
ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 

Тема програми. Енергія і енергоефективність у світі праці та професії. 

Тема роботи. Визначення потреби будівлі в енергії. 

Мета роботи: навчитися визначити потребу будівлі в тепловій енергії та розробляти 

заходи щодо енергозбереження у власній оселі. 

Місце проведення:   власне помешкання. 

Обладнання: лічильник газу, інженерні системи свого житла,  калькулятор. 

 

ХІД РОБОТИ 

1. Опрацюйте «Теоретичний блок»,  дайте відповіді на «Контрольні питання». 

2. Виконайте «Розрахунковий блок». 

3. Самостійно виконайте «Практичний блок» (д/з). 

4. Самостійно виконайте «Творчий блок» (д/з). 

5. Зробіть висновок. 

Теоретичний блок  

Для опалення та забезпечення житла тепловою 

енергією використовуються різні види енергоносіїв 

– газ природний та скраплений, дрова, вугілля, 

електроенергія, пелети та інше. Для України одним 

з найбільш поширених джерел опалення є газ. 

Витрати газу як джерела теплової енергії 

реєструються приладами обліку – лічильниками 

(Рис.1). Вони встановлені в мережах газового 

забезпечення абсолютної більшості житлових 

помешкань і ведуть облік газу, спожитого газовими 

приладами у наших будинках.  

Основні заходи з збереження теплової енергії мають два напрями (Рис.2) – 

підвищення ефективності використання приладів опалення та безпосереднє 

зменшення втрат тепла. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2  Основні напрями 
енергозбереження в 
будинку: 

 

а)  підвищення ефективності 
використання  приладів  опалення  

 

б) зменшення  втрат тепла 
 

Рис 1 Газовий лічильник 

 



1. Загальний підхід до моніторингу використання  енергоносіїв  та теплової 

енергії   

Моніторинг будівлі щодо споживання енергоносіїв досить багатогранний. Він  

передбачає і візуальне обстеження будівлі  і фіксацію витрат енергоносіїв за показ-

никами лічильників і аналіз стану будівлі та енергоспоживаючого обладнання. Все 

це дозволяє створити єдину і об’єктивну картину споживання енергоносіїв та 

скласти заходи по їх зменшенню.  

Одним із сучасних заходів моніто-

рингу є тепловізійне обстеження, яке стає 

незамінним при оцінці енергоефектив-

ності та контролю якості під час будів-

ництва, реконструкції або утеплення  

будинку. Втрати тепла можуть становити 

до 50% від загального споживання енергії 

в будівлі. Причинами цього можуть 

служити неякісно встановлені вікна, 

тріснуті або недостатньо утеплені стіни, 

щілини в кутах по периметру підлоги, 

неутеплене горище або веранда. Причин може бути безліч і термофотографія  (Рис. 

3) допоможе визначити ступінь теплоізоляції та енергоефективність будівлі загалом. 

Проведіть візуальне обстеження будівлі, зробіть фото, визначте рік забудови, 

матеріал стін, вікон, їх стан. Зробіть висновки щодо потреби в утепленні будинку. 

Заповніть Робочий лист енергетичного паспорта  вашої оселі (табл.5). У разі 

газового опалення скористайтесь Робочим листом споживання газу (табл3,4).  

Визначте  кількість газу, спожитого приладами за день, місяць та енергію, витрачену 

на забезпечення будівлі теплом. 

2. Рекомендації  по зменшенню споживання  газу та економії тепла у власній 

оселі   

За комфортну температуру повітря та збереження тепла в будинку відповідають 

стан будівлі, її утеплення та такі опалювальні прилади як батареї опалення, котли, 

нагрівальні кабелі підлоги й ін. Кожен з цих приладів має свій принцип роботи і 

виконує свою окрему функцію. Завдання всієї опалювальної техніки одна - обігрів 

приміщення з мінімальними втратами. 

