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Передмова

Цей документ містить базову інформацію для тренінгів енергетичних радників. Очікується,  що 
учасниками тренінгу можуть бути співробітники  місцевих муніципалітетів та менеджери будівель, 
які беруть участь у пілотних проектах ComAct  з підвищення енергоефективності багатоквартирних 
будинків. Передбачається, що не всі учасники матимуть інженерну освіту, тому будуть представлені 
базові знання про енергію та енергоефективність. Орієнтовна тривалість навчання складає від 18 до 
20 годин, але її можна змінювати відповідно до реальних потреб.

Тренінг розділений на кілька частин. На початку дається юридична та технічна базова інформація, а 
також пояснюється підходи до ціноутворення на енергію. Наступні розділи розділені за заходами: 
прості заходи, заходи для огороджувальних конструкцій будівлі, для системи опалення, підготовки 
гарячої води для побутових потреб та для електричної енергії. Для кожної групи заходів ми даємо 
базову інформацію разом із додатковими деталями, де це необхідно. Рівень деталізації має на 
меті дозволити учасникам повністю зрозуміти згадані переваги та недоліки кожного заходу, не 
перенасичуючи їх даними.

В посібнику не надаються розрахунки щодо вартості інвестицій або періодів їх окупності, оскільки 
вони залежать від конкретних  місцевих обставин, ринкових цін і варіюються від будинку до будинку.

Цей навчальний матеріал не призначений для енергетичних аудиторів, які потребують більш 
глибокого рівня знань.
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Високі темпи реконструкції житлових будинків зменшують рахунки за 
енергію, що може пом’якшити енергетичну бідність. Крім того, утеплення 
огороджувальних конструкцій будівлі зменшує проблеми та покращує 
здоров’я та добробут мешканців. Відремонтовані будівлі також забезпечують 
більш високий рівень теплового комфорту, оскільки легше контролювати такі 
параметри, як вологість, температура повітря та герметичність.
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Наявність енергії за доступними цінами є ключовим фактором для досягнення соціально-економічного 
розвитку. З іншого боку, виробництво та споживання енергії суттєво впливають на навколишнє середовище, 
забруднюючи його, що призводить до глобальної зміни клімату. Сталий розвиток, який забезпечує безпечне 
енергопостачання, зменшуючи водночас негативний вплив на навколишнє середовище, є глобальним 
викликом.

Будинки всіх типів споживають велику кількісті енергії, але це також вказує на значний потенціал для 
енергозбереження. Підвищення енергоефективності будівель стало пріоритетом  для багатьох держав, і це 
призвело до значної економії енергії та коштів. Останнім часом підвищення енергоефективності житлового 
сектору викликало значний інтерес у власників будинків, орендарів, комунальних підприємств та інвесторів.

Крім енергозбереження, інвестиції в підвищення енергоефективності можуть мати численні позитивні 
наслідки для суспільства. Ці численні переваги на соціальному та макроекономічному рівнях, а також на 
рівні окремих будівель добре відомі. Проте власники будівель та мешканці часто про них не знають, тому 
не беруть їх до уваги при розгляді та плануванні заходів з реновації. Структуроване врахування численних 
переваг при аналізі витрат та переваг від місцевих проектів реконструкції є корисним, оскільки це ілюструє ці 
переваги та додаткову економію коштів. 

Вступ

1
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Довгострокові переваги підвищення енергоефективності будівель - зменшення забруднення та пом’якшення 
глобальної зміни клімату. Хоча енергію слід використовувати якомога ефективніше, енергоефективність не слід 
плутати із економією витрат на енергію. Зниження енергетичних витрат завжди передбачає жертви, тоді як 
ефективність означає підтримку оптимального теплового комфорту, клімату в приміщенні та рівня освітлення 
при зменшеному споживанні енергії.

Покращена енергоефективність має багато переваг, залежно від типу заходів. Це може:

• Зменшити навантаження на домогосподарства в міру зростання цін на енергію
• Підвищити енергетичну безпеку
• Збільшити інвестиції, необхідні для енергопостачання
• Знизити забруднення повітря та викиди парникових газів
• Розширити зайнятість некваліфікованої та кваліфікованої робочої сили
• Знизити навантаження на державний та муніципальні бюджети
• Підвищити економічну конкурентоспроможність

Візуальне зображення покращених теплових характеристик і, якщо можливо, наслідків для здоров’я - допомагає 
зробити переваги від реконструкції більш відчутними. Створення емоційного зв'язку між енергоефективним 
оновленням та поліпшенням якості життя може призвести до збільшення заходів щодо оновлення1. 

Реалізація заходів з енергоефективності в житлових будинках може призвести до значного поліпшення умов 
життя за рахунок зменшення витрат на енергоносії та викидів вуглекислого газу. Реалізація заходів в окремих 
будинках сильно залежать від розміру та форми будівлі, матеріалу огороджувальних конструкцій, техніки 
будівництва, місця розташування та звичок мешканців (все це може суттєво відрізнятися), що робить загальну 
класифікацію заходів та їх аналіз відносно складним. Однак багатоквартирні будинки можна поділити за типами, 
що спрощує аналіз заходів енергоефективності загалом.

1 BPIE. 2020. Користь для здоров’я та добробуту в будинках, де проживають власники.

Малюнок 1 - Багаторазові  переваги підвищення енергоефективності
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На будівлі припадає більше третини всього кінцевого споживання енергії та половина світового споживання 
електроенергії. Будівлі відповідають за приблизно третину глобальних викидів вуглецю. За даними 
Міжнародного енергетичного агентства, якщо ми хочемо обмежити підвищення світової температури нижче 2 
° C, споживання енергії в будинках потрібно зменшити на 80% до 2050 року.

Таку амбіційну мету неможливо досягти без добре розробленої міжнародної та національної правової бази. 
Це необхідно для  того, щоб усі учасники, що займаються питаннями енергоефективності, використовували 
однаковий підхід та методи для розрахунку припливів і втрат тепла, класів енергоефективності та енергетичної 
класифікації будівель. Це стає ще більш важливим у випадку з відновлюваними джерелами енергії, коли для 
споживання поєднуються кілька джерел енергії. 

Деякі документи були створені для того, щоб полегшити процес прийняття рішень щодо придбання або 
встановлення обладнання, наприклад котлів або побутової техніки.  Це значно допомагає непрофесійним 
кінцевим споживачам купувати те, що вони хочуть і потребують. Міжнародні стандарти також нівелюють 
відмінності між країнами, які їх ратифікують, полегшуючи торгівлю та обмін.

Існує кілька груп юридичних документів, що стосуються енергоефективності:

• Стандарти, міжнародні та національні
• Директиви ЄС
• Національні закони
• Національні норми та постанови
• Національні стратегічні документи та дослідження.

Серед стандартів найважливішою є серія ISO 52000. Перш ніж була опублікована ця група, низка інших 
стандартів нормувала такі енергетичні показники як розрахунок припливів і втрат тепла, підходи до вентиляції і 
кондиціонування повітря та сертифікація будівель. Провідним документом є “ISO 52000-1, Енергоефективність 
будівель - Всебічна оцінка енергоефективності - Частина 1: Загальні рамки та процедури”. ISO 52000 прискорює 
застосування заходів з підвищення енергоефективності на світовому будівельному ринку. Серія допомагає 
архітекторам, інженерам та регуляторам оцінити енергетичні показники нових та існуючих будівель.

Правовий 
контекст
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Стандарти серії ISO 52000 дозволяють оцінити загальну енергетичну ефективність будівлі. Це означає, що при 
оптимальних витратах можна застосовувати будь-яку комбінацію технологій для досягнення запланованого 
рівня енергоефективності.

Серія ISO 52000 містить комплексні методи оцінки енергетичних показників, що використовуються в сфері 
опалення, охолодження, освітлення, вентиляції та гарячого водопостачання в будівлях. Це допомагає 
прискорити прогрес у підвищені енергоефективності будівель, використанні нових матеріалів, запровадженні 
енергоефективних технологій та підходів до проектування, будівництва та управління будівлями.  Будівлі 
можна зробити більш енергоефективними, використовуючи високоякісні матеріали та вироби, поєднавши їх з 
високоякісними інженерними системами будівель та технологіями відновлюваної енергії. Ключовим є системний 
підхід, який оцінює енергетичні показники, враховуючи динамічну взаємодію між системами, користувачами 
та різними кліматичними умовами. Всеохоплюючий стандарт ISO 52000-1 - доповнюється набором стандартів, 
що включають методи розрахунку опалення і охолодження та експлуатаційні характеристики будівельних 
елементів, а також аспекти щодо показників енергетичної ефективності та сертифікатів.

Для підвищення енергоефективності будівель ЄС встановив законодавчу базу, яка включає Директиву про 
енергетичну ефективність будівель 2010/31 / ЄС (EPBD) та Директиву про енергоефективність 2012/27 / EU. 
Разом вони просувають підходи, які допоможуть до 2050 року отримати  енергоефективні та декарбонізовані 
будівлі, створити стабільне середовище для прийняття інвестиційних рішень та дасть можливість споживачам 
та компаніям робити більш обґрунтований вибір орієнтований на економію енергії та грошей.

Після запровадження стандартів енергоефективності в національних будівельних нормах, будівлі сьогодні 
споживають лише вдвічі менше, ніж типові будівлі 1980-х років.

У 2018 та 2019 роках в обидві директиви було внесені зміни в рамках пакету "Чиста енергія для всіх європейців". 
Зокрема, були внесені зміни та введені нові елементи до EPBD (2018/844 / EU). Це надало потужний політичний 
сигнал про прихильність ЄС до модернізації будівель у світлі технологічних удосконалень та збільшення кількості 
реконструйованих будівель.

У жовтні 2020 року Комісія представила свою Стратегію Хвилі Відновлення (Renovation Wave strategy) як частину 
Європейського зеленого курсу (European Green Deal). Стратегія містить план дій стимулювання реконструкції 
будівель та надає для цього конкретні регуляторні, фінансові та стимулюючі заходи. Мета цієї Стратегії - до 2030 
року подвоїти річний показник енергетичного оновлення будівель та сприяти глибокому оновленню.

Таким чином, перегляд Директиви про енергетичну ефективність будівель (EPBD) є важливою частиною 
Стратегії Хвилі Реновації (Renovation Wave strategy), оскільки він зосереджується на центральних цілях, а 
також сприяє декарбонізації будівель, відповідно до посилених кліматичних амбіцій Європейського зеленого 
курсу (European Green Deal). EPBD охоплює широкий спектр політик та стимулюючих заходів, які допоможуть 
національним урядам ЄС підвищити енергетичні показники будівель та поліпшити існуючі будівлі. Комісія також 
опублікувала низку рекомендацій щодо аспектів нових правил щодо реконструкції будівель ((ЄС) 2019/786) 
та модернізації будівель ((ЄС) 2019/1019). Також для підтримки EPBD було опубліковано набір стандартів 
та супровідних технічних звітів, які називаються енергетичними показниками будівельних стандартів. Цим 
опікується Європейський комітет із стандартизації.

Іншою важливою директивою ЄС є Директива про енергетичне маркування 2017/1369, прийнята в липні 2017 
року, яка замінює колишню Директиву про енергетичне маркування 2010/30 /EU. Новий регламент щодо 
маркування вводить нову оригінальну шкалу A-G для майбутніх етикеток та створює загальну базу даних 
реєстру товарів.  Масштабування старого маркування стосуватиметься загалом 15 груп товарів, включаючи 
деякі найбільш енергоємні побутові прилади (наприклад, холодильники, пральні машини). Починаючи з 1 
січня 2019 року, постачальники (виробники, імпортери або уповноважені представники), перш ніж продавати 
свою техніку на європейському ринку, повинні зареєструвати техніку, яка потребує енергетичного маркування, 
в Європейській базі даних про енергетичне маркування (EPREL).
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Національні закони, нормативні акти та постанови членів ЄС майже у всіх випадках відповідають міжнародним 
стандартам та директивам ЄС. Однак національні стандарти можуть містити конкретні додатки, напр. 
включаючи інформацію щодо місцевого клімату або дані про інсоляцію, що використовуються для розрахунку 
втрат та припливів тепла.

Ця законодавча база допомагає зробити весь процес прозорим, починаючи від етапу проектування, розробки 
та виробництва до встановлення енергетичного обладнання. Таким чином, виробники знають, що потрібно 
ринку, тоді як кінцеві споживачі встановлюють обладнання та пристрої, які можуть принести бажані результати.



Інженерний 
контекст

3

3.1   Типи багатоповерхових будинків

Конструкція будинків постійного з змінюється плином часу. Це зумовлено впровадженням нових матеріалів та 
нових будівельних технологій, змінами у вартості природних ресурсів та робочої сили. Крім того, відбувалися 
архітектурні вдосконалення або інновації, зміни смаків, ріст благополуччя, реагування на структурні 
пошкодження або питання щодо охорони здоров'я та (в останній час) енергозбереження. 

Алгоритми, що використовуються для розрахунку теплових втрат та припливів, наведені у серії ISO 
52000. Ця серія також охоплює всі інші розрахунки та рекомендації щодо рекуперації тепла, вентиляції та 
кондиціонування повітря, освітлення та гарячого водопостачання. Розрахунки базуються на:

• Даних, отриманих під час аудиту будівлі (наприклад, розміри будівлі та затінення внаслідок
оточуючих об’єктів)

• Даних про матеріали, що використовуються в будівельній галузі (наприклад, теплопровідність та 
щільність)

• Даних про кліматичні умови (наприклад, температури та інсоляція)

Дані про кліматичні умови зазвичай подаються в документах на національному рівні. За необхідності одну 
країну можна розділити на кілька кліматичних зон для подальшого підвищення точності та надійності 
розрахунків. Розрахунок теплових втрат та припливів, а також розрахунок енергетичних показників будівлі 
є складними завданнями, які вимагають набагато більше знань, ніж передбачено в цьому документі. Хоча 
енергетичні аудитори та інженери використовують таку інформацію, це не є важливим для енергетичних 
радників. Нижче ми наводимо в якомога простішій формі лише ключові заходи,  концепції та інформацію, яку 
енергетичним радникам варто засвоїти.
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Рушійними силами часто є економічні аспекти (мінімізація витрат або збереження конкурентоспроможності), 
адміністративні або юридичні умови (вимоги будівельних норм тощо). Останнім часом зменшення споживання 
енергії та підвищення енергоефективності стали ключовими пріоритетами.
Багато факторів впливають на енергетичні показники будівлі. Одним із визначальних факторів є геометрія 
будівлі, оскільки відповідна площа огороджувальних конструкцій відповідає за втрати теплопередачі. Частина 
елементів огороджувальних конструкцій, тобто дах, стеля верхнього поверху, стіни, вікна та підлога перщого 
поверху даної будівлі, значно залежить від їх віку та їх розмірів. 

