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УДК 621.31

ЗАДАЧІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ

Носань С.В., студент,
Постол Ю.О., к.т.н.,
Ковальов О.В.
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 
Моторного, м. Мелітополь, Україна.

Постановка проблеми. Об’єктивний процес економічних ре
форм, який здійснюється в країні, охоплює всі сфери економіки й спря
мований на підвищення їх ефективного функціонування та сталого ро
звитку. Актуальність, серед проблем житлово-комунального господар
ства (ЖКГ) країни, що потребують негайного вирішення, є збереження 
та утримання житлового фонду та енергозаощадження.

Основні матеріали дослідження. В умовах глобалізації соціа
льно-економічних процесів головним завданням будь-якої держави є 
забезпечення енергетичної безпеки. Енергетична безпека держави ви
ходить на перший план з одного боку у зв’язку з вичерпністю енерго
ресурсів. З іншого боку, для України, як і більшості країн Європи, про
блема енергетичної безпеки є тим більш актуальною, бо Україна нале
жить до країн з низькою забезпеченістю енергоресурсами, що створює 
загрозу національній безпеці. Про необхідність забезпечення енергети
чної безпеки України наголошується у президентській Програмі еконо
мічних реформ та Енергетичній стратегії України на період до 2030 
року [1]. За цих умов потребують вирішення проблеми підвищення 
ефективності використання енергоресурсів, енергозаощадження, змен
шення негативного впливу енергетики на довкілля і т.ін. Актуальними 
ці проблеми є для житлово-комунального господарства країни.

ЖКГ належить до числа найбільш енергомістких секторів націо
нального господарства, що вносить вагомий внесок у кількість викидів 
СО2. Витрати котельно-пічного палива у країні становить 65-70% від 
загальної кількості витраченого на виробничо-експлуатаційні потреби. 
Середньорічна потреба вітчизняного ЖКГ у паливі становить близько 
2200 млн. ГДж. Економічно доцільно і технічно можливо знизити цю 
величину на 800 млн. ГДж [2].

Тим самим знизиться і обсяг викидів СО2 у атмосферу. Підпри
ємства ЖКГ щорічно споживають 8 млрд. кВт електроенергії та 10 
млрд. м3 природного газу. На опалення жилого фонду щорічно витра
чається понад 70 млн.т. у.п., яке майже в 3 рази більше, ніж у країнах 
ЄС.
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В Україні з 1993 році ввели нові норми теплового захисту житло
вих будинків (зміни у СНиП ІІ-3-79). Наступними змінами було вве
дення норм нового покоління ДБН В.2.6-31:2006 “Конструкції будин
ків і споруд. Теплова ізоляція будівель”, що вступили в дію з 01.04.2007 
року [3]. Указані норми відповідають вимогам Європарламенту з енер- 
гоефективності будинків. Так, за новими стандартами, в теплоізольова- 
ному домі втрати тепла через вікна на 13%, через стіни -  на 24% нижчі, 
ніж у будинках, споруджених до 1994 року.

Але так, як більша частина вітчизняного житлового фонду побу
дована до 1994 року їх аналіз за якими побудовано багатоповерхові жи
тлові будинки в Україні показав, що втрати тепла через зовнішні стіни 
складають приблизно 30%, підвальні та горищні перекриття - 10%, ві
конні та дверні прорізи - до 30%. Також не дивлячись на впровадження 
змін нормативних вимог до теплоізоляції огороджувальних конструк
цій будинків, вітчизняні норми залишаються одними з найнижчих се
ред країн ЄС.

Показники річних енерговитрат у житловому фонді показали, що 
у Західній Європі - 150-260 кВт*год/м2; - Скандинавії - 120-150
кВт*год/м2 та 60-80 кВт*год/м2 - для енергоефективних будинків; - та 
Східній Європі, у т.ч. Україні - 250-400 кВт*год/м2. Таким чином, жи
тловий фонд України потребує інтенсивного скорочення нераціональ
ного використання енергоресурсів.

