюстрація 10. 	Деякі моменти, на які требі зважати при встановленні геліотермальної установки, власне
зображення........................................................................................................................................ 20
Ілюстрація 11.	Програма IQ Energy: сонячні колектори, на які надається сприяння для ОСББ, підбірка
прикладів .......................................................................................................................................... 24
Ілюстрація 12. 	Спрощене представлення енергетичних потоків при опаленні біомасою та теплом сонця
(Бухін і інші, 2020, с. 27)..................................................................................................................... 27
Ілюстрація 13. 	Доцільні температурні діапазони при використанні різних видів біомаси, власне зображення
за даними (Дрезденський технічний університет, Томе-Козменський, Бекман, 2013),
(Центр досліджень сонячної енергії та водню, 2013, с. 2) і (Агентство відновлюваних
джерел енергії, 2017) ....................................................................................................................... 27
Ілюстрація 14. 	Спалювання соломи призводить до викидів CO2 замість використання для
виробництва енергії (Біоенергетична асоціація України, 2019)...................................................... 29
Ілюстрація 15.

Подача соломи в котел в Україні (Біоенрегетична асоціація України, 2019) . ............................... 29

Ілюстрація 16.

Зависання – сипуча речовина не проходить на шнек (Гінтеррайтер, 2010)................................. 30

Ілюстрація 17.	Пліснява через відсутність висушування у зв’язку з ефектом губки, зумовленим з
авеликою кількістю дрібного матеріалу (Гінтеррайтер, 2010)......................................................... 30
Ілюстрація 18. 	Можливість зберігання пелет у змінних контейнерах (Спеціалізоване агентство
відновлюваних ресурсів, 2014)......................................................................................................... 31
Ілюстрація 19. 	Теплоакумулююча здатність різних матеріалів залежно від температури кипіння та
плавлення, а також ексергетичної та енергетичної щільності (Тес і інші, 2015, с. 34)................... 37
Ілюстрація 20. 	Інвестиційні витрати та обсяг накопичувачів у реально реалізованих проєктах із
збереження тепла (Золітес, 2016).................................................................................................... 38
Ілюстрація 21.

Зовнішній (ліворуч) і внутрішній (праворуч) тепловий насос (власні знімки dena)........................ 42

Ілюстрація 22. 	Питомі втрати води на мережу по відношенню до кількості виробництва тепла в
Балаклії 2018 року, власне зображення на підставі розрахунків, проведених компанією
Tilia GmbH . ........................................................................................................................................ 48
Ілюстрація 23.

Мережевий насос, типовий, 75 кВт, на вул. Літописній, м. Переяслав, власне зображення ....... 49

Ілюстрація 24. 	Повітряний клапан на опалювальному приладі з невеликим випускним отвором і
спеціальним ключем. Фото Fotolia.................................................................................................... 53
Ілюстрація 25. 	Підфарбована в зелений колір вода з системи опалення тече з крану [Власне фото
Адміністрації АрхангельськаРосія]................................................................................................... 54
Ілюстрація 26. 	Зовнішній трубопровід від котельної на вул. Пугачова до будинків + термограма в
Переяславі, власне зображення . .................................................................................................... 58
Ілюстрація 27. 	Види прокладення трубопроводів для гарячої (>110 °C) та теплої (<110 °C) води
(EnergieSchweiz, 2017, с. 65)............................................................................................................. 59

120 – Частина B

Ілюстрація 28. 	Теплограма попередньо ізольованої труби у розкритому каналі + теплограма в Переяславі,
власне зображення Tilia GmbH......................................................................................................... 59
Ілюстрація 29. 	Приклад якісного підключення опалювального котла до трубопроводів із повною
ізоляцією труб і арматури, 2013 р. [Власне фото Tilia GmbH]......................................................... 66
Ілюстрація 30.

Приклад структурованого підключення котла, 2013 р. [схема Tilia]................................................ 67

Ілюстрація 31. 	Типові трасові насоси в Переяславі (ліворуч) і в Балаклії (праворуч), [Власне фото від
Tilia GmbH].......................................................................................................................................... 68
Ілюстрація 32. 	Мережевий насос, типовий, 75 кВт, на вул. Літописній в Переяславі, власне зображення
Tilia GmbH........................................................................................................................................... 69
Ілюстрація 33.