Малюнок 2 - Схематичне зображення типів та класифікація будівель, зліва направо: багатоквартирні будинки, 
прибудовані багатоквартирні будинки в міських кварталах, блоки будинків та висотки 

У європейських країнах існують різні концепції типологічної оцінки показників енергетичної ефективності. 
Більшість із цих концепцій були застосовані в галузі аналізу енергоефективності. Деякі з них також 
використовуються для моделювання ринку житла. Крім того, дизайн процедур сертифікації енергоефективності 
може бути вдосконалений типологічними аспектами, що дозволяє спростити збір даних. Замість дослідження 
великої кількості будівельних деталей (наприклад, товщини та матеріалів будівельних шарів, довжини та 
ізоляції теплових труб) використовуються типові (загальні) значення, що представляють типові випадки. Усі 
будівлі в більшості випадків класифікуються за двома основними критеріями: рік побудови (наприклад, 1961-
1970 або 1980-1989) та тип (наприклад, житловий багатоквартирний будинок або висотка).

Зазвичай класифікація типів будівель (як громадських, так і житлових будинків) супроводжує національну 
стратегію енергетики чи енергоефективності або подібний стратегічний документ. Тому різні країни мають 
різну типологію та класифікацію громадських та житлових будівель. Відмінності можуть варіюватися від 
незначних до суттєвих, і вони можуть бути обумовлені історично та географічно, з одного боку та наявних 
будівельних матеріалів та технологій з іншого. При розробці типів будівель, як правило, проводиться 
обстеження, яке охоплює певну кількість різних будівель та вимірювання усіх параметрів, необхідних для 
кількісної оцінки та повного опису огороджувальних конструкцій будівлі, що є підставою для розрахунку 
тепловтрат та оцінки енергоефективності.. Однак необхідно мати на увазі, що опис типів будинків, незалежно 
від того, наскільки він детально зроблений, навряд чи може охоплювати всі будинки та кожен тип будівель. 
Завжди є будівлі, що є винятками, наприклад будівлі, які мають особливу історичну та / або архітектурну 
цінність.

Детальний опис типів будинків в електронному вигляді є загальнодоступним для завантаження в деяких 
країнах, тоді як в інших країнах можливо знайти лише основні дані, необхідні для розрахунків тепловтрат.
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3.2   Огороджувальні конструкції

Огороджувальні конструкції будівлі зазвичай описують як конструктивний елемент, що відділяє інтер’єр 
від екстер’єру будівлі. Вони допомагають захистити внутрішнє середовище будівлі. До них належать двері, 
вікна, дах, підлога, сайдинг та всі компоненти, такі як структурна кладка та утеплення. Якщо огороджувальні 
конструкції будівлі у поганому стані, оновлення інших систем, таких як система опалення, не матимуть сенсу. 
Причина цього - значна втрата енергії через огороджувальні конструкції.

На жаль, огороджувальні конструкції будівлі є не просто одним компонентом, а системою, що 
складається з різноманітних незалежних елементів. Заміна лише однієї частини системи призведе до 
підвищення енергоефективності будівлі, але в незначній мірі. Тільки якщо замінити всі елементи системи, 
енергоефективність буде настільки високою, якою вона має бути, з усіма компонентами, що працюють 
ефективно.

Малюнок 3 - Основні втрати тепла в житловому будинку

Старі будівлі були спроектовані в епоху, коли енергія була дешевшою, отже, компоненти огороджувальних 
конструкцій були недостатньо ізольованими, а отже, будівництво в цілому було менш енергоефективним. На 
сьогоднішній день доступний широкий спектр заходів для покращення стану огороджувальних конструкцій 
будівлі та зменшення втрат тепла.  Заходи, що застосовуються, залежать від віку та типу будівлі, і зазвичай 
включають теплоізоляцію стін, дахів та підлоги над неопалюваними приміщеннями, а також заміну старих 
дверей та вікон на нові. Теплоізоляція підлог на землі не є настільки поширеною, оскільки вона вимагає 
значних інвестицій та великих зусиль, маючи відносно низький коефіцієнт віддачі. Оскільки будинки 
конструктивно різняться, технічні заходи теж можуть відрізнятися (наприклад, теплоізоляція стін з внутрішньої 
або зовнішньої сторони). 

Щоб зрозуміти, як працює ізоляція, корисно мати деякі знання про тепловий потік, який включає три 
основних механізми: теплопровідність, конвекцію та радіацію. Теплопровідність - це механізм, який 
спостерігається при проходженні тепла через матеріали, наприклад, коли ложка, поміщена в гарячу чашку 
кави, проводить тепло через свою ручку до нашої руки. Конвекція є явищем перенесення тепла в рідинах, 
газах або інших середовищах, ось чому в наших будинках тепле повітря, що є легшим, піднімається вверх, 
а прохолодніше, щільніше повітря опускається вниз. Радіація (теплове випромінювання) означає що 
тепло рухається прямолінійно і нагріває все тверде на своєму шляху, що поглинає його енергію. Більшість 
поширених ізоляційних матеріалів уповільнюють потік тепла. Променеві бар'єри, які не класифікуються як 
ізоляційні вироби, та відбиваючі теплове випромінювання системи ізоляції працюють за рахунок зменшення 
випромінювання тепла. Щоб бути ефективною, відбиваюча поверхня повинна бути звернена до простору, 
куди треба відбити тепло. 
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Як правило, можуть бути запропоновані різні заходи з енергоефективності, залежно від типу будівлі та року її 
побудови, а також від її стану та кількості мешканців. Заходи варіюються від простих недорогих до складних і 
(часто) дорогих реконструкцій. Заходи можна згрупувати в кілька основних категорій, зокрема щодо:

• Огороджувальних конструкцій
• Системи опалення
• Підготовки гарячої води
• Споживання електроенергії 
•  Зміна поведінки

Деякі з цих заходів можна порівняно легко запропонувати та реалізувати на більшості будівель (наприклад, 
теплоізоляція стін або заміна вікон), тоді як інші вимагають значних інвестицій та детального аналізу (наприклад, 
встановлення теплових насосів для опалення, охолодження та підготовка побутової гарячого води). Пошук 
оптимального набору заходів, які будуть запропоновані для певної будівлі, може бути складним та виснажливим 
завданням, яке часто включає не лише інженерні аспекти, а також аспекти права та поведінки.

Малюнок 4 - Схематичне зображення можливих заходів в будівлі

Незалежно від механізму, тепло перетікає з теплих у прохолодніші зони, поки різниця температур не зрівняється. 
У будівлях це означає, що взимку тепло перетікає безпосередньо з усіх опалювальних житлових приміщень на 
сусідні неопалювані горище, гаражі та підвали, а також на вулицю. Теплові потоки можуть також перетікати 
опосередковано через стелю, стіни та підлогу, скрізь, де є різниця температур. Подібним чином, у сезони, коли 
потрібно охолодження, тепло надходить ззовні у внутрішню частину будівлі.

3.3   Заходи з енергоефективності

10|Навчальні матеріали для енергетичних радників

сонячний тепловий
колектор 

(не обов’язково)

потрійна рама подвійне
енергоефективне скло

Ізоляція

новий вхід 
повітря

видалення 
забрудненого повітря

Ґрунтовий 
теплообмінник

Теплообмінники з перехресним потоком
(вентиляційна система з рекуперацією тепла)

приплив
повітря

приплив
повітря

витяжка
повітря

витяжка
повітря



У деяких випадках, завдяки належній комбінації заходів, споживання енергії може бути значно знижено, і 
навіть така низька кількість енергії, необхідної для будівлі, може бути покрита в значній мірі за рахунок 
відновлюваних джерел, включаючи джерела, що виробляються на місці або поблизу. Це може перетворити цю 
будівлю в будинок з "майже нульовою енергією", тобто в будинок, який має надзвичайно високі енергетичні 
характеристики.

Таблиця 1 - Огляд заходів з енергоефективності для багатоквартирних будинків

Важливо пам’ятати, що енергетичні показники також залежать від типу джерела тепла та системи розподілу 
та постачання тепла. Можна очікувати лише поганої кореляції типу системи постачання тепла з періодом 
будівництва будівлі. Особливо це стосується будівель, де в різних квартирах можна використовувати кілька 
можливих джерел тепла (наприклад, систему централізованого опалення, електричну енергію та природний 
газ).

3.4   Ціноутворення на енергію

Ціна енергії є одним із ключових факторів для розрахунку рентабельності інвестицій в підвищення 
енергоефективності та енергетичне оновлення. Ціна енергії варіюється від країни до країни і залежить від 
місцевих умов щодо наявності палива, від податків, політики та витрат на транспортування енргії.  Існує дві 
основні групи палива, що використовуються, це викопне паливо та відновлювані джерела енергії. Хоча 
кліматична політика ЄС та національні політики членів ЄС спрямована на прискорення поступової відмови від 
викопного палива, у багатьох країнах воно залишається дешевим джерелом енергії, хоча ціни на відновлювані 
джерела енергії продовжують падати. 

Ціна енергії для централізованого опалення та електричної енергії залежить від джерела, що 
використовується для його виробництва, а також від інших факторів. І те, і інше можуть базуватися на 
викопному паливі, відновлюваних джерелах енергії або на їх комбінації.
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Група заходів Складність Основні ефекти та переваги

Огороджувальні 
конструкції 

Прості та помірно складні
Підвищений тепловий комфорт, економія фінансів 
та енергії, підвищення якості життя, вища вартість 

нерухомості

Система опалення
Помірно складні 

та складні

Підвищений тепловий комфорт та якість життя, 
зменшення забруднення, більша вартість 

нерухомості

Гаряча вода Помірно складні
Підвищений комфорт життя, економія фінансів та 

енергії

Електричні системи Від простих до складних
Економія фінансів та енергії, підвищений рівень 

контролю споживання енергії

Зміна поведінки Прості Економія фінансів та енергії



Таблиця 2 - Огляд энергетичної цінності (теплотворної здатності) різних видів палива

У таблиці 2 наведено загальні види палива, що використовуються в будівлях, та їх енергетичні (калорійні) 
значення. Наведені значення можуть змінюватися залежно від джерела, чистоти та технологій обробки. 
Значення для деревини та вугілля змінюються залежно від вмісту води, а значення для дерев’яно – вугільних 
брикетів та пелет змінюються залежно від складу. 

Цінність деревини також змінюється залежно від породи деревини (м’яка або тверда деревина). Беручи до 
уваги значення енергетичної (калорійної) цінності, наведені в таблиці 2, та місцеві ціни на перелічені види 
палива, легко розрахувати ціну енергії для кожної будівлі для кожної місцевості. Як правило, вугілля та дрова 
найдешевші, а природний газ та мазут дорогі. Ціна електроенергії та тепла від систем централізованого 
теплопостачання визначається по-різному і змінюється залежно від низки факторів, включаючи можливі 
субсидії.

У багатьох випадках у будинках, підключених до систем централізованого теплопостачання, тарифікація 
здійснюється за площу квартири. Лише невелика частина нещодавно зведених будівель має індивідуальні 
лічильники тепла, які вимірюють фактичне споживання тепла для кожної квартири.  У таких випадках 
користувачі мають сильну тенденцію подбати про всі заходи, як прості, так і складні, для підтримки високого 
рівня енергоефективності. Якщо ж опалення оплачується за одиницю площі, користувачі не мають стимулів 
інвестувати в енергоефективність, а також підтримувати огороджувальні конструкції та систему опалення в 
оптимальному стані. Це легко зрозуміти, оскільки ціна на опалення залишиться незмінною незалежно від 
того, застосовують  чи не застосовують заходи з підвищення енергоефективності в своїй квартирі. 

Споживачі енергії в таких випадках зазвичай не виявляють наміру використовувати менше енергії для опалення; 
швидше, у випадку надмірного тепла вони просто відкривають вікна. Зміна системи виставлення рахунків з 
оплати за площу (грн./м2) на оплату за фактичне споживання (грн./кВт-год) може суттєво вплинути на поведінку 
тих, хто підключений до систем централізованого опалення. 

Мешканці отримають стимули до зменшення споживання енергії, а їх інвестиції у заходи з енергоефективності 
будуть виправданими. Це може призвести до зменшення загального споживання енергії та суттєво зменшити 
викиди парникових газів.
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Паливо Енергетична цінність
 (теплотворна здатність) 

Вуголь, антрацит 6.60-9.05 кВт-год / кг 

Буре вугілля 3.90-4.90 кВт-год / кг

Мазут 11.60-11.80 кВт-год / кг

Бензин 12.20-12.50 кВт-год / кг

Скраплений газ 12.75-15.35 кВт-год / кг

Природний газ 11.65-15.30 кВт-год / м3

Пілети (гранули) та щепа 4.30-5.00 кВт-год / кг

Дерев’яно – вугільні брикети 4.50-5.50 кВт-год / кг

Деревина, сухі дрова 3.60-4.45 кВт-год / кг



Малюнок 5  - Перехід від оплати за площу до оплати за споживання стимулює мешканців знизити споживання 
енергії

Ця зміна є досить складною для здійснення, як з юридичної, так і технічної точки зору, і може бути надзвичайно 
дорогою. Багато будівель не мають технічної можливості легко встановити індивідуальні лічильники тепла для 
кожної квартири із-за того, як вони були спроектовані,. Система трубопроводів є спільною для всієї будівлі, і як 
правило, спроектована так, що кілька основних вертикальних труб проходять через всі квартири. Немає технічно 
простого рішення для вимірювання споживання енергії в окремих квартирах без істотного перепроектування 
всієї системи трубопроводів.

Якщо оплата рахунків за площу залишається єдиним варіантом (див. Малюнок 6), мешканці платитимуть 
однакову ціну незалежно від заходів, що застосовуються в квартирах, оскільки введені заходи не змінюють 
площу квартири. Крім того, у більшості країн Східної Європи компанії, що забезпечують централізоване 
теплопостачання, мають сильний вплив на систему ціноутворення, і, можливо, не бажають легко змінювати 
її з розрахунку за площу на оплату за споживання. Це слід розглядати як одну з основних перешкод на шляху 
впровадження заходів з енергоефективності, що вимагають значних інвестицій. 

Можна було б виміряти споживання тепла на рівні всієї будівлі та встановити модель розрахунку, яка 
забезпечила б справедливу систему ціноутворення для всіх мешканців, яка стимулює енергозбереження. Така 
модель показана на малюнку 7 для однотрубних та двотрубних систем опалення. У разі однотрубної системи 
необхідно встановити байпаси для гарячої води, розташовані поблизу нагрівальних приборів. Це потрібно для 
того, щоб гаряча вода могла надходити до наступного споживача, якщо потік зменшується або закривається 
термостатичним клапаном у цьому нагрівальному приборі. Вимірюючи споживання тепла на рівні будинку, всі 
мешканці нестимуть відповідальність за ефективне використання енергії. Це у свою чергу стимулює мешканців 
інвестувати у заходи з енергоефективності та підтримувати будівлю в належному стані. Що в свою чергу 
підвищить тепловий комфорт, зменшить витрати теплової енергії та пов’язане з цим забруднення і приведе до 
довгострокових змін у поведінці споживачів.

