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Вступ. Енергетична статистика України перед-
бачає зростання вживання первинних енергоресур-
сів в період 2010–2020 рр. переважно за рахунок 
енергозбереження, що в свою чергу, дозволить в ці 
строки зменшити на 30-40% викиди шкідливих ре-
човин в атмосферу, та стабілізувати викиди парни-
кових газів [1]. Для зниження грошових витрат на 
електро та теплоспоживання необхідно виконати 
певну кількість заходів, що дають найбільш еконо-
мічний ефект у найкоротші строки. Ці заходи бу-
дуть розглядатися у даній роботі стосовно  КЗ 
”ХСШ № 11” розташованій у місті Харків. 

Мета роботи – зробити обстеження шкільної 
будівлі, щоб розробити технічні рішення, які до-
зволять знизити споживання енергетичних  ресур-
сів та підвищують  комфортні умови навчання ді-
тей та роботи вчителів. 

Матеріал і результати дослідження. Дане дос-
лідження, є спробою проаналізувати енергоефекти-

вність будівлі КЗ ”ХСШ № 11” з точки зору розро-
бки заходів і рекомендацій щодо її підвищення. 
Теоретичне значення роботи полягає у дослідженні 
енергоефективності будівель і споруд з метою роз-
робки методології комплексного тепловізійного 
обстеження [2]. 

Будівля КЗ”ХСШ № 11”  розташована у м. Хар-
ків за адресою вулиця Василя Мельникова,7. Будів-
ля складається з однієї споруди будівлі, яка побу-
дована у 1963 році. Будівля має 3 поверхи вище 
поверхні ґрунту, та додатковий 1 поверх прибудо-
ваної споруди з підлогою нижче поверхні ґрунту. У 
даний час будівля використовується в якості спеці-
алізованої школи. 

Система опалення централізована. На рис. 1 по-
казано витрати тепла за 2016-2018 роки на потреби 
системи опалення та гарячого водопостачання. 
Данні по споживанню енергоносіїв надані КП "Ха-
рківводоканал". 

  
Рисунок 1  – Кількість теплоти для опалення школи 

за 2016- 2018 роки 
 

 
 
Рисунок 2 – Щомісячне споживання активної електрое-

нергії за 2016 - 2018 р. 
 

Збільшення витрат теплоти на підтримання тем-
ператури в школі за січень 2017 і 2018 років не зу-
мовлено температурою повітря. Не зважаючи на те, 
що у січні 2017 році було холодніше, у 2018 році 
було витрачено більше. 

Аналіз графіка споживання активної електрое-
нергії (рис.2) показав, що у зимовий період значно 
збільшується споживання електричної енергії. Збі-
льшення споживання відбувається частково за ра-
хунок збільшення часу використання освітлюваль-
них приладів, але основною причиною збільшення 
споживання є використання електричних опалюва-
льних приладів. 

Базове споживання електроенергії на освітлення 
та офісну техніку складає 16000…17000 кВт·год в 

зимовий період, споживання обладнанням котельні 
2160 кВт·год. Виходячи з цих даних, споживання 
електричної енергії опалювальними приладами за 
2016 рік становить 70 000 кВт·год. 

Результати обстеження. Під час обстеження 
проводились вимірювання наступних параметрів 
[4]: 

- температура повітря всередині приміщень; 
- температура поверхонь огороджуючих конс-

трукцій ззовні та зсередини приміщень (стін вікон, 
горища, фундаменту); 

- температура теплоносія в системі опалення на 
зворотних трубопроводах стояків системи опален-
ня; 
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Вимірювання температури поверхонь виконане 
безконтактним методом – тепловізором RGK TL-
80. 

На тепловізійних знімках зафіксовано темпера-
тури на різних поверхнях приміщень: зовнішніх 
стінах, внутрішніх міжкімнатних перегородках, 
підлозі, опалювальних приладах. На момент прове-
дення вимірювань температура зовнішнього повіт-
ря складала -10 °С, мінімальна температура за добу 
– 14,5°С.

Низька температура в приміщеннях обумовлена,
в більшій мірі, режимом роботи опалення. Відпо-
відно до температурного графіку системи опалення 
при температурі зовнішнього повітря -10°С, темпе-
ратура в подавальному трубопроводі в систему 
опалення повинна складати 73,8°С, теплоносій з 
системи опалення повинен повертатися з темпера-
турою близькою 57°С. При проведенні вимірювань 
температури теплоносія в системі опалення вияв-
лено, що температура в подавальному трубопроводі 
в систему опалення складає 43°С, теплоносій з сис-
теми опалення повертатися з середньою температу-
рою 35°С. 