2.1. Оптимальне використання газової  плити 

Газова плита (Рис. 4) під час нагрівання має потужність до 5кВт на одну 

конфорку. Тому навіть невелике збільшення ефективності роботи призведе до 

значної економії. У домашніх умовах є чимало можливостей економічного 

використання газу. Перед тим, як почати готувати їжу на газовій плиті, треба 

заздалегідь підготувати посуд та продукти і тільки після цього включати газ. При 

наявності газових пальників різної потужності пальник великої потужності слід ви- 

Рис.3 Термофотографія будинку. 



Рис. 4  Побутова газова  плита 

 

Рис. 5  Твердопаливний опалювальний  котел 

  

користовувати тільки в необхідних випадках.  

Для приготування їжі доцільно викорис-

товувати посуд з широким дном, об’єм якого 

використовувався б максимально. Розташовувати 

посуд треба по центру пальника. Полум'я пальника 

не повинно виходити за краї дна посуду.  

Посуд на плиті під час приготування їжі слід 

закривати кришкою. Це дозволить не тільки 

економити близько 15%  газу, але й підтримувати на 

кухні достатній комфорт по вологості та відсутності 

різноманітних специфічних запахів. 

Нагрівати воду в чайнику треба в кількості, не 

більшій від необхідної. Коли вода закипить, 

необхідно зменшити полум'я пальника. Кипіння 

триватиме й надалі, а витрата газу буде вже істотно 

менша.  

Користуючись духовою шафою, потріб-

но спочатку прогріти її протягом 15-20 хв, 

встановивши на пальнику максимальне 

полум'я. Дверці духовки під час приготу-

вання страв повинні бути щільно зачинені. 

2.2. Оптимальне  використання 

опалювального  котла  

В залежності від енергоносія опалюваль-

ні апарати є електричними, газовими, твердо-

паливними, рідинними та комбінованими 

(Рис.  5).  Наближено потужність опалюваль-

ного апарату розраховується так: на 10 м² 

площі приміщення, що утеплене (з серед-

німи тепловтратами), при висоті стелі 2,5 м 

потрібно 1кВт теплової потужності котла, тобто для приміщення площею 100 м² 

потрібен апарат потужністю не менше 10 кВт. По можливості коефіцієнт корисної 

дії котла повинен бути якомога вищий. ККД сучасних котлів становить до 98%, а 

конденсаційних – понад 100%,  (дізнайтесь, чому?).   

Опалювальні апарати можуть працювати як у системах обігріву приміщень з 

природною (самопотічною) циркуляцією теплоносія, так і в системах з примусовою 

(насосною) циркуляцією. Переміщення теплоносія в системах з природною циркуля-

цією (Рис.6) забезпечується різницею тисків в подавальному та зворотному трубо-

проводах, яка виникає за рахунок  різниці густини нагрітого і охолодженого тепло-

носія.  



1 Воронка  

2 Відкритий розширюваль-

ний бачок  

3 Водопровід  

4 Опалювальний прилад  

(батарея) 

5 Вентиль для заливання 

теплоносія (вода) 

6 Зливний вентиль  

7 Апарат  (котел) 

8 Переливна лінія  

9 Грязьовик чи фільтр  

 

1 Герметичний розширю-

вальний бачок  

2 Циркуляційний насос  

3 Водопровід  

4 Опалювальний прилад  

(батарея) 

5 Вентиль для заливання 

теплоносія (вода) 

6 Зливний вентиль  

7 Апарат (котел) 

8 Блок автоматики  

9 Грязьовик чи фільтр 

 

Рис. 6 Система опалення з природньою циркуляцією теплоносія 

 

Рис. 7   Система опалення з примусовою   циркуляцією теплоносія 

 

В системах з примусовою циркуляцією (Рис.7) важливим елементом є насос, 

який примушує рухатись (циркулювати) теплоносій. Використання циркуляційного 

насоса в котлах будь-якої потужності сприяє більш швидкому і рівномірному 

нагріванню системи, запобігає втраті потужності апарата на подолання опору 

циркуляції теплоносія, дозволяє зберегти необхідний рівень циркуляції при значно 

менших діаметрах трубопроводів та істотно знизити інерційність системи.  