Малюнок 6 - Однотрубна (ліва) та двотрубна (права) системи опалення без лічильника тепла

грн./м2 грн./кВт-год.
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Термостатичний клапан

Циркуляційний 
насос

Циркуляційний 
насос

Теплообмінник Теплообмінник

Байпас
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Малюнок 7 - Однотрубна (ліва) та двотрубна (права) системи опалення  з будинковим лічильником тепла

Однак все ще можливо, що деякі мешканці будуть діяти безвідповідально, що врешті-решт впливає 
на споживання та витрати на опалення всієї будівлі. У таких випадках можна було б використовувати 
розподільники витрат тепла (алокатори), встановлені на радіаторах (нагрівальних приборах), для контролю 
споживання тепла на рівні окремих нагрівальних приборів.

Дані про споживання в наш час можна передавати бездротовим способом до центрального блоку управління, 
а безвідповідальних користувачів можна легко ідентифікувати. Ця система також може використовуватися для 
виявленні випадків втрат тепла та несправності обладнання.

Найкращим можливим рішенням було б вимірювати споживання тепла індивідуально, на рівні квартири, як 
показано на малюнку 9. Ця система використовується переважно у нещодавно зведених будинках.

Термостатичний клапан Байпас Розподільники витрат тепла 

Будинковий
Лічильник тепла

Будинковий
Лічильник тепла

Теплообмінник Теплообмінник

Малюнок 8 - Розподільники витрат тепла (алокатори)
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Циркуляційний 
насос

Циркуляційний 
насос



Термостатичний клапан

Квартирний 
лічильник тепла

Малюнок 9 - Двотрубна система опалення з квартирним лічильником тепла

3.5   Переваги

Заходи з підвищення енергоефективності, незалежно від їх складності, економлять енергію та приносять 
фінансові вигоди. Економія енергії як правило розраховується ще на стадії виготовлення  детального 
енергетичного аудиту будівлі. Фінансові вигоди можуть бути розраховані на основі відомої величини економії 
енергії та ціни на енергію. Оскільки для кожної будівлі може бути запропоновано низка заходів, відповідні 
фінансові переваги можуть бути показані в табличному вигляді, як у таблиці 3. 

Захід
Інвестиції Економія 

тепла

Економія  
електро 
енергії

Економія  
тепла

Економія  
електро 
енергії

Загальна 
економія

Період 
окупності Вигоди

грн. кВт-год/рік кВт-год/рік грн./рік грн./рік кВт-год /грн. рік

Захід 1

Захід 2

Захід 3

СУМА

Таблиця 3 - Огляд енергетичних та фінансових вигод від запропонованих заходів

Як бачимо, деякі заходи дають економію тепла, інші економію електроенергії. Дані, організовані, як показано 
в таблиці 3, дають чіткий огляд усіх основних енергетичних та фінансових показників. Більше того, можна 
легко комбінувати заходи у сценаріях та розраховувати розмір прибутку для будь-якого сценарію, тобто 
комбінації заходів. Хоча цифри в цій таблиці повинні заповнювати лише енергетичні аудитори, мешканці 
можуть легко зрозуміти їх. На основі цих цифр вони можуть приймати зважені рішення щодо інвестування в 
заходи з енергоефективності.
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Прості
заходи

4

Малюнок 10  - Захист вікон та підлоги від протягів

Захист від протягів зазвичай виконують за допомогою самоклеючих стрічок з каучуку, які є надзвичайно 
міцними та довговічними. Стрічка виготовляється в різних профілях та розмірах, і тому підходить для багатьох 
віконних рам та дверей. Існують також стрічки з поліуретану та інших полімерів, але вони не такі довговічні 
як каучукові. Однак стрічки схильні відклеюватися, як правило, через недостатню підготовку поверхонь, тому 
захист від протягу зазвичай не є надійним довгостроковим рішенням для підвищення енергоефективності.

Прості заходи доступні майже всім власникам / мешканцям і вимагають низького рівня технічних знань, а 
також низького рівня інвестицій або їх повну відсутність.

Прикладом такого заходу є захист від протягів, який є одним з найдешевших та найефективніших способів 
економії енергії та грошей у будь-якому типі житлових будинків. Контрольована вентиляція сприяє 
зменшенню конденсату та вологості, забезпечує надходження свіжого повітря тоді, коли це потрібно. Однак 
протяги неконтрольовані: вони дозволяють впустити занадто багато холодного повітря і випустити занадто 
багато тепла. В квартирі, захищеній від протягів, забезпечується блокування небажаних містків холоду, через 
які втрачається тепло. Це в свою чергу призводить до зменшення енергії для обігріву внутрішнього простору, 
отже, зменшення витрат на опалення, а також робить квартиру більш теплою взимку.
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Старі вікна з одинарним склом сумно відомі тим, що пропускають протяги. Якщо немає можливості встановити 
подвійне скло, протяги все одно можна блокувати, використовуючи ущільнювачі. Це щільні стрічки, які 
поставляються в рулонах різних кольорів. Вони є дешевими, доступними та легко встановлюються. Однак цей 
метод не підходить для розсувних вікон. Плівка для вторинного скління - це прозора плівка, яка фіксується 
на вікнах для створення ефекту подвійного скління. Однак плівку, можливо, доведеться періодично міняти, 
що може бути незручно, і її легко можна порвати. Проте цей захід можна використовувати як тимчасове 
рішення для мінімізації втрат тепла. Це дешеве рішення з коротким часом окупності, яке можна реалізувати 
без спеціальних технічних знань.

Ці заходи є прийнятними як тимчасові рішення, поки не будуть знайдені кращі, надійніші та довгостроковіші 
рішення, наприклад заміна вікон або дверей, повністю або частково, що не завжди можливо (наприклад, 
взимку або у випадку, якщо недостатньо коштів).

У більшості випадків користувачі не знають про реальний рівень споживання електричної енергії, і дуже мало 
хто знає про електричну потужність пристроїв та приладів, якими користуються в побуті. Оскільки підвищення 
енергоефективності вважається більш розумним ніж обмеження споживанням енергії, користувачі повинні 
мати можливість відстежувати, як споживається енергія. Поширеним способом є контроль рахунків за 
електроенергію. Однак рахунки не відображають  рівень споживання окремими приладами і розподілу 
споживання протягом місяця. Для кращого розуміння можна використовувати малі прилади для вимірювання 
споживання енергії.
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Малюнок 12 - Малі прилади вимірювання 
          споживання енергії

Малюнок 11 - Встановлення плівки для вторинного
скління



Такі пристрої можна знайти в спеціалізованих магазинах. Не потрібно спеціальних знань, щоб користуватися 
цими приладами. Прилади для вимірювання підключаються до настінної розетки, а побутові пристрої - до 
вимірювального приладу. Усі вони можуть відстежувати рівень споживання енергії, а деякі можуть показувати 
фактичні значення напруги та частоти. Більш вдосконалені версії дозволяють просте програмування 
споживання за допомогою таймера, завдяки чому енергія може споживатися протягом ночі або в певний час 
доби. Ці прилади можуть продемонструвати важливість вимірювання споживання енергії в критичних точках 
квартири. Отже, користувачі можуть самостійно контролювати своє енергоспоживання та використовувати 
енергію більш ефективно.

Ще одним простим, дешевим та економічно вигідним заходом є встановлення рефлекторів тепла за 
радіаторами на стінах поза нагрівальними приладами. Такий рефлектор складається з пінопласту з 
алюмінієвою фольгою на його поверхні, товщиною близько 4 мм. Він відбиває потік тепла від стіни за 
радіатором і перенаправляє це тепло у внутрішній простір.

Прості заходи дешеві та не складні у використанні. Вони не вимагають спеціальних технічних знань для 
ефективного використання. Період їх окупності як правило один рік або менше.

Малюнок 13 - Відбиваюча тепло фольга для радіатора
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Малюнок 14 - Основні заходи, що застосовуються до      
  огороджувальних конструкцій

Теплоізоляція передбачає зменшення передачі теплової енергії між об’єктами при різній температурі, що 
перебувають в тепловому контакті, або між об’єктами, що знаходяться в зоні дії впливу випромінюваної енергії. 
Теплоізоляція може бути досягнута за допомогою спеціально розроблених методів або процесів, а також 
шляхом вибору відповідних форм та матеріалів. Передача тепла є неминучим наслідком, коли предмети з різною 
температурою контактують між собою. Теплоізоляція забезпечує ізоляційну область, в якій теплопровідність 
зменшується або теплове випромінювання відбивається, а не поглинається тілом з нижчою температурою.

Для підтримки внутрішнього комфорту в оселі, втрати  тепла в зимовий період повинні бути замінені системою 
опалення, а надлишкові припливи тепла влітку, повинні бути видалені системою охолодження. Правильна 
ізоляція будівлі зменшить  втрати та припливи тепла, забезпечуючи ефективний опір тепловим потокам.

Теплоізоляція підлоги

Енергофективні вікна 

Теплоізоляція даху і стін



Ізоляційна здатність матеріалу визначається його теплопровідністю (λ), де низька теплопровідність 
еквівалентна високій ізоляційній здатності (значення R.) У теплотехніці іншими важливими властивостями 
ізоляційних матеріалів є щільність (ρ) та питома теплоємність (c).

Малюнок 15 - Будинок до (ліворуч) і після (праворуч) 
          теплоізоляції
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5.1   Теплоізоляція стін

Незалежно від геометрії будівлі, зовнішні стіни представляють значну площу огороджувальних конструкцій 
будівлі, отже, мають великий вплив на її енергетичні характеристики. У типовій будівлі на стіни припадає 
від 30 до 40% втрат тепла, залежно від геометрії. Для досягнення максимально можливої теплоізоляції, на 
додаток до використання існуючих традиційних ізоляційних матеріалів з постійно зростаючою товщиною 
огороджувальних конструкцій, розробляються нові сучасні матеріали та рішення з більш низькими 
показниками теплопровідності. Дуже товсті огороджувальні конструкції будівель не бажані як з точки зору 
економії площі і простору, так і з точки зору архітектурних заборон та інших обмежень.

Малюнок 16 - Схематичне зображення шарів ізоляції (ліворуч) 
                             та реальний вигляд ізоляції без 

фінішної обробки        
                             (праворуч)

Існує дві основні групи ізоляційних матеріалів, традиційні (що широко використовуються) і найсучасніші 
(застосовуються, коли немає іншого варіанту чи можливості). Третя група, майбутні матеріали, все ще 
перебувають в стадії розробки, і тому не використовуються активно. Тут подано короткий опис різних 
ізоляційних матеріалів із основними властивостями, плюсами та мінусами їх використання. Як можна 
побачити, деякі з них є органічними, а деякі неорганічними. 

Малюнок 17 - Матеріали для утеплення огороджувальних конструкцій: 
          скловолокно, мінеральна вата, целюлоза та бавовна
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На поточний час скловолокно є найбільш часто використовуваним ізоляційним матеріалом. Переплетені між 
собою в ізоляційний матеріал дрібні нитки скла  здатні мінімізувати теплопередачу. Зазвичай скловолокно 
використовується для виготовлення двох різних типів ізоляції - покривних (матів і рулонів) та сипучих 
наповнювачів, а також може бути у вигляді жорстких плит. Зараз виробники виробляють ізоляційні вироби 
із скловолокна середньої та високої щільності, які мають дещо вищі значення R (термічний опір), ніж 
стандартні. Скловолокно - негорючий ізоляційний матеріал. Більше того, це дешева форма утеплювача і тому 
є рекомендованим варіантом. Однак при роботі зі скловолокном важливо дотримуватися правил техніки 
безпеки: обов’язково треба використовувати захисні засоби для очей, маски та рукавички.

Мінеральною ватою називають декілька різних типів утеплювачів. Це може стосуватися скловати (виготовленої 
з переробленого скла), кам’яної вати (виготовленої з базальту) або шлакової вати (виробленої із шлаку, що 
утворюється на сталеливарних заводах). Мінеральну вату можна придбати в плитах або як сипучий матеріал. 
Більшість форм мінеральної вати не містить домішок, що мають забезпечити їх вогнестійкість, а це означає, що 
мінвата є поганим вибором для застосування в місцях, схильних до сильного нагрівання. Однак мінеральна 
вата не горюча. Тому, використовуючи її разом з іншими, більш вогнестійкими формами утеплювачів, 
мінеральна вата може бути ефективним вибором для ізоляції великих площ. Целюлоза - це, мабуть, одна з 
найбільш екологічних форм ізоляції. Вона виробляється з переробленого картону, паперу та інших подібних 
матеріалів і постачається у сипучому вигляді. Деякі недавні дослідження на целюлозі показали, що вона може 
бути продуктом, стійким до пошкодження вогнем. 

В результаті своєї щільної природи целюлоза практично не містить кисню. Ця відсутність кисню уповільнює 
горіння, а отже, допомагає мінімізувати кількість збитків, які може спричинити пожежа. Для забезпечення 
вогнестійкості та стійкості до комах, виробники, як правило, додають до целюлозної ізоляції мінеральний 
борат, іноді змішаний з менш дорогим сульфатом амонію. Целюлозна ізоляція, як правило, не вимагає бар’єру 
для захисту від вологи та, при відповідній щільності, не осідає в будівельних порожнинах.

Бавовняна ізоляція на 85%  складається переробленої бавовни та на 15% з пластикового волокна, обробленого 
боратом – це той самий вогнезахисний засіб та засіб від комах, що використовується в целюлозних ізоляційних 
матеріалах. Наприклад, в одному із видів бавовняної ізоляції використовуються обрізки від виробництва 
джинсів. В результаті вмісту продуктів повторної переробки, бавовняна ізоляція вимагає мінімальних витрат 
енергії для її виробництва. Бавовняна ізоляція нетоксична і може бути встановлена без використання засобів 
захисту для органів дихання і не потребує захисту шкіри. Однак бавовняна ізоляція коштує приблизно на 15-
20% більше, ніж утеплювач зі скловолокна.

Фарба Фарба

Клей КлейВапняний гіпс Вапняний гіпс

Коркова плита Панелі з дерев’яного волокна

Ізольовані кріплення Ізольовані кріплення 
Базова рейка Базова рейка
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 Малюнок 18 - Приклади ізоляції за допомогою целюлозних плит (з пробки та дерева)



Малюнок 19 - Матеріали для утеплення огороджувальних конструкцій: 
           овеча шерсть, солом’яні плити, полістирол та поліуретан

Овеча шерсть обробляється боратом задля захисту від шкідників, вогню та цвілі. Вона може утримувати 
велику кількість води, що може бути перевагою в деяких місцях, але багаторазове змочування та сушіння 
може призвести до вимивання бората з матеріалу. Значення опору теплопередачі ізоляції з овечої вовни 
аналогічне до інших волокнистих типів ізоляції. Використання овечої вовни як утеплювача може забезпечити 
переваги з точки зору комфорту та здорового клімату в приміщенні. Овеча шерсть є перевіреним матеріалом, 
який має властивості поглинання та нейтралізації шкідливих речовин. Це природний білок, що містить 18 
різних типів амінокислотного ланцюга. Ці реакційно-здатні ділянки дозволяють вовні поглинати шкідливі та 
пахучі субстанції, включаючи діоксид азоту, діоксид сірки та формальдегіди, які потім нейтралізуються за 
допомогою процесу, відомого як хемосорбція.