ІТП без теплообмінника, Львів, 2019 р., власне фото..................................................................... 74

Ілюстрація 34. 	Неоптимальний приклад правильного встановлення у складних умовах (вологість, доступ,
чистота) [власне фото Tilia GmbH]................................................................................................... 77
Ілюстрація 35. 	Приклад (ще) неповного встановлення датчика (будівля 15 °С = підвал, зовнішня
температура t out -127 °C = підключення відсутнє) у цілком сучасній системіin
[Власне фото Tilia GmbH].................................................................................................................. 78
Ілюстрація 36. 	Позитивний приклад розміщення в захищеній шафі, що замикається на ключ
[Власне фото Tilia GmbH].................................................................................................................. 78
Ілюстрація 37.

Взаємозв’язок між показником g і показником U.............................................................................. 84

Ілюстрація 38.

Терморозрив із алюмінія (фото dena) . ............................................................................................ 84

Ілюстрація 39. 	Утворення цвілі на зовнішній стіні в дитячому садку (глухі вікна, прийняття їжі,
миття посуду, перебування людей викликає високу вологість повітря у приміщенні
(фото dena) . ...................................................................................................................................... 85
Ілюстрація 40.

Ущільнення вікна за допомогою поліуретанової монтажної піни (фото dena) .............................. 86

Ілюстрація 41.

Відлив (фото dena)............................................................................................................................ 87

Ілюстрація 42.

Відлив (фото dena)............................................................................................................................ 87

Ілюстрація 43.

Відливи без бортика (фото dena)...................................................................................................... 87

Ілюстрація 44.

Конденсат між склом (фото dena)..................................................................................................... 87

Ілюстрація 45.

Розташування вікон по відношенню до теплоізоляції .................................................................... 88

Ілюстрація 46. 	Установлення вікна: повітронепроникна стрічка (червона) й водонепроникна стрічка (синя)
(Bosig, Liu Bin, 2018).......................................................................................................................... 89
Ілюстрація 47. 	Вікна із правильно встановленим відливом (ліворуч) і кутом кріплення по боках і зверху з
терморозривом (гума, пластик або фонотерм), внизу за допомогою фонотерму (матеріал
конструкції на основі поліуретану) (праворуч) (фото dena)............................................................. 89
Ілюстрація 48.

Термографія (PHI, Файст 2017)......................................................................................................... 90

Ілюстрація 49.

Вікно будинку (dena).......................................................................................................................... 91

Ілюстрація 50. 	БТК із відкритими вентиляційними щілинами. Фасад під цеглу намальований на штукатурці
(фото dena)......................................................................................................................................... 92
Ілюстрація 51. 	Дюбелі з низьким коефіцієнтом утворення теплових містків (фото dena)..................................... 93
Ілюстрація 52

Протипожежний пояс (фото та графік dena).................................................................................... 94

Ілюстрація 53.	Головний вхід, примикання листового металу до БТК, фасад із тепловими містками та
негерметичними зонами, вода може потрапляти всередину ізоляції з мінеральної вати
(фото dena)......................................................................................................................................... 95
Ілюстрація 54. 	Ізоляція цоколя: незахищена мінеральна вата, вода з кам’яних плит / листового металу
парапету може потрапляти в ізоляцію, теплові містки через великі дірки в ізоляції
(фото dena)......................................................................................................................................... 95
Ілюстрація 55.

Неоштукатурений фасад із клінкерної цегли (фото dena)............................................................. 96

Ілюстрація 56.

Неоштукатурені зовнішні стін з цегли (фото dena).......................................................................... 96

Ілюстрація 57. 	Наскрізне проходження кабеля та закріплення за допомогою зовнішньої ізоляції,
тріщина між віконною рамою та ізоляцією (фото dena).................................................................. 97
Ілюстрація 58.

Деталі БТК (Фонд Енергоефективності, 2020)................................................................................. 98

Частина B – 121

Ілюстрація 59.

Типові теплові містки в будівлях (dena, 2012).................................................................................. 99

Ілюстрація 60.