 

Насос працює від електромережі. Він з’єднується з автоматикою котла, що 

дозволяє обирати режим роботи. Якісний насос може працювати у декількох 

режимах і практично безшумно. Якщо насос вимкнути, то вода через деякий час 

практично зупиниться, а якщо не вимикати, то буде рухатись постійно.    

При вирішенні питання опалення будівлі варто віддати перевагу системі з 

примусовою циркуляцією. За умови дотримання всіх правил і рекомендацій ККД 

системи зростає приблизно на 20-30%. 

Підвищення кімнатної температури на 1°С понад норму викликає зміни 

споживання теплової енергії приблизно на 6%. Регулюючи температуру в 

приміщенні можна істотно впливати на споживання енергії при опаленні. Тож, 

перегрівати  приміщення недоцільно.  

Регулярно користуйтеся послугами організацій, що займаються опаленням. 

Фахівці  почистять і налаштують ваш опалювальний прилад на оптимальну роботу. 

Тоді  енергія палива буде використовуватися найбільш ефективно.  



 

2.3. Оптимальне розміщення опалювальної батареї  та її експлуатація 

 При розміщенні батареї водяного опалення необхідно дотримуватись певних 

рекомендацій:  

• в кімнаті з кількома вікнами батареї повинні бути під кожним вікном. Втрати 

тепла в кімнаті з двома вікнами вдвічі більше, ніж з одним вікном; 

• два коротких радіатора мають більшу тепловіддачу, ніж один нарощений з 

великою кількістю секцій; 

•  зазор між стіною і радіатором повинен 

бути не менше 3 см; 

• потужність однієї секції батареї 

опалення становить 100-160 Вт.; 

• фольговані теплоізоляційні екрани,  

наклеєні  позаду радіатора,  здатні зберегти 

до 10% загального теплового потоку в 

інфрачервоному тепловому діапазоні. 

Встановлення зарадіаторного екрану -  

простий спосіб збереження тепла, завдяки 

якому можна підвищити температуру в 

будинку на 1-2 градуси; 

• відстань 6-10 см від підлоги та підвіконня до радіатора є найбільш 

оптимальним для формування конвекційних потоків;  

• необхідно, щоб доступу повітря до батареї опалення не перешкоджали штори, 

меблі чи декоративні решітки;  

• необхідно передбачити вільний доступ до торця батареї у вигляді вільного 

простору близько 20 см для можливості безперешкодно під'єднуватися до труб 

стояка або розміщувати запірну і регулюючу арматуру. 

Це важливо! Вбиваючи арматурні гаки для розміщення батареї, необхідно з 

певною точністю для такого способу забезпечити  її горизонтальність, інакше 

повітряних пробок не уникнути. 

2.4. Використання регулятора опалення 

Безсумнівно, регулювання температури опалення – це дуже важливий момент, 

особливо в час зростання цін на комунальні послуги. Крім того, власникам будь-якої 

опалювальної системи завжди хочеться бачити хорошу тепловіддачу і ефективний 

обігрів своїх приміщень.  

Саме тому зменшення витрат на опалення та оптимізація системи – добра 

практика заощадження. Це реальний шанс збалансувати систему опалення та 

керувати віддачею тепла від батареї ступенево, в залежності від очікуваного  

мікроклімату у вашому приміщенні. 

 

Рис. 8  Оптимальне розміщення опалювальної 

батареї 



Рис. 10  Схема роботи повітряного рекуператора 

Рис. 9 Регулятор опалення 

Використання регулятора темпера-

тури опалення (рис.9) є досить вигідним 

шляхом економії. І цьому є кілька 

причин: 

 регулятор температури, на відміну 

від інших пристроїв, контролює 

температуру прямо в місці 

установлення батареї, тому можна 

одержати рівномірний темпера-

турний фон, який вас задовольнить. 