Будівництво з солом'яних брикетів, яке було популярне близько 150 років тому, останнім часом викликає 
новий інтерес. Укладені разом, типові солом’яні плити містять численні повітряні порожнини. В 1930-х роках 
була розроблена технологія пресування соломи в панелі без клею. Панелі, як правило, мають товщину від 5 
до 100 мм і облицьовані важким крафт-папером з кожного боку. 

Полістирол безбарвний прозорий термопластик, зазвичай використовується для виготовлення ізоляційних 
матеріалів таких як плити із спіненого або екструдованого полістиролу, термоблоки (опалубка з полістиролу, 
яка не знімається і в момент будівництва наповнюється бетоном) та різновидів ізоляції із сипучих матеріалів, 
що складаються з невеликих гранул полістиролу. Гранули полістиролу можна використовувати як заливну 
ізоляцію для бетонних блоків або інших матеріалів з порожнинами, але, оскільки гранули надзвичайно 
легкі і дуже легко утримують статичний електричний заряд, їх важко контролювати. Полістирольна сипуча 
гранульна ізоляція, як правило, має нижчий коефіцієнт опору теплопередачі R у порівнянні з еквівалентною 
пінопластовою плитою.

Поліуретан - це піно подібний пористий ізоляційний матеріал з низькою теплопровідністю. Ізоляція з 
пінополіуретанової піни доступна у вигляді спіненого полімеру з закритими або відкритими порами. В 
піні з закритими порами, пори високої щільності закриваються і заповнюються газом, який допомагає піні 
розширюватися. Піна з відкритими порами не така щільна, пори наповнені повітрям, внаслідок чого ця форма 
має нижчий показник спротиву теплопередачі R. Поліуретанова ізоляція наявна у формі рідкого спрею для 
напилювання та твердих плит.

Поліізоціанурат, також відомий просто як поліізо, є термореактивним видом пластику, із закритими 
порами, що містить у своїх клітинах газ з низькою провідністю, вільний від гідрохлорфторвуглецю. Ізоляція 
з поліізоціанурату доступна у вигляді рідини, для напилення піни та твердих плит. Він також може бути 
виготовлений у вигляді ламінованих ізоляційних панелей з різним облицюванням. З часом показник R ізоляції 
з поліізоціанурату може впасти, оскільки газ із низькою провідністю у порожнечах виходить і замінюється 
повітрям, це явище, відоме як тепловий дрейф. Фольга та пластикові облицювання на твердих пінопластових 
панелях з поліізоціанурату можуть допомогти стабілізувати значення R. Деякі виробники використовують 
поліізоціанурат як ізолюючий матеріал в  сандвіч панелях (СІП).
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Малюнок 20 представляє огляд теплопровідності деяких сучасних ізоляційних матеріалів.

Малюнок 20 - Огляд теплопровідності різних ізоляційних матеріалів

Для кращого розуміння важливості теплоізоляції, на малюнку 21 показано товщину різних матеріалів, 
необхідних для досягнення однакової теплопровідності з 1 см пінополістиролу марки EPS. Це може бути 
використано для переконання користувачів  інвестувати в заходи з енергоефективності.

Малюнок 21 - Товщина різних матеріалів, необхідних для досягнення тієї ж теплопровідності, що і 1 см 
пінополістиролу EPS, 1: EPS, 2: дерево, 3: цегла, 4: залізобетон, 5: кам’яна стіна

Ізоляція зазвичай працює завдяки поєднанню двох основних характеристик:

• Природна здатність ізоляційного матеріалу стримувати передачу тепла
• Використання невеликих пустот із затриманим газом, які виконують роль природного ізолятора

Гази мають гірші теплопровідні властивості у порівнянні з рідинами та твердими речовинами, тому, у разі 
можливості їхньої капсулювання, вони утворюють хороші ізоляційні матеріали. Диспергування газу в дрібних 
порах, які не можуть ефективно передавати тепло завдяки природній конвекції, ще більше посилить ізоляційну 
ефективність газу. Конвекція, зумовлена різницею температур, відбувається у великих за об’ємом потоках газу. В 
структурах пінистих матеріалів присутні невеликі газові порожнини та пустоти. В тканинних утеплювачах, таких 
як шерсть, невеликі мінливі повітряні порожнини утворюються природним шляхом. Залежно від типу, ізоляційні 
матеріали можуть бути використані у формі рулонів, плит, панелей або в розсипному вигляді. Деякі ізоляційні 
матеріали застосовуються як спрей для напилювання, який згодом застигає. 

Ціна на утеплення стін може відрізнятися залежно від різних факторів, таких як тип і товщина утеплювача, 
геометричні деталі фасаду та подальша обробка, витрати на оплату праці, а також виробник ізоляції та країна 
походження. Слід також зазначити, що ціна також залежить від висоти будівлі – збільшується через витрати на 
будівельні риштування. Зазвичай ціна на утеплення виражається за м2 фасадної поверхні, включаючи витрати 
на утеплення та додаткові матеріали, робочу силу, будівельне риштування та прибирання. 

A+ λ=0.024-0.027 W/mK Панелі з поліізоціанурату

A λ=0.028-0.031 W/mK Поліуретан

B λ=0.032-0.036 W/mK XPS, Екструдований 
пінополістирол

C λ=0.037-0.040 W/mK Мінеральна вата

D λ=0.041-0.045 W/mK Базальтова мінеральна вата

E λ=0.046-0.055 W/mK Газобетон
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Отже, важко дати загальну оцінку періоду окупності, оскільки це залежить як від інвестицій, так і від економії 
коштів.

Малюнок 22 - Різні форми ізоляційних матеріалів для огороджувальних конструкцій: 
          плити, рулони, панелі, та насипом

Слід зазначити, що існує мінімальна різниця в ціні між полістирольними панелями різного типу (наприклад, 
між EPS та GPS) товщиною від 8 см до 10 см, хоча є велика різниця в економії енергії. Ця інформація може бути 
важливою для власників будинків або потенційних інвесторів. Існує тенденція до зменшення використання 
полістирольної ізоляції та збільшення використання мінеральної вати. Хоча вона є більш дорогою і дещо 
складнішою у використанні, вона забезпечує захист від вогню та дозволяє дихати будівлі. 

Окрім перелічених вище ізоляційних матеріалів, є деякі матеріали, які зараз перебувають у стадії розробки, 
і які ще не визнані як успішна заміна звичайним ізоляційним матеріалам та технологіям. Прикладами є 
вакуумні ізоляційні панелі, газонаповнені панелі та аерогелі.

Поряд із ізоляційними матеріалами, які наноситься на зовнішню або внутрішню (рідше) сторону стіни, які є 
частиною огороджувальної конструкції будівлі, є ціла низка різних фасадних ізоляційних систем. Зазвичай 
вони розробляються компаніями, що спеціалізуються на теплоізоляції та відомі під абревіатурами, такими 
як ETICS (зовнішня композиційна система теплоізоляції), EIFS (зовнішня система оздоблення зовнішньої 
ізоляції), ICF (опалубка з бетонного утеплення) або TIR (теплоізоляційна обробка). Широкий асортимент цих 
систем доступний на ринку для задоволення різноманітних будівельних вимог.

Фасадні системи, як правило, являють собою комплект, що складається з певних (специфічних) збірних 
компонентів, що наносяться безпосередньо на фасад на місці. Конфігурація системних компонентів, 
необхідних для конкретної будівлі, залежить від вимог, встановлених користувачем, інвестором або 
національним законодавством. У більшості випадків вони включають клей, нанесений на кладку, 
теплоізоляційний матеріал, анкери, базове покриття, арматуру, зазвичай сітка зі скловолокна та фінішний 
шар. Фінішний шар може включати декорування, що робить такі системи придатними для будівель, що 
мають естетичну цінність, або навіть для історичних будівель – пам’яток архітектури, що знаходяться під 
захистом. Такі системи включають також аксесуари, наприклад кути, з'єднувальні та кромкові профілі, профілі 
деформаційних швів, базові профілі, які дозволяють повністю уникати містків холоду.
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Існують також вентильовані фасадні системи, або вентильовані фасади. Вентильовані фасади забезпечують 
циркуляцію повітря між несучою стіною та облицювальним матеріалом. Облицювання може бути виконана з 
мармуру, керамічної плитки, металевих панелей або інших матеріалів. Таким чином, опорна стінка захищена 
як від холоду, так і від спеки. Вентильовані фасади зазвичай мають комплексну систему компонентів, 
виготовлених одним виробником.

Будь-який тип кладки може використовуватися як опора для кріплення вентильованого фасаду, 
наприклад, бетонна або цегляна стіна. Теплоізоляція, що використовується в системі, - це матеріал, який 
забезпечує теплову, а додатково і звукову ізоляцію. Щоб уникнути містків холоду ізоляційний матеріал 
має бути нанесений суцільним шаром. Ізоляція кріпиться до кладки за допомогою спеціальних профілів, 
що включають ряд кріплень, прикріплених до опорної стіни та анкерних точок, які підтримують ізоляцію, 
закріплену на профілях. Простір між несучою стінкою з утеплювачем та облицювальним матеріалом 
(вентильований простір) захищає несучу стіну, так як забезпечує вентиляцію, запобігає передачі тепла, 
та перешкоджає перенесенню вологи на опорну стінку. Плити з природною товщиною 3 см є одним з 
найкращих матеріалів для облицювання вентильованих фасадів.

Малюнок 24 - Схематичне зображення вентильованого фасаду 
 декорованого керамікою (ліворуч) 
 та плиткою (праворуч)

Малюнок 23 - Типові компоненти системи утеплення фасадів ETICS 
                              на основі EPS (ліворуч) та мінеральної 
                              вати (праворуч)

Фінішний шар

Укріплення

Базове покриття

 Анкери

 Теплоізоляція

Клей
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Влітку вентильований простір працює як димар: сонячне світло потрапляє на фасад, нагріваючи облицювання 
та вентильований простір. Потім це гаряче повітря піднімається вгору, створюючи простір для більш 
прохолодного повітря знизу. Таким чином вентильований простір охолоджується, підтримуючи при цьому 
комфорт всередині будівлі, як показано на малюнку 25.

Малюнок 25 - Функціонування вентильованого фасаду влітку

Взимку сонячна радіація недостатньо сильна, щоб надати цей ефект димоходу. Однак повітря всередині 
вентильованого простору залишається теплішим за зовнішнє повітря, створюючи ефекти акумулятора тепла, 
який підтримує теплову стійкість системи разом з теплоізоляцією, яка кріпиться до опорної стіни, як показано 
на малюнку 26.

Малюнок 26 - Функціонування вентильованого фасаду взимку
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Теплоізоляція стін представляє собою масштабну зміну як зовнішнього вигляду так і  функціонування будівлі. 
Виконати  роботи з теплоізоляції будівлі  правильно - нелегке завдання. Перелік робіт із теплоїзоляції включає 
не тільки підготовку існуючих стін (наприклад, очищення та ремонт можливих пошкоджень несучої стіни), 
але також вимагає видалення всіх допоміжних пристроїв та деталей зі стін (наприклад, зовнішніх блоків 
кондиціонерів, освітлювальних приборів, іншого обладнання).  Після завершення робіт по ізоляції будівлі та 
оздоблювальних фасадних робіт, потрібно буде обережно повернути їх назад  уникнувши при цьому будь-
яких пошкоджень ізоляційного шару та оздоблення фасаду.

У більшості випадків утеплення стін будівлі включає утеплення балконів та терас та їх стін (якщо такі є), а 
також інших поверхонь, які можна вважати частиною стін будівлі. Таким чином, будівля отримує компактну і 
суцільну без розривну ізоляцію стін, що важливо не тільки з інженерної точки зору (тобто уникнення або 
мінімізації містків холоду), але і з естетичної точки зору.

5.2   Теплоізоляція дахів

Дах - це верхнє покриття будівлі, яке включає всі матеріали та конструкції, необхідні для його опори на стінах 
будівлі або на конструкціях, який забезпечує захист від дощу, снігу, сонячного світла, різких температур та 
вітру. Покрівля є важливою частиною огороджувальних конструкцій будівлі, оскільки на не ізольовану 
покрівлю припадає від 15 до 25% тепловтрат залежно від її стану, типу, форми, розміру.

Існує два основних типи дахів у багатоквартирних будинках: плоскі (зазвичай недоступні для загалу) та 
похилі (використовуються для мансард або горищ). Похилі дахи є відносно поширеним варіантом серед 
багатоквартирних будинків у міських кварталах, простір під дахом яких використовується в якості житлової 
або складської площі.

Покрівля Покрівля

Вікна Вікна

Стіни Стіни

Протяги ПротягиПідлога Підлога

25% до 35% 25% до 35%

10% до 20% 25% дo 35%

15% до 25% 15% дo 25%

15% до 25% 10% до 20% 15% до 25% 10% до 20%

Малюнок 27 - Притоки та втрати тепла без теплоізоляції

Малюнок 28 - Різне використання похилих дахів: 
неопалюване горище (ліворуч) 
та квартири (праворуч)
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Плоскі дахи поширені серед житлових будинків та багатоповерхівок, і на них можуть розсташовуватися  
тераси (фото ліворуч).

Матеріали, що використовуються для утеплення дахів, здебільшого такі ж, як і для стін, але встановлюються 
вони дещо по-іншому. Панелі екструдованого пінополістмролу XPS зазвичай використовують для плоских 
дахів, тоді як мінеральна вата в матах, рулонах і плитах зазвичай використовується для опалювальних та 
неопалюваних горищ. Якщо плоский дах буде використовуватися, як, наприклад, тераса або відкритий 
громадський простір, необхідно забезпечити належний фінішний шар, виготовлений, наприклад, з керамічної 
плитки або з бетонних плит. В такому разі ізоляційний матеріал для такої покрівлі повинен мати необхідну 
міцність на стиск (екструдований пінополістирол, XPS, може бути таким матеріалом). Якщо горище буде 
використовуватися для проживання, внутрішні стіни покривають гіпсокартоном. Встановлення теплоізоляції 
там, де плоский дах або горище не буде використовуватися для проживання, є простішим та економнішим, 
ніж у вище перелічених випадках.

Схематичне зображення ізоляції плоскої покрівлі показано на малюнку 30, тоді як на малюнку 31 показані 
різні варіанти ізоляційного профілю. Завдяки відповідним формам та профілям можна досягти відповідних 
нахилів та конкретних геометрій, які могли б допомогти, наприклад для відтоку води з даху.

Малюнок 29 - Різне використання плоских дахів

Бетонний шар

Пароізоляція

Гідроізоляція

Основа даху Стяжка з цементно-піщаного розчину

Ізоляція

Малюнок 30 - Облаштування плоского даху з утеплювачем та 
          гідроізоляційним шаром
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Малюнок 31 - Облаштування плоского даху похилими 
частинами або без них

Малюнок 32 - Різні способи встановлення утеплювача на горищі, 
 під дахом (ліворуч) на підлозі (праворуч)

У випадку горищ, ізоляцію можна встановити під дахом або на підлозі горища, залежно від того, як 
використовується горищний простір. Обидва варіанти схожі та показані на малюнку 32.