В Україні ще у 1994 році розроблено програму енерго-заоща- 
дження [4, 5], проте дієвих механізмів для її запровадження у такій ва
жливій сфері, як ЖКГ, не розроблено. Доцільним у зв’язку з цим є ана
ліз досвіду розвинених європейських країн в галузі енергоефективності 
та енергозаощадження.

Наприклад, у 1998 році в Польщі був прийнятий Закон про тер- 
момодернізацію. В ньому зазначали, що термомодернізація -  покра
щення існуючих технічних параметрів будівель з метою зменшення те
плових потреб з подальшим зниженням вартості обігріву даної будівлі 
та забезпечення визначеного мікроклімату в приміщенні. Закон перед
бачив термомодернізацію житлових будинків, будівель соціального та 
громадського призначення, місцевих опалювальних систем. Реалізація 
положень Закону призвела до зниження енергоспоживання та перероз
поділу його структури. Так у 1994 році ЖКГ споживало 38%, транспорт 
-  14%, промисловість -  34%, інші галузі -  14%, то у 2002 році -  27%, 
20%, 24% і 29% відповідно. Як бачимо, обсяг споживання енергоресу
рсів ЖКГ знизився на 11%, а це вже не аби яке досягнення.

У Данії у 2006 році було введено в дію будівельні норми, що до
зволяють зменшити потреби у енергоносіях на 25-30% менші порів
няно з попередніми. Окрім цього, у країні діє ефективна система на
гляду за дотриманням виконання цих будівельних норм.
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На сьогодні в світі чотири країни мають розвинену систему стан
дартів з енерговикористання - це Данія, Швеція, Ірландія та США.

Програми, що діють сьогодні в Ніцці, в Німеччині впроваджу
ються при залученні дешевих кредитів на модернізацію та заходи з ене- 
ргозаощадження наявного житлового фонду.

Одним з концептуальних завдань вітчизняного паливно-енерге
тичного комплексу є перехід житловокомунального комплексу з газу 
на електрозабезпечення з одночасною модернізацією невиправдано 
енергоємного виробництва, що потребує технічних рішень і нормати
вно-правового урегулювання та супроводу.

Уже зараз для системи житлово-комунального господарства роз
робляється і впроваджується програма переходу з газу на електроспо- 
живання, спрямовані на зменшення економічної залежності України від 
імпорту енергоносіїв, а також впровадження й експлуатації принци
пово нових технологій і систем.

Виходячи із технічних характеристик сучасного теплотехнічного 
обладнання та будівельних матеріалів, прийнято низку нових нормати
вно-правових актів, які регламентують різні аспекти енергозбереження 
у виробничій та житловій сферах [6,7].

У процесі вибору та впровадження ефективних енергозаощаджу- 
ючих заходів у житловому фонді роблять принципову різницю між:

- заходами, що стосуються опалювального устаткування та тех
нічних постачальних і розподільних мереж. Вони покращують ККД 
опалювального устаткування або підготовки гарячої води;

- заходами, що впливають на споживання теплової енергії. Ці за
ходи стосуються огороджуючих конструкцій будинку та вентиляції.

Для визначення потреби будинку в тепловій зовнішній енергії іс
нує кілька простих алгоритмів розрахунку енергобалансу будинку. При 
цьому розраховуються як втрата тепла при трансмісії та вентиляції так 
і отримання додаткового тепла від сонячної енергії, що надходить через 
вікна, а також виникає усередині приміщення шляхом накопичення те
пловіддачі людей та побутових електроприладів. Ці програми дозволя
ють спланувати її та надійно оцінити усереднену потребу будинку в те
пловій енергії та середніх нормах споживання [8,9].