Енергетична санація будівлі (Фото dena)......................................................................................... 99

Ілюстрація 61.

Ізоляція горища (dena, 2012)........................................................................................................... 102

Ілюстрація 62.

Скатні покрівлі та приміщення горища (фото dena)....................................................................... 103

Ілюстрація 63.

Деталь даху (Фонд Енергоефективності, 2020) ............................................................................ 104

Ілюстрація 64.

Плаский дах (фото dena)................................................................................................................. 105

Ілюстрація 65.

Деталь даху (Фонд Енергоефективності, 2020)............................................................................. 105

Ілюстрація 66.

Деталь покрівлі та парапету (Фонд Енергоефективності, 2020) .................................................. 106

Ілюстрація 67.

Паровий ущільнювач та верхній шар бітумної мембрани, (фотo, dena)..................................... 106

Ілюстрація 68.

Деталь даху (Фонд Енергоефективності, 2020) ............................................................................ 107

Ілюстрація 69.

Деталь даху (Графік dena) . ............................................................................................................ 108

Ілюстрація 70.

Деталь даху (Графік dena) . ........................................................................................................... 108

Ілюстрація 71.

Ізоляція перекриття над підвалом і стін підвала (dena, 2012).......................................................110

Ілюстрація 72.

Дюбель із низьким коефіцієнтом утворення теплових містків (фото dena)..................................111

Ілюстрація 73.

Підвал без ізоляції (фото dena)........................................................................................................112

Ілюстрація 74. 	Ізоляція перекриття над підвалом разом із ізоляцією труб
(краще ніж нове будівництво: «ЕнЕф мінус 30 %», dena) . ...........................................................112
Ілюстрація 75. 	Підвал із сходовою кліткою (Фонд Енергоефективності, 2020) ....................................................113
Ілюстрація 76.

Примикання до цоколя (dena, 2012)................................................................................................114

Ілюстрація 77.

Примикання до внутрішньої стіни (dena, 2012)...............................................................................114

Ілюстрація 78.	Утворення цвілевого грибу на зовнішній стіні в дитячому садку (глухі вікна, їжа,
миття посуду, перебування людей зумовлюють високу вологість повітря у приміщеннях),
власне фото dena.............................................................................................................................117

122 – Частина B

Список таблиць
Таблиця 1.

Потенціал економії за рахунок використання геотермії в пілотних містах....................................... 6

Таблиця 2. 	Варіативна собівартість енергоносіїв у порівнянні (природний газ, деревина, пелети,
геотермальний тепловий насос), при цьому вилучення тепла має відбуватися з урахуванням
питомих втрат ефективності та втрат через перетворення ............................................................. 7
Таблиця 3.

Потенціал геотермії для окремих мереж у м. Балаклія .................................................................... 8

Таблиця 4.

Урахування та управління чинниками ризику.................................................................................. 12

Таблиця 5. 	Економія міст за рахунок геліотермії замість ЦТ, отриманого шляхом використання газу та
деревини як палива під час опалювального сезону........................................................................ 15
Таблиця 6. 	Економія міст за рахунок геліотермії для підігріву питної води замість використання газу та
деревини як палива із квітня по вересень / у неопалювальний сезон........................................... 15
Таблиця 7.

Порівняння пласких і трубчастих вакуумних колекторів залежно від призначення...................... 16

Таблиця 8.

Порівняння пласких і трубчастих вакуумних колекторів залежно від призначення...................... 16

Таблиця 9.

Переваги та недоліки пласких колекторів........................................................................................ 17

Таблиця 10.

Переваги та недоліки трубчастих вакуумних колекторів................................................................. 17

Таблиця 11.

Вибірка виробників геліотермальних установок і місцезнаходження фірм (Клот, 2020)............... 21

Таблиця 12. 	Вибірка виробників геліотермальних установок і елементів, під повним пакетом мається на увазі
набір підібраних й підігнаних одне під одне елементів (Клот, 2020) . ............................................ 21
Таблиця 13. 	Наявні площі для лісорозведення, отримувана в результаті спалення деревини теплотворна
здатність, складність і зменшення викидів завдяки підтримці системи базових і середніх
навантажень ЦТ за рахунок сталих (енергетичних) лісів ............................................................. 26
Таблиця 14. 	Використання палива в газових і деревних котлах централізованого теплопостачання в м.
Переяславі......................................................................................................................................... 28
Таблиця 15.