Якщо це можливо, під час ремонту вентильоване (неопалюване) горище слід перетворити на невентильоване 
(все ще неопалюване) горище. Це дещо збільшує необхідні інвестиції, але значно підвищує тепловий комфорт 
та корисність простору, а також зменшує втрати тепла.

Як і теплоізоляція стін, утеплення дахів часто включає масштабні роботи та змінює зовнішній вигляд та 
функціональність будівлі. При ізоляції горищ треба видалити абсолютно всі предмети з горища. Усі труби, 
електропроводку, освітлення та інше обладнання потрібно ретельно розібрати перед початком роботи.  А 
після її завершення знову зібрати.

Взагалі, теплоізоляцію дахів і стель можна вважати економічно вигідною, і як правило, з короткими 
термінами окупності. Термін окупності в більшості випадків  складає 5-10 років. Однак термін окупності в 
кожній окремій будівлі залежить від типу даху, форми та розмірів даху, типу та товщини утеплювача, висоти 
будівлі, доступності даху, і звичайно від матеріалу ізоляції та ціни робочої сили.
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5.3   Теплоізоляція підлог

Зазвичай підлогою вважається нижня частина будівлі. Задля виконання всіх необхідних функцій вона може 
складатися з декількох шарів різних матеріалів. На підлоги припадає від 5 до 7% втрат тепла, залежно від 
конфігурації будівлі. Існує два основних типи підлог у багатоквартирних будинках: поверх над неопалюваним 
приміщенням (наприклад, над гаражем або підвалом) та підлога на землі.

Теплоізоляція підлог над неопалюваним приміщенням виконується подібно до теплоізоляції стін. Це може бути 
зроблено з використанням тих самих ізоляційних матеріалів, але з виконанням фінішного шару підлоги якщо 
потрібно. У багатьох випадках це робиться разом із утепленням стін, щоб властивості та зовнішній вигляд усіх 
зовнішніх поверхонь могли виконані одномоментно.

Проте ізоляція підлоги на землі являє собою складний і дорогий захід для підвищення енергоефективності, і 
зазвичай, має тривалий термін окупності (50 років і більше). Заходи щодо ізоляції підлоги на землі залежить 
від конфігурації існуючої підлоги, і цей захід зазвичай поєднується із змінами в системі опалення (наприклад, 
застосуванням теплої підлоги або змінами в системі розподілу тепла). Той факт, що все повинно бути видалено 
із зони, де слід укладати ізоляцію, збільшує і складність, і вартість.

У певних випадках можна наносити утеплювач безпосередньо на існуючу підлогу, не знімаючи жодного з її 
шарів. Це радикально спрощує ізоляцію, але займає 10 см і більше висоти приміщення, тому це не завжди 
вдалий вибір, але це може бути доречно в будинках з високими стелями і в  громадських будівлях.

Іноді можна нанести порівняно тонкий теплоізоляційний шар сучасного високотехнологічного утеплювача. 
Такі ізоляційні матеріали, як правило, мають торгову марку (наприклад, Gerfloor®), і, забезпечуючи покращені 
теплові властивості, в більшості випадків вони все ще не відповідають значенням, передбаченим нормами. 
Однак вони підвищують тепловий комфорт.

Малюнок 33 - Приклади монтажу теплоізоляції підлог
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Малюнок 35 - Приклади різних алюмінієвих вікон зі значенням 
           Uw 1,30, 1,10 та 0.80 Вт/м2K

5.4   Заміна вікон та дверей

Вікна та зовнішні двері в старих будівлях здебільшого виготовлялися з дерева, з одинарним або подвійним 
склінням. Ті, що знаходяться в місцях загального користування (наприклад, сходи, коридори, підвали), 
можуть бути виготовлені із сталевих або алюмінієвих профілів. Рами часто перебувають у поганому стані, 
що забезпечує значні втрати тепла та проникнення холодного повітря в опалюваний простір. Через їх вік та 
погане прилягання до стін втрачається багато тепла. Нещодавно встановлені вікна та двері виготовляються з 
ПВХ або дерева (рідше алюмінію), з подвійним або потрійним склінням. Вікна в квартирах часто замінюють 
індивідуально орендарі або власники, що призводить до встановлення різних вікон.

Для підвищення енергоефективності старих будівель доступний широкий вибір віконних рам та  склопакетів 
до них. Більшість з них розроблені таким чином, що мають характеристики навіть вищі, ніж вимагають чинні 
стандарти та норми щодо енергоефективності та втрат тепла.

Малюнок 34 - Приклади різних вікон з ПВХ зі значенням 
           Uw 0,99, 0,83 та 0.81 Вт/м2K
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Малюнок 37 - Приклади вікон з комбінованими 
            дерев’яно-алюмінієвими рамами

 Малюнок 38 - Базовий принцип як енергоефективне скло 
                             покращує ізоляцію

Малюнок 36 - Приклади дерев’яних вікон

Сучасні віконні та дверні рами мають п’ять або сім камерних профілів, виготовляються з ПВХ (мал. 34), 
алюмінію (мал. 35), дерева (мал. 36) або їх комбінації (мал. 37), з високим рівнем герметичності, а також 
мають високі енергозберігаючі характеристики та звуковий захист. Можливе поєднання нових вікон із 
протизламними системами та антиударним безпечним склінням.

Віконний склопакет складається з двох або трьох, іноді навіть чотирьох шарів скла, з одним або кількома 
шарами енергоефективного скла, тоді як простір між шарами скла заповнюється інертними газами 
(наприклад, аргоном). Таким чином, значення коефіцієнту теплопередачі U зазвичай становить від 1,10 
до 1,20 Вт/м2K. Енергоефективне прозоре скло – це скло  із м’яким теплоізоляційним покриттям (і-скло). 
Для цього на лист скла в спеціальній камері наноситься декілька шарів енергозберігаючого засобу, основу 
якого складають іони металів. На поверхні скла формується практично прозорий шар металевого напилення, 
що працює за принципом дзеркала. Інфрачервоне випромінювання, яке проходить через звичайне скло, 
відбивається від цього шару, і значна частина тепла повертається в приміщення або  назовні (малюнок 38).

ЗОВНІШНЄ ТЕПЛО 

ВНУТРІШНІЙ 
ХОЛОД

ВНУТРІШНЄ
ТЕПЛО

ЗОВНІШНІЙ ХОЛОД

Сонячне тепло 
залишається 

назовні

Видиме світло
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Вікна можуть бути без енергозберігаючого скла, але додавання теплоізоляційного покриття до кожного 
шару скла покращує ізоляційні властивості самого скла, сприяючи підвищенню ізоляційних властивостей 
усього вікна (малюнок 39).

Для історичних будівель та будівель, що знаходяться під захистом, також доступні дерев'яні та імітуючі дерево 
ПВХ рами, які відповідають всім вимогам, встановленим чинними стандартами та правилами. У наш час 
вікна можна зробити будь-якої необхідної форми та розмірів, незалежно від матеріалу рами або розмірів 
склопакетів. Також можна виготовити розсувні вікна будь-якого розміру, але в цьому випадку герметичність 
може бути проблемою.

Інвестиції у нові вікна та зовнішні двері можуть бути значними. Це насамперед залежить від матеріалу, що 
використовується для рам, та типу скла в склопакетах. Іншими чинниками впливу є місце  де збираються 
вікна та виробник. Як і інші заходи з огороджувальними конструкціями, заміна старих вікон та дверей є 
важливим завданням, що вимагає кваліфікованої робочої сили та ретельної установки. Незважаючи на те, 
що самі вікна мають низькі значення коефіцієнту теплопередачі U і представляють собою ізольовану частину 
огороджувальних конструкцій будівлі, погано виконана установка може скасувати всі очікувані переваги. Це той 
випадок, коли, наприклад, встановлюється дороге потрійне дерев’яно-алюмінієве вікно з енергозберігаючим 
склом без належної ізоляції навколо нього. Тепло втрачається не через саме вікно, а через погано ізольовану 
частину стіни навколо нього.

На відміну від утеплення стін або даху, коли зазвичай видаляється лише невелика кількість матеріалу, заміна 
вікон утворює значну кількість відходів, що складаються з дерева, скла, цегли, бетону та розчину. Це потрібно 
враховувати при оцінці витрат на заміну вікон.

Крім вікон, є можливість встановити ставні або жалюзі. Вони дуже допомагають у випадках надзвичайно 
низьких температур, вітрів та інтенсивної інсоляції. Їх можна легко встановити на існуючі вікна, а під час 
модернізації можна встановити більш вдосконалені версії (наприклад, з двигунами та датчиками). 

Жалюзі забезпечують чудовий спосіб захистити вікна та двері від сонця та дощу (зовнішній вплив) та можуть 
зменшити витрати на опалення та витрати на кондиціонування протягом року. Вони виготовлені з ПВХ-
матеріалу, який простий в обслуговуванні, і мають металеві підсилення, що сприяє їх міцності та стійкості до 
зламів. Жалюзі з нерухомими ламелями встановлені під кутом і таким чином пропускають повітря та не можуть 
повністю затемнити приміщення. Жалюзі з регульованими ламелями дозволяють мешканцям регулювати 
кількість повітря та світла в приміщенні, використовуючи механізм обертання ламелей (Малнок 40).

Малюнок 39 - Порівняння ізоляційних властивостей 
           звичайного скла

звичайного скла 
(Ug=2,90 Вт/м2K)

з  подвійним
(Ug=1.10Вт/м2K)

та потрійним
(Ug=0.70Вт/м2K)
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Ролети - чудовий вибір, оскільки вони забезпечують захист від зовнішніх подразників, сприяють конфіденційності 
та тепло- та звукоізоляції. Вони можуть бути легко встановлені на нових або існуючих конструкціях і вимагають 
мінімального обслуговування (лише періодичне очищення). За допомогою ролет можна повністю затемнити 
простір і забезпечити чудову тепло- і звукоізоляцію одночасно. Ролети забезпечують додатковий захист 
проти крадіжок, а рольставні з вбудованими інсект екраном захищають від небажаних комах. Жалюзі можуть 
поєднуватися з датчиками та двигунами, що забезпечує автоматичне відкривання та закривання та покращує 
захист температурних коливань або інсоляції (малюнок 41).

Венеціанські штори - другий за вживанням тип жалюзі після ролет. Вони забезпечують чудовий захист від 
сонячного світла та від небажаних краєвидів, тим самим сприяючи відчуттю комфорту і приватності та є 
естетично приємним доповненням. Вони можуть бути встановлені як всередині, так і зовні. Регулюючи 
кут нахилу планок, внутрішні жалюзі захищають від прямих сонячних променів і блокують небажані види, 
одночасно слугуючи декоративним елементом. Зовнішні жалюзі забезпечують як теплоізоляцію, так і захист 
від негоди. Вони встановлюються перед вікном зовні, що перешкоджає потраплянню прямого тепла у 
внутрішній простір. Разом з фасадом вони ще більше покращують зовнішній вигляд будівлі. Зазвичай можна 
вибрати широкий діапазон кольорових комбінацій планок, напрямних рейок та фінішних планок, а також 
здійснити вибір між ручним та електричним управлінням (малюнок 41 та малюнок 42).

Малюнок 40 - ПВХ (ліворуч) та алюмінієві (праворуч) жалюзі

Малюнок 41 - Рольставні встановлені в невеликому 
           житловому будинку
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Малюнок 42 - Зовнішні жалюзі з відкритим (ліворуч) 
           та вбудованим (праворуч) механізмом
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Заходи щодо 
системи 
опалення

6
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Система опалення - найскладніша технічна система в багатоквартирних будинках. Вона складається з безлічі 
взаємопов’язаних та взаємозалежних компонентів, і кожна окрема деталь має свій власний вплив на 
ефективність всієї системи. Останнім часом у деяких житлових будинках системи опалення доповнюються 
системами кондиціонування, що підтримуються або базуються на відновлюваних джерелах. У таких випадках 
повітря в квартирах не тільки нагрівається, але охолоджується, провітрюється або  зволожується.

Зміни в системі опалення майже завжди є серйозними змінами, особливо якщо йдеться про всі квартири 
будівлі. Тільки висококваліфікований персонал  може рекомендувати, планувати та контролювати такі зміни. 
Навіть на перший погляд незначні зміни в системі можуть мати небажаний вплив на ефективність всієї 
системи. Тут ми даємо деякі основи та рекомендації щодо можливих змін у системах опалення та загальні 
рекомендації щодо підвищення їх енергоефективності. Енергоаудитори або проектувальники систем 
опалення потребуватимуть більш детальної інформації.

6.1   Джерело тепла

Оскільки будівлі зводилися в різні періоди, їх мешканці використовують різні способи обігріву житлової площі. У 
старих, як правило, невеликих будинках, кожна квартира індивідуально опалюється плитою, електронагрівачем 
або системою центрального опалення на основі твердого палива, природного газу або електричної енергії. 
Новіші, як правило, більші будинки часто підключаються до систем централізованого опалення, що 
використовують природний газ або мазут. Останнім часом все більше систем централізованого опалення 
базуються на біомасі або біогазі.

Заплановані зміни в системах опалення, спрямовані на підвищення енергоефективності, сильно залежать від 
віку та конфігурації будівлі, наявного палива та цін на паливо. Є багато можливостей та комбінацій, деякі з яких 
застосовні для кожного типу будівлі. Деякі з них відносно прості, тоді як інші представляють та / або вимагають 
значних змін.



Малюнок 43 - Сучасний конденсаційний газовий котел (ККД 108%) та             
           індивідуальна газова піч (ККД 96%)

Суттєвою проблемою для будинків і квартир є періодичне нагрівання і, як наслідок, охолодження житлової 
площі. Це ще більш проблематично в квартирах, де взимку використовуються та опалюються лише певні 
приміщення, а решта залишаються неопалюваними. Опалення в таких випадках часто забезпечується за 
допомогою індивідуальних печей,  як правило, на твердому паливі (дровах і вугіллі) або рідше на мазуті. Іноді 
мешканці застосовують різні типи електричних обігрівачів для обігріву приміщень, (наприклад, конвектори 
або інфрачервоні обігрівачі, розташовані у ванних кімнатах). Періодичне та вибіркове нагрівання приміщень 
викликає багато проблем, включаючи конденсат та розвиток цвілі, особливо там, де є містки холоду. Кількість 
містків холоду у квартирах із вибірково опалювальним обладнанням значно більша, ніж у квартирах з 
рівномірним опаленням.

Одним із рішень у таких випадках є введення автономних, але автоматичних печей з використанням гранул 
або природного газу, із системою управління, яка регулює дозування та спалювання цих видів палива.  Таке 
паливо як дрова та вугілля, не підходить для невеликих індивідуальних автоматичних печей, оскільки їх 
потрібно дозувати вручну. Встановлення автоматичних печей є відносно дешевим рішенням, і воно вирішує 
проблему періодичного нагрівання та охолодження простору, що зменшує можливість розвитку цвілі.