 регулятор допоможе вам не 

допустити перегрівання повітря в приміщенні в той час, коли кімната 

нагрівається сонцем.  

 можна регулювати температуру за особливою схемою для кожної окремої 

кімнати. Наприклад, якщо ви практично не використовуєте якесь приміщення, 

то можна виставити температуру в батареях до мінімальної, а там, де ви 

буваєте частіше всього, – навпаки, зробити найбільш комфортною. 

2.5.  Економний режим провітрювання 

Наші звички щодо провітрювання 

приміщень також значно впливають на 

витрати тепла. Тривале провітрювання 

при відкритому вікні може підвищити 

потребу в тепловій енергії в кілька 

разів. Тому віддайте перевагу коротко-

часному провітрюванню кілька разів на 

день при повністю відкритому вікні і 

вимкненому опалювальному приладі. 

Ще економнішим буде використання вбудованої вентиляції в квартирі або в 

приміщенні в поєднанні з приладом для вторинного отримання тепла з 

використаного повітря  (рекуператором). (Рис. 10) 

 Таким чином, ви отримаєте бажану економію енергії і бездоганний з точки 

зору гігієни стан повітря у вашому приміщенні, а також «здорову» будівлю (без 

пошкоджень від вогкості, грибка, пилових кліщів). 

2.6. Співпраця «розумного дому» та системи опалення 

Одним із завдань системи «Розумний дім» є створення комфортних 

температурних умов у вашому будинку. За допомогою єдиної панелі керування 

можна управляти системою опалення так, як Вам це необхідно. Керувати можна і 

дистанційно, за допомогою мобільного телефону чи через Internet. Можливості 

системи важко переоцінити: 



• незалежна терморегуляція окремих приміщень будинку - комора, дитяча, 

кухня, спальня (рис.11). В кожному окремому приміщенні встановлюється 

індивідуальний температурний поріг, що забезпечує максимальний комфорт 

приміщення залежно від його призначення (Табл. 2). Ваш Розумний дім сам 

визначить для кожного опалювального приладу індивідуальний режим роботи, що 

дозволить раціонально використовувати опалювальну систему загалом. Тепер ви з  

легкістю можете контролювати роботу як всієї системи так і окремих опалювальних 

приладів, що дуже зручно, а головне 

вигідно за енерговитратами; 

• термоконтроль в приміщеннях 

залежно від пори року та часу доби; 

одночасно відстежується температура 

як усередині приміщення, так і за його 

межами - створюються сприятливі 

температурні умови усередині вашого 

Розумного Дому; 

• є можливість як вручну, так 

автоматично регулювати і контролю-

вати роботу опалювального обладнан-

ня - теплих підлог, радіато-

рів.  «Розумна» система опалення сама 

відкоригує температуру в будинку 

коли за вікном різке похолодання чи 

відлига. Наприклад, вночі теплі підлоги можуть вимикатися системою, а до дзвінка 

будильника вже будуть прогрітими. Є можливість програмувати режим роботи 

теплих підлог на всі дні тижня; 

• безпека системи опалення в Розумному будинку забезпечується за рахунок 

своєчасного реагування на надзвичайні ситуації. У разі порушення цілісності труб, 

виходу з ладу модулів системи опалення, відмови  (поломки)  відбувається їх повне 

відключення (знеструмлення), при цьому Розумний дім сповістить господарів про 

аварійну ситуацію; 

• кошти на купівлю обладнання повертаються завдяки постійній економії на 

опаленні. 

 

2.7. Оптимальне співвідношення  площ вікон та приміщення 

 За ДБН достатність і рівномірність освітлення можна оцінити за світловим 

коефіцієнтом (СК)  (відношення загальної площі вікон до площі підлоги). Найбільш 

раціональна форма вікон - прямокутна,  при  висоті підвіконника 0,8 м, верхній край 

вікна повинен бути на відстані 0,15 - 0,3 м від стелі. Для житлових приміщень  

світловий коефіцієнт (СК)   не менше 1:5,5 - 1:8. 