При проведенні модернізації будинків потрібно завжди передба
чати заходи з підвищення теплоефективності шляхом збільшення тов
щини захисною теплоізолюючого прошарку, оскільки витрати на дода
ткові сантиметри ізоляційного матеріалу, як правило, невисокі. Енер- 
гозаощадження подовжує життя будинків. Власні розрахунки та прак
тичний досвід показали, що наприклад, від 15 до 40% площі віконного 
прорізу припадає на віконні рами, тому якість матеріалу, з якого виго
товлені рами, має вирішальне значення для збереження теплової енергії 
[8].
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Дефекти заповнень віконних та дверних прорізів у стінах є од
ними з найпоширеніших порушень, що призводять до негативних змін 
мікроклімату в приміщеннях. Нещільності в конструкціях заповнень є 
причиною інфільтрації холодного повітря та зниження теплової ефек
тивності будинку на 20-35%. Отже дійшовши такого висновку, що се
ред дієвих засобів підвищення теплової ефективності стін, що мають 
віконні та дверні прорізи, є такі:

- зменшення кількості та площі прорізів;
- утеплення та герметизація щілин по периметру віконних та две

рних заповнень (поліуретановою піною; поролоновими смужками з 
клейкими шаром або ущільнювачами з пористої м’якої гуми, силікону 
та ін.);

- встановлення додаткового скла або герметичних вакуумних
одно

- двокамерних віконних склопакетів (забезпечує зменшення ви
трат тепла на 20-30%). За технічними характеристиками найкращі по
казники з опору теплопередачі мають двокамерні віконні склопакети, 
але і вони можуть бути вдосконалені за рахунок:

- застосування тепловідбивних плівок. Взимку такі плівки дозво
ляють знизити витрати тепла на 30%, а влітку значно зменшити прони
кнення тепла в приміщення;

- встановлення зовнішніх жалюзі і віконниць, призначених для 
зменшення інфільтрації, тепловтрат та зниження перегріву приміщень 
влітку.

При заміні тільки вікон на сучасні скло пакети, тільки у ЖКГ мо
жливо заощадити 13 млн.т умовного палива на рік, що одночасно зме
ншить викиди СО2 на 36 млн.т. щорічно. Ще більшу економію можна 
забезпечити шляхом теплової ізоляції стін житлових будинків і робити 
це можливо і без відселення мешканці. Будинки відрізняються один від 
одного, з точки зору енерготехнічних показників, через різний спосіб 
будівництва та їх компактність (зовнішня поверхня/об’ємні параметри). 
Але будинки, збудовані в певні періоди, мають схожі характеристики, 
і це дає можливість застосувати, відповідно, аналогічні заходи енерго- 
технічної санації.

Висновки. Таким чином, дослідження показують, що станом на 
сьогоднішній час житлово-комунальне господарство, є найбільш техні
чно відсталою галуззю з багатьма проблемами. Серед таких проблем є 
низька енергоефективність. Про це свідчить наявність системної кризи 
в галузі яка заслуговує велику увагу зі сторони держави, а також суспі
льства та потребує кардинальних змін. На житловий фонд припадає ве
лика частина загального обсягу споживання енергії, зниження якої до
зволить зберегти енергоресурси та зменшити викиди в атмосферу 
окису вуглецю. Тому саме теплотехнічна санація будинків є ефектив
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ним способом охорони клімату і навколишнього середовища. Рентабе
льними вони є у випадку їх поєднання з проведенням поточного чи ка
пітального ремонту будинку. Проаналізувавши закордонний досвід 
розв’язання проблем енергоефективності свідчить про можливість еко
номії паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження енерго- 
заощаджуючих технологій, матеріалів та організаційних заходів.

В Україні з 1994 року розроблено програму енергозаощадження, 
але дієвих механізмів не було розроблено для її запровадження у такій 
важливій сфері, як ЖКГ. Тому доцільним у зв’язку з цим є аналіз дос
віду розвинених європейських країн в галузі енергоефективності та 
енергозаощадження.
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