Інший варіант - установка системи центрального опалення. Тут також в якості палива можна використовувати 
гранули або природний газ, але система також може базуватися на відновлюваних джерелах, таких як 
геотермальна енергія. Це більш дороге рішення, яке вимагає установки не тільки джерела тепла, але також 
системи трубопроводів та радіаторів (або подібних приборів нагрівання). Його також можна поєднувати з 
підігрівом підлоги. Установка системи центрального опалення також вирішує проблему періодичного обігріву 
та охолодження, але додатково забезпечує рівномірне опалення всієї квартири. Отже, впровадження такої 
системи усуває перепади температур і зменшує кількість  містків холоду, що виключає утворення цвілі і значно 
покращує якість внутрішнього повітря в приміщенні. Додатковою перевагою системи центрального опалення 
є можливість поєднувати її з системою для приготування гарячої води для побутових потреб.

У квартирах, які опалюються котлами, що використовують природний газ, можна зберегти всю систему 
опалення (трубопроводи та радіатори), але замінити існуючий котел на конденсаційний газовий котел. Це 
підвищує ефективність виробництва тепла приблизно з 94% до 108%, без втрати теплового комфорту.
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У квартирах, що використовують центральне опалення на твердому паливі (котли на дровах та вугіллі), можна 
запропонувати впровадження нових котлів, що використовують біомасу (наприклад, дерев’яні пелети). Такі 
котли є повністю автоматичними, що різко підвищує енергоефективність (до 30%), одночасно підвищуючи 
тепловий комфорт та зменшуючи викиди CO2. Цей захід відносно дешевий і простий у реалізації. Інша 
частина системи опалення (трубопроводи та радіатори) може бути додатково покращена за допомогою 
термостатичних клапанів, якщо це необхідно. Місце, яке використовувалося для зберігання дров та вугілля, 
може бути використано (з оновленням або без оновлення) для зберігання пелет.



Малюнок 44 - Сучасний котел для дерев'яних пелет та індивідуальної 
           печі на пелетах (ККД обох 92%)

В більшості випадків, житлові будинки, що відносно нещодавно побудовані, підключені до системи 
централізованого опалення із спеціальними котельнями, що використовують природний газ та рідше мазут. 
Зміни в цих системах трапляються рідко, оскільки вони потребують не лише інженерних, але політичних 
рішень та стратегічних змін. Однак можна запропонувати рішення щодо будівництва спеціальних малих систем 
централізованого опалення, які обслуговуватимуть кілька менших багатоквартирних будинків житлового 
кварталу. Такі системи можуть базуватися на природному газі, біомасі або біогазі. Уся існуюча в квартирах 
інфраструктура трубопроводів та радіаторів може бути використана та підключена до новозбудованої котельні. 
Таким чином може бути підвищена енергоефективність. Подальші можливості включають поєднання з гарячим 
водопостачанням та сонячними колекторами.  Звичайно, це дорогий захід, оскільки він вимагає значних 
інвестицій і має відносно довгий термін окупності.
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6.2   Система розподілу тепла

Окрім змін щодо джерела тепла (наприклад, заміна котлів або будівництво нових систем централізованого 
опалення), існує кілька відносно простих та економічно вигідних заходів, які можна застосувати до системи 
розподілу тепла.

У квартирах, що використовують центральне опалення, можна замінити клапани регулювання на термостатичні 
клапани. Це відносно дешевий і простий у реалізації захід, проте він може зменшити споживання тепла на 
5% без втрати теплового комфорту. Балансування системи опалення за допомогою клапанів (вручну або 
автоматично) може збільшити ефективність системи опалення на 1% до 3%, залежно від складності системи 
та її стану.

Малюнок 45 - Термостатичний та балансуючий клапани

Малюнок 46 - Електроннні циркуляційні насоси

Радіатори, як основні нагрівальні прибори в квартирах, що використовують системи централізованого 
опалення, можуть втратити свою ефективність. Такі радіатори можна демонтувати та промити, що збільшить 
їх ефективність на 1% - 5%, залежно від їх стану. 

Одним із заходів, який можна запропонувати, є встановлення електронних циркуляційних насосів замість 
звичайних. Такі насоси безпосередньо не підвищують ефективність системи опалення, а підвищують 
ефективність споживання електроенергії. Вони можуть бути запрограмовані на різні режими роботи залежно 
від потреб, а також можуть економити від 25% до 50% електричної енергії, залежно від режиму роботи 
та складності системи. Ці насоси значно дорожчі за звичайні. Однак термін окупності короткий, оскільки 
електроенергія дорога.  Установка відносно проста і не вимагає серйозних системних змін.
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Малюнок 47 - Спліт-система кондиціонера: 
           внутрішній і зовнішній блок

Окрім вищеописаних заходів, важливо адаптувати побутові звички користувачів до нової системи опалення. 
Бували випадки, коли в систему опалення будівлі були внесені суттєві зміни, але це не супроводжувалося 
зміною побутових звичок користувачів, що зробило ситуацію ще гіршою, ніж вона була раніше. У разі переходу 
на біомасу або дерев’яні пелети як паливо, особливу увагу слід звернути на стан зберігання палива, оскільки 
попадання вологи може погіршити його властивості.

Оскільки заміна системи опалення та / або зміни в системі розподілу тепла є складними та дорогими, 
вигідніше інвестувати в теплоізоляцію будівлі. Як пояснювалося вище, зміни в системі опалення, як правило, 
виправдані лише після того, як всі огороджувальні конструкції будівлі приведені у відмінний стан. Однак слід 
мати на увазі, що зміни джерела тепла та системи розподілу тепла не тільки підвищують енергоефективність, 
але й зменшують забруднення та підвищують тепловий комфорт всередині будівлі. Це ефекти, які порівняно 
важко визначити і виразити як переваги.

6.3   Охолодження

Охолодження (або кондиціонування повітря) останнім часом привертає багато уваги з точки зору 
енергоефективності. У наш час, з його підвищеними вимогами до теплового комфорту, необхідно не тільки 
забезпечувати опалення в холодні періоди, але і забезпечувати охолодження в спекотні періоди. Деякі 
дослідження показали, що споживання енергії внаслідок охолодження влітку вище, ніж на опалення взимку. 
На жаль, простого та економічно вигідного рішення цього питання не існує.

Встановлення спліт-систем кондиціонування, як одинарних, так і мультиспітних, може забезпечити якісне 
охолодження в приміщеннях. Це недороге і просте рішення. Однак це не вирішує проблем охолодження 
цілої квартири або будівлі, що потрібно для повного досягнення теплового комфорту. Встановлення 
центральної системи кондиціонування, яка включає в себе один центральний блок охолодження та систему 
повітропроводів для розподілу повітря, може вирішити проблему для всієї будівлі. Однак це рішення є 
дорогим та складним для практичної реалізації. Потрібно вибрати належне технічне рішення, яке відповідає 
конкретному режиму будівлі та її експлуатації, врахувати геометрію та вік будівлі, кількість користувачів та 
доступний простір для встановлення всього необхідного обладнання.

Тим не менше, у випадках, коли користувачі хочуть встановити для себе систему кондиціонування, вони 
повинні розглядати лише ті, що мають високу енергоефективність. Інверторні кондиціонери, які також можна 
використовувати для опалення, відповідають сучасним вимогам щодо енергоефективності.
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6.4   Рекуперація тепла

Вентиляція з рекуперацією тепла, також відома як рекуперація тепла з механічною вентиляцією, - це система 
вентиляції з відновленням енергії, що працює між двома джерелами з різними температурами. Рекуперація 
тепла - це метод, який все частіше використовується для зменшення потреб у опаленні та охолодженні 
будівель. Температура свіжого повітря, що проходить через рекуператор, підвищується (або знижується) 
перед тим, як воно потрапляє в приміщення. Типова система рекуперації тепла в будівлях складається з 
основного блоку, каналів для подачі свіжого та витяжного повітря та вентиляторів. Відпрацьоване повітря 
використовується або як джерело тепла, або як тепловідвідник, залежно від кліматичних умов, пори року та 
вимог будівлі. Системи рекуперації тепла, як правило, відновлюють близько 60-95% тепла у відпрацьованому 
повітрі і значно покращують енергоефективність будівель.

Вентиляційна система з рекуперацією тепла призначена для подачі кондиціонованого повітря в зазначений 
простір для підтримки бажаного рівня комфорту. Система рекуперації тепла підтримує внутрішній простір 
повністю провітрюваним, відновлюючи тепло, яке виходить із внутрішнього середовища. Системи рекуперації 
тепла працюють, передаючи теплову енергію від потоку повітря, що виходить, до повітря, що надходить, не 
змішуючи ці потоки.

Широкомасштабні системи рекуперації тепла потребують багато місця. Найкраще можливе рішення - 
розглянути можливість їх установки ще на етапі проектування та планування. Як правило, встановлення таких 
систем при модернізації будівлі є проблематичною через розміри вентиляційних трубопроводів та розміри 
необхідного для них простору, який віднімається від корисного внутрішнього об’єму. Обмінники також 
можуть мати великі габарити. Як простір для теплообмінників можна використовувати місця загального 
користування житлових будинків.

Існує кілька типів теплообмінників, як показано на малюнку 48.

Малюнок 48 - Типи теплообмінників
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Принцип

Профіль

Теплообмінник 
зустрічного потоку Вертикальна панель

50-70 %

Горизонтальна  панель

70-80 %

Клітинна

85-99 %Ефективність



Окрім цих великомасштабних установок  рекуперації тепла потужністю 5000 м3/годину і більше, є менші, 
більш доступні установки. Зазвичай їх називають “настінними одиницями”, їх потужність сягає 50 м3/годину. 
Вони призначені для індивідуального використання та не підключені до центральної системи. Вони добре 
підходять для кухонь та ванних кімнат. Окрім утилізації тепла, вони можуть запобігти надмірному конденсату 
та проблемам цвілі. Приклад  показаний на малюнку 50.

У більшості промислово розвинених країн опалення, вентиляція та кондиціонування повітря (HVAC) 
відповідають за третину загального споживання енергії. Кондиціонування повітря становить до 40% від 
загального енергетичного навантаження на HVAC в жарких і вологих кліматичних регіонах. Однак цей відсоток 
може бути вищим.  Це означає, що для задоволення потреб мешканців у свіжому повітрі потрібно більше 
енергії. Утилізація тепла стає необхідністю через збільшення витрат енергії на очищення свіжого повітря. 
Основне призначення систем рекуперації тепла - зменшити споживання енергії будинків шляхом рекуперації 
відпрацьованого тепла. У зв'язку з цим окремі або комбіновані системи рекуперації тепла можуть бути 
вбудовані в житлові або комерційні будівлі для зменшення споживання енергії та викидів парникових газів.

Малюнок 49 - Блоки рекуператора тепла

Малюнок 50 - Невеликі блоки рекуперації тепла
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6.5   Теплові насоси

Тепловий насос - це пристрій, що використовується для обігріву та для охолодження будівель. Тепловий 
насос передає теплову енергію з більш прохолодного середовища в більш тепле середовище. Працює 
використовуючи холодильний цикл, в протилежному напрямку, в якому передача тепла відбувалась б 
без застосування зовнішнього джерела живлення. Поширені типи пристроїв включають повітряні теплові 
насоси, де джерелом відбору тепла є повітря, геотермальні теплові насоси, де джерелом відбору тепла 
є земля та теплові насоси, де джерелом відбору тепла є вода. Теплові насоси використовуються для 
опалення, охолодження та приготування гарячої води для побутових потреб.

Ефективність теплового насоса виражається через коефіцієнт продуктивності (COP) або сезонний коефіцієнт 
ефективності (SCOP). Чим більше число, тим ефективніше тепловий насос і тим менше енергії він споживає. 
Наприклад, COP 3,6 означає, що на кожен кВт-год електроенергії, взятої з мережі, тепловий насос продукує 
3,6 кВт-год тепла. Теплові насоси, що використовують для опалення, як правило, набагато енергоефективніші, 
ніж прості електричні побутові нагрівачі, які видають приблизно 1 кВт-год тепла на кожен кВт-год, взятий з 
мережі. Можна комбінувати теплові насоси з іншими системами для підвищення надійності або ефективності, 
напр. із сонячними панелями та / або вітрогенераторами.

Повітряні теплові насоси працюють переміщуючи тепло між двома теплообмінниками. Один знаходиться за 
межами будівлі та обладнаний пристроями, через які повітря нагнітається за допомогою вентилятора. Інший 
або нагріває повітря всередині будівлі безпосередньо, або нагріває воду, яка потім циркулює в будівлі і через 
випромінювачі тепла виділяє тепло в будівлю.  Ці пристрої також можуть працювати в режимі охолодження. 
В цьому випадку де вони витягують тепло через внутрішній теплообмінник і викидають його в навколишнє 
повітря за допомогою зовнішнього теплообмінника.

Зазвичай вони також використовуються для приготування гарячої води, яка зберігається в резервуарі для 
гарячої води. Повітряні теплові насоси порівняно прості та недорогі та є найбільш широко використовуваним 
типом теплових насосів. У помірну погоду коефіцієнт продуктивності СОР може становити близько 4,0, тоді 
як при температурі нижче або близько 0 ° C повітряний тепловий насос все одно може досягти коефіцієнта  
продуктивності 2,5. Середній коефіцієнт продуктивності становить, як правило, 2,5-2,8, за виняткових 
моделей, які можуть перевищувати цей показник у м’якому кліматі.

Малюнок 51 - Теплові насоси
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Малюнок 52 - Повітряні иеплові насоси

Геотермальний тепловий насос, в якому джерелом тепла є земля, забирає тепло з ґрунту або підземних 
вод, які протягом року мають відносно постійну температуру на глибині нижче 9 метрів. Добре доглянуті 
геотермальні теплові насоси  зазвичай мають СОР 4,0.  Геотермальні теплові насоси більш дорогі при 
встановленні. Це пов’язано з тим, що необхідно бурити свердловин для вертикального розміщення 
трубопроводів теплообмінника або копати траншеї для горизонтального розміщення трубопроводів, що 
несуть теплообмінну рідину (вода з невеликою кількістю антифризу). Геотермальний тепловий насос також 
можна використовувати для охолодження будівель під час спекотних днів, передаючи тепло від житла назад 
у ґрунт через ґрунтову петлю. 

Водний тепловий насос  працює подібно до геотермального теплового насоса, за винятком того, що 
він відбирає тепло від водойми, а не від землі. Водойма має бути достатньо великою, щоб витримувати 
охолоджувальний ефект агрегату, і не створювати негативного впливу на живу природу. Як правило, джерелом 
води є ставок, озеро або інколи річка.

