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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТИПОВОЇ МЕТОДИКИ
«ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦЇІ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ»
Предлагается усовершенствование типовой методики «Общие требования к
организации и проведению энергетического аудита» путем включения в типовую форму
Опросного листа объекта аудита формы таблицы «Информация о технологическом
оборудовании и агрегатах, которые используют электроэнергию».
Пропонується вдосконалення типової методики «Загальні вимоги до організацїі та
проведення енергетичного аудиту» шляхом доповнення типової форми Опитувального
листа об’єкта аудиту таблицею «Відомості про технологічне устаткування та
агрегати, що використовують електроенергію».
Постановка проблеми
Для проведення енергетичного аудиту необхідна інформація про енергетичне
устаткування об’єкта аудиту. На початковому етапі енергетичного аудиту певну
інформацію отримують з Опитувального листа об’єкта аудиту [1], де приведені форми
таблиць, що потребують аналізу та розробки доповнень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проводився аналіз типової методики «Загальні вимоги до організації та
проведення енергетичного аудиту» [1]. В Опитувальному листі об’єкта аудиту є форми
таблиць для отримання аудитором інформації про деяке устаткування, що використовує
електроенергію, але номенклатура електроустаткування більша за ту, що вказана в
них. Тому завданням статті є пропозиція вдосконалення типової методики «Загальні
вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту» [1] шляхом доповнення
типової форми Опитувального листа об’єкта аудиту таблицею, яка дасть можливість
отримати інформацію про технічні характеристики будь-якого електроустаткування
і технологічного устаткування та агрегати, що використовують електроенергію на
об’єкті аудиту.
Основний матеріал
Інформація про технічні характеристики електроенергетичного устаткування
необхідна для аналізу енергоефективності електрифікованих технологічних процесів та
розробки енергоощадних заходів. За рекомендаціями [1] в Опитувальному листі об’єкта
замовника має бути інформація щодо трансформаторних підстанцій, компресорного
устаткування, холодильного устаткування. Форми цих таблиць для аналізу приведені
в таблицях 1-3.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɿ ɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ [1]
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɋɭɦɚɪɧɚ ɇɚɩɪɭɝɚ, ɉɪɢɦɿɬɤɚ
Ɍɢɩ
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɇɨɦɟɪ Ɋɿɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ
ɤȼ
ɜ ɟɤɫɩɥɭɚ- ɬɪɚɧɫɮɨɪ- ɬɪɚɧɫɮɨɪ- ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ
ɰɟɯ, ɞɿɥɹɧɤɚ
ɩɿɞɦɚɬɨɪɿɜ ɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ, ɜɢɳɚ/
ɦɚɬɨɪɚ
ɬɚɰɿɸ
ɫɬɚɧɰɿʀ
ɧɢɠɱɚ
ɤȼȺ
1

50

2

3

4

5
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7

8

Таблиця 2
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ [1]
Ɋɿɤ
ɉɪɨɞɭɤɐɟɯ, ɞɿɥɹɧɤɚ,
ɜɜɟɞɟɧɧɹ
Ɍɢɫɤ,
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɢɜɧɿɫɬɶ,
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ,
ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɆɉɚ
ɦ3/ɝɨɞ
ɬɢɩ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ
ɬɚɰɿɸ
1

2

3

4

ɑɚɫ ɪɨɛɨɬɢ
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ ɡɚ ɪɿɤ
ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɭ,
ɩɨ ɠɭɪɧɚɥɭ,
ɤȼɬ
ɝɨɞ/ɪɿɤ

5

6

ɉɢɬɨɦɚ ɜɢɬɪɚɬɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ
ɮɚɤɬ./ɧɨɪɦ.*,
ɤȼɬɝɨɞ/1000 ɦ3
9

ɐɟɯ, ɞɿɥɹɧɤɚ, Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ
ɜɢɬɪɚɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ,
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ,
ɬɢɩ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ
ɬɢɫ. ɤȼɬɝɨɞ
1
8
_________
* ȼɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ.

7
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ
(ɨɛɨɪɨɬɧɟ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɟ ɬɨɳɨ)
10

Ɍɚɛɥɢɰɹ 3
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ [1]
Ɍɢɩ ɬɟɩɥɨɜɿɞɜɿɞɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ__________
Ɍɢɩ
ɚɝɪɟɝɚɬɭɞɠɟɪɟɥɚ
1

ɉɢɬɨɦɚ ɜɢɬɪɚɬɚ
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɨ Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ,
Ɋɿɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ
ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɿɣ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ,
ɯɨɥɨɞɭ,
ɮɚɤɬ./ɧɨɪɦ.,
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ
ɤȼɬ
Ƚɤɚɥ/ɝɨɞ
ɤɚɦɟɪɿ, qɋ
ɤȼɬɝɨɞ/Ƚɤɚɥ
2
3
4
5
6

Ɍɢɩ
ɚɝɪɟɝɚɬɭɞɠɟɪɟɥɚ

Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ, ɭɥɿɬɤɭ/
ɭɡɢɦɤɭ, ɝɨɞ/ɞɨɛ

1

7

ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɿɞɜɨɞɭ ɬɟɩɥɚ ɜɿɞ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ
Ɉɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɜɥɿɬɤɭ/
ȼɢɬɪɚɬɚ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ
ɭɡɢɦɤɭ,
ɜɥɿɬɤɭ/
ɭɡɢɦɤɭ, ɬ/ɝɨɞ
ɜɿɞ ... qC
ɞɨ ... qC
8
9