Потенціал економії (практичний приклад)........................................................................................ 41

Таблиця 16. 	Скорочення викидів CO2 при застосуванні повітряного теплового насоса порівняно з іншими
типовими видами опалення
Таблиця 17.

.......................................................................................................... 43

Потенціал економії . .......................................................................................................................... 52

Таблиця 18.

Потенціал відносного енергозбереження через реалізацію заходів ............................................ 56

Таблиця 19.

Обсяги тепла, власні розрахунки , проведені Tilia GmbH................................................................ 57

Таблиця 20.

Потенціал економії . .......................................................................................................................... 57

Таблиця 21. 	Товщина ізоляції на трубах – стандарт, що зараз перебуває на перевірці в Німеччині та
рекомендується для новобудов в Україні для більшого скорочення CO2 + 90 °C на подачі +
суворі морози + стали стандарти в новобудовах............................................................................. 61
Таблиця 22.

Відносний потенціал економії........................................................................................................... 64

Таблиця 23.

Конкуренція за площі та результати при використанні ВДЕ, (Epp, 2017)....................................... 71

Таблиця 24.

Потенціал економії............................................................................................................................. 72

Таблиця 30.

Економія завдяки санації даху ....................................................................................................... 101

Таблиця 31.

Вимоги до санації . .......................................................................................................................... 101

Таблиця 32.

Потенціал економії завдяки санації перекриття над підвалом......................................................110

Таблиця 33.

Вимоги до санації..............................................................................................................................111

Таблиця 34.

Мінімальні вимоги до санації...........................................................................................................113

Таблиця 35.

Потенціал економії завдяки правильній вентиляції........................................................................116

Частина B – 123

Список літератури
Агентство ВДЕ. (2017). Технологічне тепло з біоенергії сприяє незалежності та захисту клімату. Тепло з
регенеративних джерел – Агентство відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). (17 серпня 2017). За даними DLR:
https://www.unendlich-viel-energie.de/erneuerbare-energie/bioenergie/prozesswaerme-aus-bioenergie-sorgt-fuerunabhaengigkeit-und-klimaschutz.
Агентство ВДЕ. (2018). Керівництво з теплового переходу - біоенергетика. – Агентство відновлюваних
джерел енергії (ВДЕ). (10.2018): https://www.unendlich-viel-energie.de/media/file/2691.aee_
Leitfaden_W%C3%A4remewende_Bionenergie.pdf
Федеральне відомство екооміки та експортного контролю BAFA. (2020). https://www.bafa.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Energie/wns_4_m2_merkblatt_realisierung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
Безір, Р. (2009). Економічна ізоляція попередньо ізольованих труб. Асоціація енергоефективності тепла, холоду
та когенерації AGFW. https://www.agfw.de/technik-sicherheit/technik-und-normung/verteilung/aktuelles/wirtschaftlichedaemmung-von-kmr/
Інформаційна служба з інформування громадян про нові енергетичні технології BINE. (2013). Інформація про
проєкт 07/2013 утсановлення колекторів на фасадах. http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/ProjektInfos/2013/Projekt_07-2013/ProjektInfo_0713_internetx.pdf
Бухін, Олівер і інші (2020). «Огляд технологій опалювання та охолодження із застосуванням ВДЕ». Бухін, Олівер;
Вількенс, Хайнер; Ліндлофф, Карстен д-р; Шмельхер, Сузанна; Паннір, Петер; фон Краузе-Кон, Майке. https://
www.dena.de/fileadmin/user_upload/20200702_Dossier_Erneuerbares_Heizen_und_Kuelen_final.pdf
Бундестаг. (2007). Баланс CO2 різних енергоносіїв у порівнянні.
ДЕінтернаціональ Україна. (2019). Україна, енергоефективність і ВДЕ у будівлях із фокусом на сонячну
енергію, аналіз цільового ринку 2019 р. із даними про гравців ринку. Редакція: Сергій Лісніченко. Дослідження
Федерального міністерства економіки. Станом на липень 2019 р.
Dena (видавець.) (2012): Посібник із планування. Енергоефективні будівництво та санація. https://www.yumpu.
com/de/document/read/27092963/dena-planungshandbuch-energieeffizienten-bauen-und-sanieren-gebaudehulle
Dena. (2013). Профіль: Україна. Станом на грудень 2013 р. Німецьке енергетичне агентство (dena); https://www.
dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/3094_Laenderprofil_Ukraine_REG.pdf
dena. (2015). «renewables – Made in Germany. Надійні рішення для майбутнього»: Німецьке енергетичне
агентство (dena). https://www.dena.de/newsroom/publikationsdetailansicht/pub/infobroschuere-renewables-made-ingermany/
dena. (2017). Інститут енергетики та екологічних досліджень, м. Гейдельберг (ifeu); Інститут пасивного будинку
(2017): Посібник дла енергоконсультантів. https://www.febs.de/fileadmin/Service/Downloads/iSFP/iSFP-Handbuch.
pdf,
dena. (2019). Тендер: аналіз технічних аспектів і розробка пропозицій для технічних рішень із муніципального
теплопостачання в Україні. Станом на вересень 2019 р.
Epp 2017, Solar Thermal Shows Highest Energy Yield Per Square Metre. Solarthermalworld (2017): Epp, Barbel.
Fraunhofer ISE, PlanEnergie, Chalmers Universität. Von: https://www.solarthermalworld.org/news/solar-thermalshows-highest-energy-yield-square-metre