 

 

Рис. 11   Приклад регулювання та контролю  
температури приміщень 



Що необхідно робити в своєму помешканні для збереження тепла? 

 Утепліть стіни – найпростіше це зробити під час ремонту. 

 Чим ширше підвіконня, тим менше тепла виходить назовні через вікно.  

 Поремонтуйте двері та вікна. Вхідні та балконні двері, вікна можна утеплити 

сучасними методами теплоізоляції або замінити їх на склопакети. Слідкуйте, 

щоби двері були щільно зачинені. 

 Встановіть за батареями теплозахисний екран. 

 Не рідше одного разу на 5 років промивайте, продувайте та очищуйте батареї 

та трубопроводи від накопичених бруду та іржі. 

 Зачиняйте кватирки. Краще влаштовувати "залпове” провітрювання – 

відкривати всі вікна на 10-15 хвилин. За цей час стіни приміщення не 

встигають охолонути.  

 На ніч закривайте штори, щоб вони закривали вікна та не закривали батарей. 

 Використовуйте жалюзі, вони допоможуть скоротити втрати тепла на 8-15%. 

 Встановіть якісний склопакет. 

Якщо встановлення склопакету є дуже дорогим заходом, то вирішенням проблеми є 

дешева теплоізоляція  вікон  плівкою. Це  запобігає неконтрольованому проходженню 

холодного повітря до кімнати і теплого з неї.  Після проведення такої теплоізоляції вікон 

температура в приміщенні підвищується на 3-4°С. 

Контрольні питання 

1. Поясніть, як реагує лічильник на увімкнення опалювальних приладів різної 

потужності? (оберіть правильну відповідь). 

a) в приладах великої потужності  (котел) паливо при згоранні  нагріває 

приміщення за більший проміжок часу; 

b) в приладах значної потужності більший відсоток теплової енергії 

втрачається через витяжну вентиляцію; 

c)  із збільшенням потужності опалювальних приладів їх коефіцієнт 

корисної дії збільшується; 

d)  чим більшу потужність мають 

споживачі газу – тим швидше змінюються 

цифри газового лічильника. 

2. На початку та в кінці дослідження було  

зафіксовано показники газового лічильника (1 та 

2) (рис. 12).  Скільки газу було спожито за час 

дослідження? 

3.Використовуючи робочий лист 

споживання газу (табл. 3),  визначте: 

- яка кількість газу використовується для побутових потреб та опалення? 

 

 

Рис. 12   Показники газового  лічильника 



- які прилади  за час вашої відсутності працюють в автономному  режимі? 

- які прилади, на вашу думку,  доцільно замінити на нові, більш 

ефективні? Чому? 

 

 

 

 

 

 4. Висловіть припущення  - який зв’язок між оптимальним об’ємом системи 

опалення та  потужністю  котла? 

 a. Не залежить; 

 b. Котлу більшої потужності відповідає система опалення більшого об’єму; 

 c. Котел більшої потужності більш ефективно працює з системою опалення  

малого об’єму. 

 d. (свій варіант відповіді) 

  

 

Розрахунковий блок 

1. За даними вашого робочого листка обчисліть кількість тепла, що витрачається на 

опалення 1м
2
 житла протягом року. 

2. Обчисліть термічний опір стіни будинку і визначте втрати тепла через 1м
2
 

 
її 

поверхні. Температуру стіни всередині будинку прийняти 20ºС. Зовнішня поверхня 

стіни оточена повітрям з температурою - 20°С. Коефіцієнти тепловіддачі 𝛼в, 𝛼з 

внутрішньої і зовнішньою поверхонь стіни 𝛼в=8,7 Вт/(м
2
·°C),   𝛼з=23 Вт/(м

2
·°C) 

 

Визначте втрати тепла через 1 м
2
 стіни при різниці температур 1

0
С  ℎ =

𝑔

𝑆∙△𝑡
 та  

порівняйте їх з прийнятим стандартом для  пасивного будинку ℎ = 0.15
Вт

м2∙°С
. 

