
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

 

НАКАШИДЗЕ ЛІЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 

УДК 621.311.243:629.78 

                                                     ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІМАТИЧНИХ 

УМОВ В ПРИМІЩЕННЯХ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ 

СОНЦЯ ТА ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії 

Технічні науки 

 

Подається на здобуття наукового  

ступеня доктора технічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_____________Накашидзе Лілія Валентинівна 

 

Науковий консультант:   Габрінець Володимир Олексійович, д.т.н, проф.. 

 

КИЇВ  2018  



АНОТАЦІЯ 

 

 

Накашидзе Л. В. Енергоефективні системи забезпечення 

кліматичних умов в приміщеннях на основі використання енергії Сонця 

та оточуючого середовища. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії. – 

Інститут відновлюваної енергетики НАН України. – Київ, 2018.  

У роботі вирішено важливу наукову проблему енергоефективного 

забезпечення кліматичних умов в приміщеннях за рахунок раціонального 

використання комплексних систем генерування теплової енергії на основі 

використання енергії Сонця та енергії довкілля. 

Мета дисертаційної роботи полягає у науковому обґрунтуванні 

побудови систем забезпечення кліматичних умов в приміщеннях на основі 

використання різних видів відновлюваних джерел енергії, створення нових 

технічних засобів перетворювання енергії відновлюваних джерел. 

Системи кліматизації та енергозабезпечення, у яких в якості 

енергоносія комплексно використовуються енергія сонячного 

випромінювання, енергія оточуючого середовища, рекуперована теплота 

вентиляційних викидів та інші відновлювані джерела енергії, є 

багатокомпонентними технічно складними. Такі системи є сукупністю ряду 

підсистем та елементів. Визначено, що при формуванні енергоефективних 

систем кліматизації необхідно врахування взаємодії як між окремими 

конструктивними елементами та підсистемами, так і навколишнім 

середовищем. Запропоновано алгоритм визначення складу таких систем. 

Сформовано методологічний підхід визначення ефективної взаємодії між 

конструктивними елементами, представлено базові схемні рішення 

енергоефективних систем кліматизації, які використовують різні види 



відновлюваних джерел енергії, що призводить до розширення 

функціональних можливостей. 

Вибір конструктивних елементів базується на представлених 

конструктивно-технологічних особливостях розроблених енергоактивних 

перетворювачів відновлюваних джерел енергії, які одночасно скорочують 

витрати тепла в базових огородженнях споруд різного призначення й 

підвищують їх енергоефективність за рахунок збільшення їх термічного 

опору, зміни параметрів та режимів теплообміну з зовнішнім середовищем. 

При цьому враховуються отримані фізико-технічні залежності 

багатопрошаркових перетворювачів – енергоактивних огороджень, які на 

відміну від відомих враховують не тільки теплофізичні особливості 

прошарків, а й теплофізичні характеристики газоподібних та рідинних 

прошарків при наявності природної та примусової конвекції. 

Обґрунтовано раціональні режими сполучення та функціонування 

таких конструктивних елементів енергоефективних систем кліматизації та 

енергозабезпечення, як теплонасосні установки та системи теплового 

акумулювання. Окреслено особливості організації низькотемпературних 

систем забезпечення кліматичних умов при використанні теплових насосів за 

різним режимами підключення. 

Теоретичні розробки підтверджені проведеними експериментальними 

дослідженнями. 

Представлено новий методологічний підхід експериментального 

моделювання при дослідженні теплотехнічних характеристик 

перетворювачів енергії відновлюваних джерел, при цьому запропоновано 

використовувати безрозмірний коефіцієнт, який дозволяє уніфікувати 

результати досліджень та розширити їх для різних видів конструкції та 

режими енергообміну. 

Для вибору оптимального варіанту схемного рішення системи 

кліматизації та енергозабезпечення створена математична модель, що 



основана на методі багатокритеріального оцінювання узагальненої 

порівняльної ефективності. 

Впровадження результатів досліджень дозволить створювати ефективні 

системи кліматизації з використанням енергії відновлюваних джерел та 

використовувати їх для споруд різного призначення. 

Ключові слова: енергоефективність, кліматизація приміщень, 

перетворювачі, енергія сонячного випромінювання, теплові насоси, теплові 

акумулятори, теплопровідність, сполучення, системи енергозабезпечення. 

 

 

Nakashidze L. V. Energy effective systems for providing indoor climatic 

conditions on the basis of energy of the Sun and environment. - The 

manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the doctor of technical 

sciences in speciality 05.14.08 - transformation of renewable energy. - Renewable 

Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine,- Kyiv, - 2018. 

The paper solves an important scientific problem of energy-efficient 

provision of climatic conditions in the buildings due to the rational use of 

integrated thermal energy generation systems based on the use of solar energy and 

energy of the environment. 

The purpose of the dissertation work is to scientifically substantiate the 

construction of systems for providing indoor climatic conditions on the basis of the 

use of various types of renewable energy sources, the creation of new technical 

means for converting energy from renewable sources. 