В результаті тепловізійного обстеження радіа-
торів опалення МС-140 (рис. 3) були виявлені на-
ступні недоліки: 

Більша кількість радіаторів засмічена і не вико-
нує в повній мірі свої функції. Існує проблема з 
справністю роботи радіаторів опалення. Як показує 
рис.3, не всі батареї повністю пропускають воду 
крізь себе, у деяких вода ледве доходить до середи-
ни, а це значно зменшує кількість теплоти, яку вони 
дають.  

Рисунок 3 – Темрограма батареї на 1 поверсі 
Також низька температура обумовлена тим, що 

є проблемі зі щільністю конструкції школи. В сті-

нах і підлозі є дірки, що пропускають тепло назов-
ні. А під стелею з’єднання зі стінами є не щільним і 
холодне повітря з вулиці заходить в приміщення 
(Рис. 4).  

Рисунок 4 –Термограма для стелі на 3 поверсі 

Вікна в головній будівлі переважно металоплас-
тикові з двокамерними склопакетами (рис.5), неве-
лика кількість вікон залишилася з дерев’яними ра-
мами з подвійним склінням в окремих плетіннях.  

Старі вікна з дерев’яними рамами знаходяться в 
незадовільному стані, рами мають значні відхилен-
ня розмірів та викривлення в площині скла. Деякі 
вікна мають пошкодження скла в результаті пору-
шення цілісності та геометрії рами. 

Рисунок 5– Вікно 1 поверх 
Варто відзначити, що теплотехнічні характерис-

тики встановлення нових металопластикових вікон 
не є задовільними. Склопакети нових вікон одно-
камерні термічним опором 0,49 м2·К/Вт (відповід-
но до [3] термічний опір повинен бути не 0,75 
м2·К/Вт) це не призводить до бажаного зменшення 
теплових втрат через вікна. 

Також проблема є в тому, що у вікнах на 1 по-
версі знімаються ручки. Це призводить до того що 
утворюються отвори на вулицю, через які втрача-
ється тепло.  

Головна споруда побудована з червоної повно-
тілої цегли. Стіни поверхів, по висоті будівлі, ма-
ють різну товщину – від 2-х до 3-цеглин. По цеглі 
виконане оштукатурювання ззовні та з середини. 
Стіни прибудованого корпусу виконані з силікатної 
цегли в 2 цеглини. Штукатурення виконане з сере-
дини приміщень. 

При виконанні тепловізійних знімків виявлено 
зони більш прогрітих стін напроти опалювальних 
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приладів. Це свідчить про незначний термічний 
опір стін, і як наслідок, великих втрат тепла.  

На знімку головної будівлі (Рис. 6) чітко видно, 
що з вікон верхнього поверху відбувається інтенси-
вний витік теплого повітря внаслідок значної нещі-
льності віконних рам. 

Рисунок 6 – Термограма зовнішньої стіни у дворі 
школи 

Висновоки і рекомендації. Для збільшення 
зведеного опору теплопередачі огороджуючих кон-
струкцій з метою зменшення витрат теплової енер-
гії на опалення будівлі, рекомендується: 

1. Виконати утеплення зовнішніх стін будівлі
(задня частина будівлі) 

2. Перед виконанням робіт з утеплення зов-
нішніх стін будівлі необхідно усунути всі існуючі 
дефекти в конструкціях: відколи цегли, порушення 

герметичності монтажних швів, «містки холоду» і 
таке інше. 

3. Притули віконних і дверних блоків погано
відрегульовані. Щілини між ущільнювачем рам і 
стулками становлять місцями до 5 мм. Виконані 
при монтажі вузли віконних зливів створюють міс-
тки холоду, що викликає зниження температури 
поверхні нижньої частини віконних рам. Необхідно 
виконати перерахунок температури внутрішньої 
поверхні низу віконних рам на розрахункові темпе-
ратурні умови. 

4. Здійснити заміну старих вікон та дверей на
сучасні енергоефективні. 

5. Провести регулювання механізмів закриття
віконних стулок. 

6. Замінити або прочистити радіатори бата-
рей. 
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