124 – Частина B

EnergieSchweiz. (2017). Посібник із планування централізованого теплопостачання. ISBN: 3-90870505-30-4.
Федеральне відомтсво енергетики (BFE) (Видавець). https://www.energie-zentralschweiz.ch/fileadmin/user_upload/
Downloads/Planungshilfen/Planungshandbuch_Fernwarrme_V1.0x.pdf
Файст. (2017). Старі споруди з елементами пасивного будинку для майбутнього. Підвищення кваліфікації на
будівельній виставці у м. Реда-Віденбрюк, Passivhaus Institute. Проф. д-р Вольфганг Файст. Слайд 25. http://altbau-neu.de/_database/_data/datainfopool/WF_Sanierung_2017_ZB_1-30-NEU.pdf
Спеціалізоване агентство поновлюваної сировини FNR. (2014). Керівництво щодо твердих видів біологічного
палива. Спеціалізоване агентство поновлюваної сировини: http://www.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/broschueren/
leitfadenfestebiobrennstoffe_web.pdf
Гінтеррайтер, З. (2010). Визначення та масштаби впливу утворення містків при відборі біогенних видів твердого
палива. Мюнхен: Мюнхенський технічний університет.
Енергія деревини, Швейцарія. (2017). Оптимальна якість деревної тріски. https://www.lignum-ost.ch/img/
informationen_downloads/406_QualiVerbHolzschnitzel_D1.pdf
Якоб. (2019). Отримання холоду та тепла з сонячної енергії. SOLEM Consulting / Green Chiller Association.
Карлсруе. (09.04.2019): Улі Якоб. Слайд 5. https://www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/DE/
Publikationen/Praesentationen/2019/190517-erfolg-ir-algerien-03.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Клот, Філіп (2020): Вартість геліотермії – скільки коштує геліотермія. 15.07.2020.energieheld.de
Міе, М. (2014). Стандарти ізоляції труб централізованого теплопостачання (Порівняння з ЕнЕф). IKZ. https://www.
ikz.de/uploads/media/50-55_Daemmstandards.pdf
ТОВ НЕС. (2019). Сравнительная стоимость энергоносителей в Украине 2019. https://nse.com.ua/ru/%D1%82%D
0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D
1%8B/heat_pump_catalog.html
Квашнінг, В. (2019). Регенеративні енергетичні системи. Мюнхен: Видавництво Hanser Verlag.
Райнгардт, Т. (2020). Техніко-економічне обгрунтування та попереднє планування використання геотермії.
Лейпциг.
Рьодль і партнери (2020). Український ринок праці. 04.05.2020. https://www.roedl.de/themen/it-ukrainearbeitsmarkt-unternehmen-gehalt
Рудаков, Д., Інкін, О. (2019). An assessment of technical and economic feasibility to install geothermal well systems
across Ukraine. 03. 07 2019. Von: https://geothermal-energy-journal.springeropen.com/articles/10.1186/s40517-0190134-7
Schöck Bauteile GmbH (2017). Початок використання нової технології Isokorb R для енергоефективної
санації балконів. 03.07.2012 Von: https://www.schoeck.at/de-at/presse/startschuss-fuer-den-neuen-isokorb-r-zurenergieeffizienten-balkonsanierung
Довідник із геліотермії (2020): «6 найпоширеніших помилок у створенні геліотермальної системи». https://www.
solaranlage-ratgeber.de/solarthermie/solarthermie-installation/fehler-monatge-solarthermie