Теплові насоси - це дороге та чутливе обладнання, поєднане з електронікою та багатьма датчиками, які 
контролюють роботу в автоматичному режимі. Рішення про встановлення та використання теплових 
насосів, особливо для багатоквартирних житлових будинків, повинні готувати енергетичні аудитори 
та інженери. Необхідно враховувати багато факторів, при цьому стан огороджувальних конструкцій є 
одним з найважливіших. Всі ці фактори впливають на вартість інвестицій, а також на можливу економію. 
Встановлення будь-якого типу теплового насоса має сенс лише в будинках, де огороджувальні конструкції 
знаходяться у відмінному стані. Використання теплового насоса може також вимагати зміни побутових 
звичок у користувачів.
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Гаряча вода для побутових потреб - це підігріта водопровідна вода, яка використовується у ванних кімнатах, 
душових кабінах та на кухнях. Звичайні незалежні водонагрівачі у квартирах живляться від електрики або газу. 
Нагрівання гарячої води для домашнього використання означає, що в резервуарі накопичувачі температура 
води нагрівається від 50 до 55 ° C, хоча є деякі нагрівачі, які нагріваються лише до 40 ° C. Існують звичайні 
та нетрадиційні (інноваційні) системи підігріву. Звичайні системи можуть працювати як на запит (підігрів 
малих порцій води в момент включення, з використанням електроенергії або газу), так і з резервуарами 
накопичувачами. Нетрадиційні (інноваційні) системи підігріву води як правило використовують резервуари 
накопичувачі.

Звичайні системи на запит активують процес опору (у разі використання електроенергії) або горіння (у 
газових нагрівачах) кожного разу, коли потрібна гаряча вода. Хоча вони підходять лише для подачі невеликих 
порцій води в одному місці використання, але вони обмежують втрати тепла, оскільки вода споживається 
відразу.  Недоліком є відносно велике споживання електричної енергії, оскільки такі обігрівачі можуть мати 
від 3 до 5 кВт встановленої потужності. Незважаючи на це, вони стають все більш популярними, завдяки 
порівняно низькій ціні та простоті монтажу.

У системах з резервуарами накопичувачами (зазвичай ємністю від 30 до 100 літрів) вода нагрівається і 
зберігається в теплоізольованому резервуарі, який з часом призводять до втрат тепла. Нагрівач можна 
налаштувати на спеціальні режими  нагріву води, наприклад на включення нагріву води, як тільки її 
температура опускається нижче бажаного значення. Або можна включати нагрів води лише в періоди з 
нижчими цінами на електроенергію, наприклад, вночі, щоб використовувати непікові ціни на електроенергію. 
Включити обігрівач на ніч можна за допомогою таймера або вручну.

Малюнок 53 - Звичайні водонагрівачі гарячої води, електричний (ліворуч) 
та газовий (праворуч)
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Ефективність цих водонагрівачів сильно варіюється залежно від моделі. Для електричних водонагрівачів з 
резервуарами накопичувачами ефективність іноді буває нижче 30%. Ефективність газових конденсаційних 
водонагрівачів перевищує 60%, а найскладніші моделі досягають 90%. На ефективність також суттєво впливає 
положення нагрівача та відстань, яку потрібно подолати гарячій воді до споживача, а також рівень необхідної 
температури води. Припускається, що ефективність звичайних нагрівачів гарячої води є оптимальною, і це 
особливо актуально для електричних нагрівачів. Мало що можна зробити для подальшого покращення, 
включаючи збільшення товщини ізоляції, а це призводить до інших проблем. Як захід з підвищення ефективності 
моделей з резервуарами накопичувачами води можна запропонувати заміну ізоляційного матеріалу на 
більш ефективний, щоб зменшити товщину ізоляції, та використання двокомпонентного накопичувача, де 
одна частина використовується для швидкого нагрівання меншої кількості води, а інша використовується як 
основний накопичувач.

Теплові насоси, сонячні теплові панелі або їх комбінація можуть бути використані як інноваційні та нетрадиційні 
системи для підігріву води. Вони нагрівають воду, яка зберігається у резервуарах накопичувачах великої 
ємності і використовується відповідно до потреб. Такі резервуари мають ємність від 300 до 500 літрів, з 
товстою ізоляцією.  Зрозуміло, що наявність резервуара знову призводить до втрат тепла, але в цьому випадку 
підігрів здійснюється набагато ефективнішою системою, і, отже, нагрівання води є більш дешевим. Подальші 
вдосконалення можливі шляхом введення в систему насосів для циркуляції гарячої води. Для цих насосів та, 
як правило, для всього допоміжного обладнання в таких системах використовується електрична енергія.

Сонячні системи підігріву гарячого води є більш складними, ніж звичайні системи. На малюнку 54 показана 
одна з можливих схем сонячної системи підігріву води. 

Малюнок 54 - Система з додатковим резервним електронагрівачем

Як правило, сонячні системи для приготування гарячої води для побутового використання не можуть 
покладатися виключно на сонячну енергію і повинні бути обладнані резервною системою підігріву. Тому 
баки для гарячої води іноді оснащуються додатковим звичайним електричним нагрівачем. Також можливий 
варіант підключення до газового котла, для цього встановлюється додатковий теплообмінник (змійовик).  
Іноді резервним є додатковий електричний котел або газовий нагрівач, який використовується, коли 
температура води з Сонячної системи занадто низька. На малюнку 55 показані сонячні колектори, а на 
малюнку 56 резервуари накопичувачі підігрітої води.
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Також можна використовувати теплові насоси для приготування гарячої води для побутових потреб, як 
показано на малюнку 57. Такі системи зазвичай поєднують з опаленням. У цьому випадку резервний 
нагрівальний пристрій не потрібен, оскільки теплові насоси можуть працювати протягом усіх сезонів. Однак 
з практичних міркувань все-таки потрібен великий резервуар для зберігання.

Малюнок 57 - Схематичне зображення використання теплового насоса для приготування гарячої води (ГВП)

Малюнок 55 - Сонячні колектори (панелі)

Малюнок 56 - Сонячні резервуари накопичувачі
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Використання відновлюваних джерел, таких як енергія вітру та сонячна енергія, суттєво зменшує споживання 
енергії в будівлі. Електроенергія, вироблена вітрогенераторами з вертикальною віссю обертання або 
фотоелектричними елементами, може використовуватися для нагрівання гарячої води в резервуарі через 
елементи підігріву, або як джерело електричної енергії для теплового насоса.

Об’єднання в одній будівлі установок, що використовують ці два типи відновлюваних джерел енергії, 
забезпечить переваги взаємодоповнюваності, коли виробництво енергії в одній із цих установок зникне 
або зменшиться. В осінньо-зимовий період, коли можливості сонячної енергії значно зменшуються, вітрові 
турбіни вироблятимуть набагато більше енергії, ніж фотоелектричні елементи, через зазвичай вітряну 
погоду в цей час. Ця ситуація змінюється в літній період, коли фотоелектричні елементи виробляють більше 
енергії через довший день і через набагато більшу інтенсивність сонячного випромінювання. У літні місяці 
вітрові турбіни виробляють обмежену кількість енергії, так як повітряні маси рухаються не надто швидко і 
спостерігаються менші швидкості вітру.

Застосування описаних вище установок, які використовують відновлювані джерела енергії, може покрити 
значну потребу в електроенергії, необхідній для живлення теплового насоса для підігріву гарячої води. У 
разі надлишку електроенергії та відсутності потреб у опаленні, цю енергію можна використовувати для 
підтримки температури гарячої води в резервуарі накопичувачі. Така система зменшить потребу в енергії 
на первинні види палива, що використовуються для виробництва електроенергії. Однак установка таких 
систем є технічно складною операцією і вимагає значних фінансових інвестицій. У більшості випадків період 
окупності досить великий, але це залежить від складності системи, кількості користувачів та інтенсивності 
використання. Можливо, більш доречно встановити таку систему у великих будинках з більшою кількістю 
користувачів.

Однак порівняно важко оцінити інвестиційні потреби для згаданих заходів щодо відновлюваних джерел 
енергії. Впровадження сонячної системи та/або теплового насоса включає серйозні зміни в системі 
трубопроводів. Це може бути проблемою, особливо у великих багатоквартирних будинках. Сонячні панелі 
займають значну площу покрівлі і повинні встановлюватися на несучій конструкції, збільшуючи навантаження 
на стелю та на дахові конструкції. Іншим можливим питанням є інсоляція, і це необхідно враховувати при 
плануванні системи, оскільки при недостатній інсоляції система не буде працювати в бажаному режимі. 
Майже в кожному випадку рекомендується резервне рішення для підігріву води, що збільшує інвестиції. 
Розрахунок необхідної потужності підігріву та об’єму зберігання води залежить від звичок користувачів 
та розміру будівлі. Відстань між резервуаром накопичувачем і краном може легко досягати 30 метрів, 
спричиняючи втрати тепла. Все це може бути складним завданням для подолання.

У разі несприятливих сонячних умов установка відновлюваних джерел енергії може бути неекономічною. 
Потім слід проаналізувати підігрів гарячої води теплоносієм з системи централізованого опалення, де тепло 
від таких систем використовується в спеціальних котлах, встановлених локально в квартирах. довгостроковій 
перспективі Це більш дешеве та просте рішення для впровадження, але його не завжди можливо 
реалізувати, і  в довгостроковій перспективі це не настільки економічно ефективно, оскільки тепло від систем 
централізованого теплопостачання набагато дорожче в порівнянні з місцевими відновлюваними джерелами 
енергії.

Інвестиції, необхідні для переходу на більш ефективне місцеве джерело підігріву гарячої води (наприклад, 
новий електричний або газовий котел) нескладно оцінити. Ця заміна не вимагає значних робіт і легко 
виконується.
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Електрична енергія використовується в житлових будинках для різних цілей. Окрім вже згаданого 
приготування гарячої води, електроенергія використовується для освітлення, побутової техніки, комп’ютерів 
та інших електронних пристроїв, а також для охолодження (або кондиціонування повітря).

Освітлення у багатьох житлових будинках все ще базується на звичайних лампочках розжарювання, 
особливо в приміщеннях спільного використання. Ці лампочки дешеві, але мають енергетичну ефективність 
близько 10%, тобто лише 10% енергії використовується для освітлення, а інша енергія передається в 
тепло.  Незважаючи на те, що вони були вилучені, їх все ще можна знайти на ринку. Галогенні лампочки 
розжарювання все ще використовуються у відбивачах та деяких специфічних освітлювальних приборах, 
переважно декоративних. Однак з часом вони поступово замінюються компактними люмінесцентними (КЛЛ) 
або, нещодавно, світлодіодними LED лампочками.

Компактні люмінесцентні лампи - це просто фігурні варіанти довгих ламп денного світла. Оскільки вони 
використовують менше електроенергії, ніж традиційні лампи розжарювання, зазвичай КЛЛ можуть окупитися 
менше ніж за рік. КЛЛ сьогодні доступні в різноманітних кольорах, включаючи теплі тони, які були недоступні 
при раніше. Деякі вкладені в оправу для подальшого розсіяння світла.  Однак флуоресцентні лампочки 
містять невелику кількість ртуті, і їх завжди слід переробляти в кінці життєвого циклу.

Малюнок 58 - Різні типи ламп розжарювання
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Світлодіоди (LED) - це різновид твердотільного освітлювального Вони є напівпровідниками, які перетворюють 
електрику у світло.

Малюнок 59 - Різні типи доступних компактних 
          люмінесцентних лампочок

Малюнок 60 - Різні типи доступних світлодіодних лампочок

Світлодіодні лампочки служать в 15-25 разів довше і використовують лише 20% енергії від енергії традиційних 
ламп розжарювання і працюють в 8-25 разів довше та використовують 25% енергії від енергії галогенних 
лампочок.

В даний час світлодіодні лампи наявні в багатьох різновидах виробів, таких як замінники ламп розжарювання 
на 40 Вт, 60 Вт та 75 Вт, лампи рефлекторного типу, які часто використовуються у вбудованих світильниках, 
і світлодіодні стрічки, настільні лампи, світильники для підсвічування кухонних шаф та світильники для 
зовнішнього освітлення. Вони бувають різних кольорів та з різними цоколями, а в деяких можна регулювати 
рівень яскравості, або вони доповнюються зручним функціями та компонентами, такими як датчики денного 
світла або руху. Системи світлодіодного освітлення добре працюють у приміщенні та на відкритому повітрі 
завдяки своїй довговічності та характеристикам, які дозволяють працювати у холодних умовах. Незважаючи 
на те, що світлодіодні лампочки дорожчі, вони все одно економлять гроші, оскільки служать довго і мають 
надзвичайно низький рівень споживання енергії.

Окрім заміни лампочок на світлодіодні, можна встановити нові типи світлодіодних ламп. Багато з них 
засновані на світлодіодних стрічках, що мають незвичайні обриси та форми (мал. 61). Вони не тільки 
підвищують енергоефективність, але й підвищують комфорт у приміщенні.
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Малюнок 61 - Різні типи світлодіодних ламп

Чудовим доповненням до світлодіодних ламп є датчики руху. Їх не варто використовувати в квартирах, 
але вони можуть значно покращити енергоефективність та знизити рівень споживання електроенергії в 
приміщеннях загального використання (наприклад, в коридорах та ліфтах). Сьогодні багато світлодіодних 
ламп, призначених для використання в місцях загального використання, вже оснащені датчиками, тому 
вимикачі світла та таймери зайві.

Заміна лампочок або ламп на світлодіодні може призвести до значної економії енергії, грошей та витрат 
на обслуговування. Заміна проста і не вимагає спеціальних знань. Навіть установка нових світильників та 
освітлювальних приладів не вимагає особливих навичок, і це може легко зробити звичайний електрик. 
Термін окупності, як правило, менше одного року, залежно від використання. Встановлення датчиків дещо 
складніше, оскільки вимагає професійного досвіду, але можна встановити світлодіодні лампи з вбудованими 
датчиками руху. Такі лампи трохи дорожчі, але можуть сприяти зменшенню рахунків за електроенергію.

Особисті комп’ютери та інші ІТ та електронні пристрої - неминуча частина повсякденного життя. Незважаючи 
на те, що вони мають порівняно низьку електричну потужність у порівнянні зі звичайними побутовими 
приладами, той факт, що вони ввімкнені цілодобово та, у багатьох випадках, без вихідних, спричиняє значне 
споживання енергії. Споживання ПК, маршрутизаторів Wi-Fi, телевізорів та аудіо приладів може досягати 
третини загального споживання електричної енергії. Мешканці, як кінцеві користувачі електронних пристроїв, 
повинні вимикати пристрої, коли вони не потрібні,  або купувати пристрої з автоматичним вимкненням. Це 
досить простий захід, але дає чудові результати. Якщо користувачів потрібно переконати щодо важливості 
економії енергії, яку споживають комп’ютери та інші «маленькі пристрої», можна використати описані вище 
невеликі прилади для вимірювання енергії наприклад, для вимірювання споживання одного ПК або Wi-Fi 
маршрутизатора.