Ⱥɥɟ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɭ ɚɭɞɢɬɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɸ,
ɧɿɠ ɬɚ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥ. 1–3. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɢ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ,
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. ȼ Ɉɩɢɬɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɥɢɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɚɭɞɢɬɭ, ɮɨɪɦɚ ɹɤɨɝɨ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ [1], ɤɪɿɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɬɚɛɥ. 1–3 ɧɟɦɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɿɧɲɟ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ.
Ɍɨɦɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɡ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ Ɉɩɢɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ
(ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 4-5), ɞɟ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ
ɬɟɩɥɨɜɭ ɟɧɟɪɝɿɸ (ɩɚɪɚ, ɝɚɪɹɱɚ ɜɨɞɚ) ɬɚ ɩɪɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɝɪɟɝɚɬɢ, ɳɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɚɥɢɜɨ (ɝɚɡ, ɦɚɡɭɬ, ɜɭɝɿɥɥɹ), ɞɨɞɚɬɢ ɞɨ ɬɢɩɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ Ɉɩɢɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɬɚɛɥɢɰɸ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɝɪɟɝɚɬɢ, ɳɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɬɟɩɥɨɜɭ ɟɧɟɪɝɿɸ (ɩɚɪɚ,
ɝɚɪɹɱɚ ɜɨɞɚ) [1]
Ɋɨɛɨɱɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɧɚ
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ,
ɜɯɨɞɿ/ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ
ɚɝɪɟɝɚɬɭ
ɚɝɪɟɝɚɬɭ, ɪɿɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ,
ɧɚɩɪɹɦɨɤ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
(ɩɚɫɩɨɪɬɧɚ) ɩɨ
ɬɢɩ, ɦɚɪɤɚ, ɜɢɞ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɬɢɫɤ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ,
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, .../ɝɨɞ
ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿɹ
ɚɝɪɟɝɚɬɭ
Ɇɉɚ
qɋ
1

2

3

4

5

6
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ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ,
ɧɚɩɪɹɦɨɤ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɚɝɪɟɝɚɬɭ

ɉɢɬɨɦɚ ɜɢɬɪɚɬɚ
ɬɟɩɥɨɜɨʀ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ
ɨɞɢɧɢɰɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, Ƚɤɚɥ/...

ɄɄȾ ɡɚ
ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ, %

1

7

8

ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ
Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬɨ- ɬɟɩɥɨɭɬɢɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ,
ɜɿɞɜɿɞɧɢɤ:
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɬɢɩ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ, qɋ
9

10

Ɍɚɛɥɢɰɹ 5
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɝɪɟɝɚɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ
ɩɚɥɢɜɨ(ɝɚɡ, ɦɚɡɭɬ, ɜɭɝɿɥɥɹ) [1]
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɝɪɟɝɚɬɭ,
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɝɪɟɝɚɬɭ
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ,
ɬɢɩ, ɦɚɪɤɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ (ɩɚɫɩɨɪɬɧɚ) ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ,
ɧɚɩɪɹɦɨɤ
ɪɨɡɦɿɪ,
.../ɝɨɞ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɪɿɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ
1
2
3
4
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ,
ɧɚɩɪɹɦɨɤ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
1

ɉɢɬɨɦɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ
ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɤɝ ɭ.ɩ./...
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ
200...ɪ.
ɜɢɬɪɚɬɢ
5
6

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɪɨɬɤɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɩɥɨɭɬɢɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɝɚɡɿɜ, ɳɨ
ɜɿɞɯɨɞɹɬɶ, ɨɋ
7

Ɏɨɪɦɚ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ (ɬɚɛɥ. 6) ɦɚɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɞɟ ɜɨɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɝɪɟɝɚɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ (ɤɪɿɦ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɤɚɡɚɧɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 1-3)
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɹɦɨɤ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɚɝɪɟɝɚɬɭ, ɬɢɩ, ɦɚɪɤɚ,
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ
ɪɿɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ
ɚɝɪɟɝɚɬɭ
1
2
3
4

ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɬɤ
ɧɚɩɪɹɦɨɤ
ɭɜɚɧɧɹ, ɬɢɩ,
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɚɪɤɚ, ɪɿɤ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ
ɚɝɪɟɝɚɬɭ
1

7

Ɍɟɯɧɿɱɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ

ɉɢɬɨɦɚ ɜɢɬɪɚɬɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ
ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ,
ɤȼɬ·ɝɨɞ/...

9

10

8

Висновок
Запропонована форма таблиці Опитувального листа об’єкта аудиту дозволяє
надати енергетичному аудитору на початковому етапі енергетичного аудиту більш
повну інформацію про електроустаткування та технологічне устаткування та агрегати,
де воно використовується.
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ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ!
ɉɨɞɩɢɫɱɢɤɚɦɢ ɠɭɪɧɚɥɚ

«ɗɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ·ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɚ·
ɗɧɟɪɝɨɚɭɞɢɬ»
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ,
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ,
ȼɍɁɨɜ.
Ɋɚɡɦɟɫɬɢɜ ɫɜɨɸ ɪɟɤɥɚɦɭ ɧɚ
ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɠɭɪɧɚɥɚ, ȼɵ ɩɨɫɬɪɨɢɬɟ
ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɫɬɭɩɟɧɶɤɭ ɤ ɜɟɪɲɢɧɟ
ɫɜɨɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ!
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɚɦ ɠɭɪɧɚɥɚ
– ɫɤɢɞɤɚ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
ɇɚ ɫɚɣɬɟ eee-ournal.com.uaɪɚɡɦɟɳɟɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ.
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