Частина B – 125

Solargis. (2020). Solar resource map of Ukraine. 15. 07 2020. https://apps.solargis.com/prospect/map
Solites. (2016). Науково-дослідницький інститут сонячних і перспективних теплових енергосистем ім.
Штайнбайса: онлайн-лічильник сонячних автономних і централізованих систем теплопостачання. https://www.
dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Themen_und_Projekte/Gebaeude/Rahmenvertrag_BMWi/Studie_Umsetzung_
Modellvorhaben_erneuerbare_Energien_hocheffiziente_saisonalspeichergestuetzte_Niedertemperaturwaermenetze.
pdf
Statista. (2020). Статистика середніх зарплат у Німеччині. 04. 05 2020. https://de.statista.com/themen/293/
durchschnittseinkommen/
Тес і інші (2015). Виклики щодо теплових накопичувачів. Журнал Physik Journal 14, видавництво Wiley-VCH
Verlag.
Томляк, К., Шлапак, М. (2019). Розвиток систем теплопостачання. Дорожня карта побудови ефективної,
низьковуглецевої та кліматично нейтральної системи теплопостачання. Німецьке енрегетичне агентство (dena).
Дрезденський технічний університет (2013). Концепції газифікації та спалення біомаси для індивідуального
теплозабезпечення. – Із: Томе-Козмінський (2013), Індивідуальне енергозабезпечення. ISBN 978-3-935317-95-5
Нойруппін: Видавництво TK Verlag Karl Бьонінг, Д; Бекман, М. с. 341 – 366.- с. 11 за даними Бергер, Р.; Гайн, К. Р.
Г.: Огляд методів: Виробництво синтетичного газу з біомаси. Спеціалізований форум 2003. https://tu-dresden.de/
ing/maschinenwesen/ifvu/evt/ressourcen/dateien/Veroeffentlichungen/VWS-2013-7_bhning.pdf?lang=de
UABio. (2019). Analysis of possibilities for the production and use of agribiomass briquettes in Ukraine. Bioenergy
Association of Ukraine. Von: https://saf.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/position-paper-uabio-21-en.pdf
уве. (2017). Економіка замкненого циклу та водне господарство в Україні.
Оельгафен, Штефан, фон (2018). «5 помилок у плануванні геліотермії». https://www.haustec.de/heizung/
waermeerzeugung/5-fehler-bei-der-planung-von-solarthermie
Вебер, Маркус (2020). «Сонячні колектори: Стислий огляд усіх видів». Co2 online https://www.co2online.de/
modernisieren-und-bauen/solarthermie/solarkollektoren-alle-arten-im-ueberblick/
Єрохін, О. (2018). Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря таунхауза по вул. Заломова в м. Києві, Київ.
Центр сонячної енергетики та водню ZSW (2013). Теплове перетворення біомаси. Центр сонячної
енергетики та водню. Баден-Вюртемберг (03.2013). с. 2. https://www.zsw-bw.de/uploads/media/Thermische_
Biomassekonversion_02.pdf