Визначте товщину шару теплоізоляції, щоб значення втрат  тепла відповідало 

стандарту.   Склад стіни (матеріал, товщина, коефіцієнт теплопровідності) для свого 

варіанту вказано у таблиці 1.  

Таблиця 1. 

варіант 

Шар 1 Шар 2 Шар 3 Шар 4 

d 

(мм) 

λ 

(Вт/м∙К) 

d 

(мм) 

λ 

(Вт/м∙К) 

d 

(мм) 

λ 

(Вт/м∙К) 

d 

(мм) 

λ 

(Вт/м∙К) 

1 
Блок саманний Глинобитний шар Цегла червона - 

200 0,6 50 0,8 125 0,7 - - 

2 

Блок 

шлакобетонний 
Шлак котельний Цегла силікатна Пінополістирол 

200 0,6 50 0,2 125 0,7 50 0,04 

3 
Блок пінобетонний Цегла силікатна Пінополістирол - 

300 0,15 125 0,7 100 0,04 - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний блок 

1. Складіть робочий лист «Споживання газу протягом року» (таблиця 3). 

За даними робочого листа запропонуйте заходи щодо зменшення втрат газу. 

2. Заповніть Робочий лист енергетичного паспорта (таблиця 5). За даними робочого 

листа запропонуйте заходи щодо зменшення втрат тепла. 

3. Складіть Робочий лист теплового енергетичного обстеження житла. Порівняйте 

температуру в кімнатах з запропонованою Державними будівельними нормами 

(ДБН)  (таблиця  2).  

 

Кімната 
Рекомендована температура 

за ДБН                °С 

Загальні кімнати, спальні, кабінет 20 

Кухня  18 

Ванна, санвузол  25 

Вестибюль, коридор, передпокій 16 

Гараж, котельня 5 

Табл. 2 Рекомендовані температури повітря в приміщеннях за ДБН В.2.2-15-2005. «Житлові 

будинки. Основні положення» 

 

4. Запропонуйте заходи щодо енергозбереження у вашій оселі, дайте оцінку 

очікуваних результатів. 

5. Визначте світловий коефіцієнт вашої кімнати. 

 

 

 

 

 
 

Творчий блок 

Використовуючи знання інформатики та інформаційних технологій, створіть 

рекламний проект (буклет, проспект, публікацію, рекламну листівку, рекламний 

ролик тощо) на тему «Збереження тепла у приватному будинку». 



Таблиця 3 

Робочий лист «Споживання газу протягом року» 
 

Місяці року 

сі
ч

ен
ь

 

л
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й
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ь
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о
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р
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Витрати газу 

за лічильником  

(м
3
) 

            

Середні літні показники –газ  використовується на побутові потреби 

Побутові 

потреби 
            

Витрати на опалення: 

             

Разом на опалення за рік витрачається   (V)                         __________  м
3 
 газу. 

Опалювана площа будинку                      (S)                          __________  м
2
. 

Витрати тепла на 1м
2
 опалюваної площі  за рік    (V/S)      __________   м

3
. 

При згоранні   1  м
3
  газу виділяється в середньому  8,5  кВт год. енергії. Тоді 

витрати тепла на 1 м
2
 опалюваної площі  за рік складатимуть: 

____________________________________________________    кВт год./м
2
 за рік 

 

 

У випадку, якщо вдома  витрати газу за лічильником визначити неможливо, 

виконайте обчислення за одним з варіантів (таблиця 4). 

 

Таблиця 4 

В
ар

іа
н

т 

Витрати газу за лічильником  по місяцях року   (м3
) 

Опалювана 

площа 

(м
2
)
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1 360 343 390 118 18 15 14 15 26 60 248 315 72 

2 470 472 460 200 30 23 25 31 25 90 270 390 64 

3 634 615 448 126 25 20 26 20 20 127 331 334 56 

  



ф о т о    б у д и н к у

(м2)

100 -  150

До 100

кВт∙год

Витрати енергії на опалення  та гарячу 

воду в розрахунку на одиницю  

житлової площі

Понад 350

кВт∙год/м.кв.        