Побутова техніка широко використовується у всіх квартирах, наприклад, для приготування їжі або інших 
потреб. Мешканців слід заохочувати вибирати енергоефективні прилади з вищими енергетичними класами. 
Для цього важливо навчитися читати енергетичні сертифікати, що видаються на кожен побутовий прилад. 
Форма цього сертифіката та інформація в ньому визначаються Директивою ЄС 2017/1369 (липень 2017 
р.), Яка замінює колишню Директиву про маркування енергетики 2010/30 / ЄС. Починаючи з березня 2021 
року, система оцінки енергетичних маркувань використовує лише рейтинги від A до G, замість A +++ до D, 
як і раніше. Ця нова рейтингова система застосовується до холодильників, посудомийних машин, пральних 
машин, телевізорів, а також лампочок та інших освітлювальних приборів. На перших чотирьох групах товарів 
повинні бути розміщені змінені етикетки з 1 березня 2021 року. Лампочки та інші освітлювальні прибори 
повинні містити змінену етикетку з 1 вересня 2021 року.
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Малюнок 62 - Маркування та приклади маркування

Ефективніші пристрої дорожчі, часто вдвічі перевищують ціну дешевих, але ця ціна виправдана, оскільки вони 
використовують менше ресурсів для виконання однієї і тієї ж роботи. Це особливо важливо для наприклад, 
посудомийних та пральних машини, оскільки вони використовують як воду, так і електричну енергію.
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Зміна звичок 
Економія енергії 
Збереження звичок 

ОСВІТА 
Навчітъся як заощадити 
Управляйте споживанням 
енергії

9

Окрім інженерних заходів, які значно покращують енергоефективність квартир та будинків у цілому, можна 
запропонувати деякі заходи, за які відповідають мешканці будинків. Ці заходи не вимагають інвестицій: 
прості зміни у поведінці мешканців можуть призвести до економії енергії та поліпшення енергоефективності. 
До таких заходів належать:

• Короткий та інтенсивний повітрообмін замість тривалих періодів злегка відкритих вікон
• Вимикання світла, коли воно не потрібне
• Вимкнення електрообладнання, коли воно не використовується, або встановлення автоматичних

вимикачів
• Використання побутової техніки на повну потужність (наприклад, посудомийної та пральної

машини)

Перший крок у зміні поведінки користувачів є усвідомлення ними, що енергія є товаром, і що вони за нього 
платять. Потім настає черга освіти, що призводить до зміни звичок. Завдяки освіті власники/ орендарі можуть 
навчитися підтримувати енергоефективність за допомогою простих заходів. Тільки довготривала зміна 
поведінки користувача призводить до постійної економії.

Малюнок 63 - Кроки до максимального залучення споживачів задля підвищення енергоефективності
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Важливість змін у поведінці настільки ж висока, як і правильне впровадження заходів щодо підвищення 
енергоефективності. Просто утеплення стін та заміна вікон не дадуть очікуваних довгострокових переваг, 
якщо орендарі / користувачі не змінять своїх звичок.

Як правило, шляхом впровадження заходів з енергоефективності споживання енергії буде зменшено до рівня, 
розрахованого під час детального енергоаудиту, і залишатиметься на цьому рівні деякий час. Однак досвід 
багатьох реалізованих проектів показав, що через кілька років споживання енергії знову починає зростати. 
Через три-п’ять років споживання енергії іноді повертається до того ж рівня, що і до впровадження заходів з 
енергоефективності. Подібні тенденції спостерігалися і в нових будівлях. Це несподіване явище показано на 
малюнку 64.

Щоб уникнути цього, було запроваджено моніторинг енергії. Моніторинг енергії - це інструмент контролю, 
спрямований на постійне підтримання споживання енергії на правильному та очікуваному рівні. Моніторинг 
енергії базується на періодичній реєстрації (щотижня) споживання енергії та вимірюванні відповідної 
середньої зовнішньої температури. Енергетичний моніторинг виявився корисним інструментом не лише 
для контролю досягнення цілей в ході реалізації проекту з підвищення енергоефективності, але протягом 
усього терміну експлуатації будівлі. Окрім виявлення та уникнення надмірного використання енергії та води, 
енергомоніторинг дозволяє власнику будівлі та персоналу, що управляє та обслуговує будівлю:

• Забезпечити правильну роботу технічних установок
• Документувати результати всіх видів енергозберігаючих заходів
• Визначити будівлі з найбільшим потенціалом підвищення енергоефективності
• Отримати швидкий відгук про наслідки змін операційних процедур
• Підвищення обізнаності щодо можливостей енергозбереження
• Зниження витрат на енергію та воду

Міжнародний досвід впровадження енергомоніторингу як окремого заходу показує, що досягнута економія 
енергії та споживання води становить від 5% до 15%. Це, звичайно, вимагає негайного реагування після того, 
як реєструються відхилення від цільових значень.

Основним інструментом в системі моніторингу енергії є «діаграма енергії та температури», або діаграма ET, 
як показано на малюнку 65.

Малюнок 64 - Споживання енергії до та після впровадження заходів 

Споживання енергії, 
кВт-год /рік До енергозберігаючих заходів 

Після енергозберігаючих заходів

Оптимальна робота

Час, рік
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Горизонтальна вісь показує середню температуру зовнішнього повітря за тиждень (°C/тиждень), а вертикальна 
вісь - споживання енергії на одну опалювану площу за той самий тиждень (кВт-год /м2/тиждень). Діаграма 
ET показує виміряне споживання енергії та відповідну зовнішню температуру за певний період. На малюнку 
65 кожна точка представляє один тиждень. «Лінія тренду», яку дають ці вимірювання, називається «кривою 
ET». Під час опалювального сезону споживання енергії зростає із зниженням зовнішньої температури. У 
міру підвищення зовнішньої температури споживання енергії зменшується до мінімального рівня поза 
опалювальним сезоном. Цей рівень включає енергоспоживання для підігріву гарячої води, освітлення, роботи 
вентиляторів, насосів, різного обладнання тощо. Якщо будівля оснащена кондиціонером, споживання енергії 
знову зросте протягом спекотних літніх місяців.

Кожна будівля має власну, унікальну криву ET (Малюнок 66). Крива ET встановлюється на основі результатів 
енергетичних розрахунків, проведених за допомогою відповідного програмного забезпечення, яке може 
бути частиною детального енергоаудиту. Крива ET показує, яким має бути споживання енергії для різних 
зовнішніх температур, за умови правильних експлуатаційних умов. Це значення називається цільовим 
значенням. Якщо щотижневе споживання перевищує 5% до 10% поза цільовим значенням, слід вжити 
заходів для виявлення причини та коригування ситуації. Нормальні коливання, спричинені коливаннями 
сонця, вітру та моделей користувачів, знаходяться в цих межах. Крива ET для існуючої будівлі встановлюється 
на основі припущень про конкретні експлуатаційні умови та схеми користування. Якщо умови змінюються 
внаслідок заходів з енергоефективності, будівельних робіт або нових режимів експлуатації, крива ET також 
буде змінюватися (Малюнок 66).

На малюнку показано типові зміни кривої ET після впровадження заходів з енергоефективності.
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Малюнок 65  - Діаграма енергії та температури

Споживання енергії
кВт-год/м2/тиждень

Середня зовнішня 
температура, °C

Середня зовнішня 
температура, °C

До енергозберігаючих заходів 

Після енергозберігаючих заходів

Малюнок 66 - ET- крива для будівлі до та після впровадження заходів з енергоефективності
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Процедури моніторингу енергії, засновані на методології кривої ET, повинні реалізовуватися через наступні 
кроки:

• Раз на тиждень фіксуйте покази лічильників енергії в будівлі та розраховуйте питоме споживання
енергії. В деяких будинках з дуже високим енергоспоживанням покази лічильників слід знімати
частіше

• Реєструйте зовнішню середню температуру за відповідний період. Побудуйте ці дві криві на
тиждень на ET-діаграмі

• Відхилення від кривої ET свідчить про деяке несправне обладнання або неправильні операційні
установки в роботі обладнання. Це слід дослідити та здійснити необхідний ремонт або
коригування установок

Обладнання та інструменти, необхідні для створення та роботи програм моніторингу енергії, - це середній 
вимірювач зовнішньої температури, лічильники енергії, схеми обліку енергії, крива ET та контрольні схеми 
відхилень. Приклад того, як слід створювати та використовувати криву ET, наведено на малюнку 67.

Беручи до уваги вищевикладене, зрозуміло, що будівля повинна експлуатуватися та обслуговуватися 
кваліфікованим персоналом. Некваліфікований персонал та відсутність належних процедур експлуатації та 
технічного обслуговування можуть призвести до збільшення споживання енергії в майбутньому, незважаючи 
на реалізовані заходи з підвищення енергоефективності.

Правильна експлуатація та обслуговування будівлі важливі для того, щоб забезпечити належні умови 
для діяльності в будівлі. У кожній будівлі для персоналу, що займається експлуатацією та технічним 
обслуговуванням, важливо постійно забезпечувати мінімально можливе споживання енергії. Щоб 
мінімізувати споживання енергії в будівлі, технічні установки повинні бути налаштовані належним чином. 
Цього можна досягти лише за умови наявності кваліфікованого оперативного персоналу, постійного 
огляду (вручну або за допомогою комп’ютерів) та систематичного обслуговування. Це дозволить запобігти 
проведенню великого та дорогого ремонту.

Програма регулярного технічного обслуговування дозволяє уникнути великих і дорогих капітальних та 
поточних ремонтів. Стан внутрішнього середовища помешкань та робочих зон також покращуються завдяки 
постійному технічному обслуговуванню.

Споживання енергії
кВт-год/м2/тиждень
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Протікання гарячої води?

Малюнок 67 - Приклад кривої ET з проблемою, яку потрібно визначити та вирішити

Навчальні матеріали для енергетичних радників|57

Середня зовнішня 
температура, °C



Експлуатація та обслуговування будівлі повинні базуватися на деяких загальних вимогах:

• Персонал повинен мати професійні навички та мотивацію, необхідні для роботи
• Відповідальність за експлуатацію та технічне обслуговування будівлі повинна бути розподілена

таким чином, щоб усі знали відповідальну особу, що відповідає за технічне обслуговування,
енергоспоживання та фінансування

• Повна документація з експлуатації та технічного обслуговування будівлі та її технічних систем
повинна бути доступною та добре організованою

• Для організації роботи слід використовувати відповідні робочі інструменти (посібники, робчі
карточки чи комп’ютерні системи)

Прилади контролю енергії є важливими інструментами для систематичного та постійного контролю 
операційних умов та рівня споживання енергії.
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Як було детально зазначено на попередніх сторінках, можна запропонувати запровадити багато заходів у 
багатоквартирних будинках, починаючи від простих і закінчуючи складними заходами із модернізації будівлі. 
Кожен захід певною мірою підвищує енергоефективність та вимагає різних інвестицій. Кожен захід також 
має інші переваги, ніж просто підвищення енергоефективності, наприклад зменшення забруднення або 
кращий контроль за розподілом тепла. Отже, кожен захід має різний термін окупності. Таблиця 4 містить 
короткий опис пропонованих заходів та їх простий термін окупності. Однак ці періоди слід розглядати як 
загальні та засновані на досвіді, оскільки вони можуть суттєво відрізнятися залежно від конкретних випадків. 
Реальні періоди окупності заходів залежать від фактичних інвестицій та від поточної ціни на енергоносії, а 
також їх поєднання з іншими заходами і можуть бути визначені лише у випадку певного технічного сценарію 
(комбінації заходів). Деякі заходи, такі як зміна системи виставлення рахунків, не мають періоду окупності, 
оскільки не мають витрат.

Огляд
заходів

10
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 ЮРИДИЧНІ ЗАХОДИ ТА ЗАХАДИ ІЗ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ЗАХОДУ ПЕРІОД ОКУПНОСТІ (РОКИ)

Зміни в поведінці та залучення до участі в реновації не застосовується

Забезпечення захисту від протягів <1

Встановлення плівки на вікно <1

Використання спеціальних приладів для вимірювання споживання 
енергії 

1-2

Встановлення рефлекторів тепла за радіаторами 1-2

Зміна в системі виставлення рахунків не застосовується



ІЗОЛЯЦІЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ЗАХОДУ ПЕРІОД ОКУПНОСТІ (РОКИ)

Теплоізоляція зовнішніх стін 3-10

Теплоізоляція дахів і стель 6-16

Теплоізоляція підлог 4-26

Заміна вікон та дверей 8-15

СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ЗАХОДУ ПЕРІОД ОКУПНОСТІ (РОКИ)

Заміна індивідуальних печей на котли з використанням пелет не застосовується*

Заміна індивідуальних печей на котли з використанням природного 
газу не застосовується*

Заміна індивідуальних печей системою центрального опалення на 
базі котла на пелетах не застосовується*

Заміна індивідуальних печей системою центрального опалення на 
базі котла на природному газі не застосовується*

Заміна звичайних котлів на природному газі для систем 
центрального опалення на конденсаційні котли не застосовується*

Заміна системи центрального опалення з котлами на дровах та / або 
вугіллі на систему з використанням котлів на пелетах не застосовується*

Заміна системи центрального опалення з котлами на дровах та / або 
вугіллі на систему з використанням котлів на природньому газі не застосовується*

Заміна поточної системи опалення на інверторні кондиціонери 12-23

Заміна поточної системи опалення тепловими насосами 8-15

Переведення місцевої системи централізованого опалення з 
викопного палива на пелети 10-16

Встановлення термостатичних клапанів у квартирах 13-30

Встановлення балансуючих клапанів в системі подачі тепла 18-40

Заміна звичайних циркуляційних насосів на електронні 3-10

* Позначає випадки, коли проводиться перехід на більш дороге паливо, тому підвищення ефективності системи не
покриває фінансові втрати. Можна розглядати лише в поєднанні з іншими заходами.
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ПІДГОТОВКА ПОБУТОВОЇ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ЗАХОДУ ПЕРІОД ОКУПНОСТІ (РОКИ)

Заміна поточної системи на сонячну 12-16

Заміна поточної системи тепловим насосом 14-18

Заміна поточної системи на сонячну систему в поєднанні з тепловим 
насосом

11-14

Заміна поточної системи на сонячну систему в поєднанні з тепловим 
насосом, що підтримується вітрогенератором

8-11



СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ЗАХОДУ ПЕРІОД ОКУПНОСТІ (РОКИ)

Заміна існуючих лампочок на світлодіодні 1-3

Використання  побутової техніки з найвищим класом 
енергоефективності

3-15

Використання ефективних домашніх комп’ютерів та інших 
електронних пристроїв

5-12

Використання високоефективного інверторного кондиціонера замість 
звичайного

3-8

Важливо також зазначити, що дані, наведені в таблиці вище, включають лише ті переваги та вигоди, 
які можна кількісно визначити та легко виразити в грошах. Вони не включають переваги, досягнуті 
опосередковано за рахунок зменшення забруднення, покращення системи охорони здоров’я та нових 
робочих місць, створених зеленими технологіями.

Таблиця 4  - Огляд запропонованих енергоефективних заходів
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Цей проект отримав фінансування від програми досліджень та інновацій 
Європейського Союзу «Горизонт 2020» за грантовою угодою № 892054 
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