126 – Частина B

Глосарій
Відпрацьоване тепло
Тепловий потік, використаний у технологічному процесі або отриманий як побічний продукт, що через незначний
температурний рівень не використовується й віддається в довкілля.
Біомаса
Біомаса – це матеріали органічного походження, тобто матерія, що живе або зростає в природі, а також відходи
живих і мертвих істот.
Енергетична концепція
Під енергетичною концепцією розуміється об’єднання відповідних технологій для надання послуг, наприклад, з
опалення або охолодження приміщень, підігріву питної води або осушення повітря.
Інтеграція в будинок
Надання необхідної енергетичної послуги відбувається в будинку, при цьому можуть використовуватися джерела
довкілля, розташовані поблизу.
Великі теплові насоси
Великими тепловими насосами зазвичай називаються теплові насоси потужністю від 100 кВт до більше ніж 1 000
кВт. Ще більші теплові насоси зустрічаються рідко, хоча зараз і будують агрегати до 45 МВт.
Тріски
Тріски – це роздрібнена деревина та стандартна форма такого первинного енергоносія, як біомаса. Залежно від
розмірів трісок їх ділять на різні категорії. Використовуються для опалення за допомогою котлів, що працюють на
біомасі.
Сталість
Загалом сталість – це принцип, в основі якого лежить споживання адекватної кількості ресурсів у певних
цілях протягом певної кількості часу. Сталість у цьому дослідженні стосується викидів від технологій, що
використовуються в енергетичних концепціях, а також вірогідності того, що певну концепцію доцільно буде
використовувати і в майбутньому.
Мережеві концепції
Мережевими енергетичними концепціями є концепції, у яких основна кількість рушійної енергії не може бути
надана поблизу будівлі. Існують, наприклад, мережі електроенергії, мережі централізованого теплопостачання
на близькі та далекі відстані.
Пелети
Пелети – це спресовані гранули біомаси циліндричної форми діаметром менше одного сантиметра. Вони часто
використовуються у відносно невеликих котлах, що працюють на біомасі, оскільки мають дуже однорідну форму.
Фотоелектричні системи
Фотоелектричні системи забезпечують пряме перетворення сонячного випромінення на електричну енергію у
напівпровідниковому матеріалі.
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Регіональне виробництво
У плані енергетичних концепцій мається на увазі, що знання про технічне обслуговування, експлуатацію
та управління можуть використовуватися або поширюватися в межах певної громади або певного району.
Виробництво вважається регіональним, якщо воно може відбуватися в межах Туреччини.
Геліотермія
Під геліотермією (сонячною тепловою енергією) розуміється пряме перетворення сонячного випромінення на
тепло. Існують, наприклад, такі концепції, як підігрів гарячої води, геліоконцентратори або вакуумні трубки.
Технологія
Поняття технології в цьому документі означає знання, що використовується у вигляді технічних структурних
елементів або технічних систем для перетворення енергії. Прикладами технологій слугують установки для
отримання сонячної теплової енергії, на яких сонячне випромінення передається на теплоносії, або сорбційні
холодильні установки, що використовують теплий водяний потік для підготовки холодної води.
Тепловий насос
Тепловий насос використовує енергію на незначному температурному рівні, щоб через внутрішній контур надати
її на високому температурному рівні. Можливі температури теплоносія, що подається, великою мірою залежать
від робочої речовини.
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Скорочення
dena

Німецьке енергетичне агентство

T1

Прямий потік мережі ТЦ

T2

Зворотний потік мережі ТЦ

T3

Прямий потік будинкових мереж

T4

Зворотний потік будинкових мереж

БТЕЦ

Блочна теплоелектроцентраль

БТК

Багатошарова теплоізоляційна конструкція

ВДЕ

Відновлювані джерела енергії

ВІП

Вакуумна ізоляційна панель

ДБН

Державні будівельні норми України

ЕППС

екструдований пінополістирол

ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку

ІТП

Індивідуальний тепловий пункт

КГУ

Когенераційна установка

ККД

Коефіцієнт корисної дії

МФК

Міжнародна фінансова корпорація

НЕФКО

Північна екологічна фінансова корпорація

ОСББ

Організація співвласників багатоквартирних будинків

ПГ

Парникові гази

ПІТ

Попередньо ізольована труба

ППР

Поліпропіленова труба

ПСБ

Пінополістирол суспензійний безпресовий

СЕС

Сонячна електростанція

ТЕО

Техніко-економічне обґрунтування

ФРП

Фонд розвитку підприємництва

ЦТ

Централізоване тепло / централізоване теплопостачання
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