за рік

250 -  350

150 -  250

кВт∙год кВт∙год кВт∙год

ККД при згоранні у котлі ККД при згоранні у печі

75% 80% 65-70% 65-70%

(кг);

Питома теплота згорання
5,8кВт∙год/кг 4,2 кВт∙год/кг 1700-2100  кВт∙год/ м3 5,8кВт∙год/кг

(кг); (кг); (м3);

кВт∙год кВт∙год

Вугілля Пелети Дрова Вугілля  (піч)

ККД при згоранні у котлі 
90% 90% 90% 95%

кВт∙год кВт∙год

(кВт∙год);

Питома теплота згорання
8,2 - 9 кВт∙год/м3 12,8 кВт∙год/кг 10,2 кВт∙год/літр

(м3); (кг); (літр);

Витрати енергії на опалення та гарячу воду (середні  витрати  за останні три роки)

Природний газ Зріджений газ Рідке паливо Електроенергія

повністю 

опалюється

Мансардний 

поверх
не опалюється

частково 

опалюється

повністю 

опалюється
немає

Висота будівлі 1 поверх 1,5 поверхи …. поверхи

Підвал немає не опалюється
частково 

опалюється

Тип будівлі

особняк /для 2-х 

сімей

буд. для 

декількох сімей

типової забу-

дови після 2000 

року

типової забу-

дови  до                      

70-х років

типової забу-

дови  після           

70-х років

Група №

Характеристика будинку

Населений пункт

Кількість мешканців

Рік забудови Опал.  площа

Таблиця  5

Робочий лист «Енергетичний паспорт»
Мешканець будинку  (учень)

Прізвище

Ім’я

По батькові

 

  



0 до 5 5 '-'10 10 '-' 15 >15

0 до 5 5 '-'10 10 '-' 15 >15

0 до 5 5 '-'10 10 '-' 15 >15

0 до 5 5 '-'10 10 '-' 15 >15

< 30% >30%

0 < 30% >30%

*   Конденсаційний котел. 

Тепловий  насос   (повітря  /  ґрунт ).

до ост часу / центральне опалення

Термічна сонячна установка до ост часу   (в доповнення  до техніки *)

Встановлено регулятори температури батарей

Котел зі сталою температурою до 1980,  центральне опалення

Печі для топки вугіллям чи дровами до нинішнього  часу

Низькотемпературний котел,  2- контурний, примусова 

циркуляція

з 2000,  центральне опалення

Пластикові чи дерев’яні рами з подвійним ізоляційним склом чи двома окремими стеклами

Два скла з теплоізоляцією

Пластикові чи дерев’яні рами з трьома теплоізоляційними стеклами

Ізольовані рами з трьома теплоізоляційними стеклами + теплозахисне покриття + інертний газ

            Виробництво тепла/опалення Рік випуску

Дерев’яні рами з простим одинарним склом

До 1980 дерев’яна підлога на лагах

«Теплий» бетон + стяжка + лінолеум (паркет)

«Теплий» бетон + «тепла» підлога + стяжка + плитка

           Зовнішня стіна  (також стіна, що примикає до ґрунту та неопалюваних 

приміщень в підвалі)

До 1960 дерев'яна конструкція облицьована цеглою  

1960-1980  цегляна будівля (шлакоблок + ½ цегла) 

1980-2000 капітальна конструкція (гіпсоблок + ½ цегла)

З   2000  капітальна конструкція (піноблок + ½ цегла)

Облицювання будівлі виконано з урахуванням термофотографічного обстеження

              Вікна, рами     

           Підлога в приміщеннях

До 1930  дерев'яна конструкція (черепиця)

До 1960 дерев. конструкція ( шифер )

1960-2000  дерев. конструкція (руберойд + шифер)

З 2000  капітальна конструкція + металочерепиця

З 2000  капітальна конструкція «тепла» технологія

                Верхні міжповерхові перекриття

До 1980 перекриття з дерев’яних балок + саман

Капітальне перекриття бетонні плити монолітні

Капітальне перекриття бетонні плити пустотні

                 Дах                                                                           Додаткова встановлена ізоляція (см.)

Оціночна схема

Дуже високий енергозберігаючий потенціал,  дуже хороша результативність сануючих заходів

Високий енергозберігаючий потенціал, хороша результативність сануючих заходів

Середній енергозберігаючий потенціал, сануючі заходи здебільшого  рентабельні 

Стандарт новобудов, можливість  використовувати енергетичний  потенціал у майбутньому

Краще, ніж стандарт новобудов.    Наближений до оптимального.

Облицювання будівлі

 

 



Площа зовнішніх стін  Sст м
2
 

Загальна площа вікон Sвік       м
2
 

Відсоток площі вікон від площі зовнішніх стін  Sвік / Sст ·100% % 

Товщина та матеріал зовнішніх стін    

δст 

см 

Наявність та стан утеплення стін  

Наявність та стан утеплення підлоги  

Наявність та стан утеплення покрівлі  

Наявність та стан вентиляції в 

приміщеннях 

 

 

Регулярність та час провітрювання 

приміщення 

 

 

Стан віконних блоків, чи «плачуть» 

вікна 

 

 

Наявність зарадіаторних екранів   

Утеплення вікон захисною плівкою  

Опалювальний котел (тип, потужність,  

ККД) 

 

 

Чи зменшується подача тепла вночі та в робочий час  

Циркуляція в системі опалення  (вільна / примусова)  вільна примусо

ва 

 

Енергетична ефективність використання газової плити та 

кухонного посуду 

низька сер. дост. висока 

 

Потужність однієї секції опалювальної батареї (100-

160Вт) 

 

 

Відповідність кількості  

секцій розрахункам 
n = Sприм∙100 / 160 = 

 

Вплив штор на доступ 

сонячного тепла 

 

 

Вплив штор на 

ефективність опалення 

 

 

Вплив сонячного тепла на 

температуру в 

приміщеннях 

 

 

Використання альтерна-

тивних джерел тепла 

 

 

Виявлені шляхи витоку тепла «місточки холоду» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Висновки з практичної роботи: 

 

 

 
 

  

  Встановлено рекуператор повітря   /   з централізованою вент.  системою    

  Використано  обладнання технології  «розумний дім» < 30% >30% 

Рекомендації 

 Ваш дім споживає надто багато енергії, за  яку ви вимушені сплачувати.  Терміново 
необхідна санація. Визначте, через які частини вашого будинку втрачається найбільше  
енергії. Часто вигідніше і економічно більш доцільно провести кілька заходів 
одночасно. Скористайтесь  допомогою консультанта з енергозбереження, при цьому 
ви отримаєте точну інформацію про енергозберігаючий потенціал будинку, необхідні 
інвестиційні витрати і можливості фінансування.  

 

  

 

 Ваш дім має можливість зменшити витрати енергії. З причини підвищення цін на 
енергоносії нерентабельна зараз  санація  може стати рентабельною. Також  санація 
доцільна, коли проводяться другі заходи по ремонту будівлі, наприклад, фарбується 
фасад, міняється покрівля чи підлога. 

 

  

 В енергетичній санації Вашого будинку найближчим часом  потреби немає.  

  

Складіть схематичний план свого житла (зразок на рис. 13). Зобразіть розта-
шування вікон, дверей, внутрішніх стін, батарей опалення, сторони горизонту. Для 
кожної кімнати запишіть площу, кількість секцій в батареях опалення, рекомендо-
вану та фактичну температуру,  для житлових приміщень визначте світлові 
коефіцієнти.  Дані занесіть в таблиці.   

Рис. 13 Зразок 

плану житла. 



                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
 

 

 

 

 

 

 
 