Climate systems and energy supply systems, in which solar energy, energy 

of the environment, heat recovery of ventilation emissions and other renewable 

energy sources are used in a comprehensive manner, are multicomponent, 

technically sophisticated. These power supply systems are the combination of a 

number of subsystems and elements. It has been determined that in the formation 

of energy efficient climate systems, systematic consideration of the interaction 



between the individual constructive elements and subsystems, both with the 

environment, requires an algorithm for consideration. A methodological approach 

to determining the effective interaction between constructive elements is presented. 

The basic schematic solutions of energy efficient climate control systems that use 

different types of renewable energy sources are presented, which leads to the 

expansion of functional capabilities. 

The choice of structural elements is based on the presented structural and 

technological features of the developed power-active converters of renewable 

energy sources that simultaneously reduce the heat consumption in the base fences 

of different purpose buildings and increase their energy efficiency by increasing 

their thermal resistance, changing the parameters and modes of heat exchange with 

the external environment. In this case, the received physical and technical 

dependences of layered energy-active fences are considered, which, in contrast to 

the known ones, take into account not only the thermophysical and geometric 

layers, but also the thermophysical characteristics of the air or liquid layers 

between them with natural or forced convection. 

The rational modes of connection and operation of such constructive 

elements of energy-efficient systems of air conditioning and energy supply as heat 

pump units and thermal accumulation systems are substantiated. 

Theoretical developments are confirmed by experimental research. 

A mathematical model based on the multicriterial estimation method of 

generalized comparative efficiency has been developed to choose the optimal 

variant of the circuitry of the climate system and energy supply. 

Implementation of the research results will allow the creation of efficient 

climate control systems with the use of renewable energy sources and use them for 

buildings of different uses. 

Keywords: energy efficiency, indoor climate, converters, solar energy, heat 

pumps, thermal accumulators, thermal conductivity, interconnections, power 

supply systems. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

a – коефіцієнт, що сумарно враховує усі втрати при функціюванні   

  теплового насосу, тобто втрати в холодильному циклі, втрати в  

  компресорі, втрати від зовнішньої необоротності при 

теплообміні; 

b – константа (перетин кривої з віссю t), 0С; 

D – характеристика теплової інерції конструкції; 

F – площа поверхні перетворювача ВДЕ, м2; 

Fn – площі, які в перетворювачі ВДЕ належать неоднорідним  

  елементам, м2; 

F1, FII  – площі, яку займають характерні конструктивні неоднорідні  

  елементи в загальній площі перетворювача ВДЕ, м2; 

fn – сумарний коефіцієнт ефективності для n-го варіанту  

  енергозабезпечення; 

Fперетвор  – площа теплосприймальної поверхні перетворювача ВДЕ, м2; 

FТО – площа теплообмінника, м2; 

g  – показник витрат, що виділяються на j-ю підсистему в складі  

   системи; 

g  – прискорення вільного падіння, м/с2; 

G  – витрата теплоносія, кг/с; 

Gдоб  – добове споживання гарячої води, кг/д;  

Gп  – витрата повітряного теплоносія, кг/с; 

Gперетвор – витрата води через систему перетворювача ВДЕ, кг/с; 

GТН – питома витрата теплоносія, кг/(м2∙с); 

k  – ширина ділянок зони „ребро–канал”, мм; 



k – показник питомих капітальні затрати; 

k1  – коефіцієнт, який характеризує розміри ділянок зони „ребро- 

   канал”; 

k2  – коефіцієнт, який характеризує розміри ділянок зони „ребро”; 

l  – ширина ділянок зони „ребро”, мм; 

Lк, Lв  – витрати енергії на компресорі теплового насоса та 

вентилятора; 

m  – загальна ширина зони каналу повітряного теплоносія, мм. 

m  – параметр, який характеризує кут нахилу дотичної до кривої; 

mд – порядковий номер дня в році; 

n – модуль вектора нормалі до поверхні розділення середовищ; 

Q – повний тепловий потік, що проходить через багатошарову 

пласку  

  конструкцію; 

QK – кількість тепла, що повинна надійти від конденсатора 

теплового  

  насосу, щоб вода в баці-накопичувачі нагрілася до необхідної  

  температури; 

qw. – показник за питомим споживанням води; 

Qвип  – тепловий потік у випарнику теплового насоса, кДж; 

Qдоб – добова витрата теплоти для нагрівання споживаної води; 

Qк  – тепловий потік від конденсатора теплового насоса, кДж; 

Qоп – теплові втрати споруди в навколишнє середовище; 

qП – густина теплового потоку на поверхні перетворювача ВДЕ; 

QПдоб – кількість тепла що відбирається від навколишнього повітря; 



Qперетвор – кількість тепла, що надійшла до видаткового баку за час 

роботи  

   сонячного контуру, кВт∙год; 

QТН – тепловий потік, що відбирається тепловим насосом; 

r  – альбедо земної поверхні; 

R – константа (частка зниження величини безрозмірного  

   характеристичного коефіцієнта від максимального значення в  

  залежності від величини коефіцієнта теплових втрат), м2∙К/Вт; 

R – термічний опір конструкції, м2 · К/Вт; 

R0
необх – необхідний опір теплопередавання; 

Rв – коефіцієнт опору теплосприймання на внутрішній поверхні  

   базового огородження споруди; 

Rзаг – загальний опір теплопередачі (з урахуванням опору 

теплообміну  

  на внутрішніх та зовнішній поверхнях конструкції)  

  перетворювача ВДЕ; 

Rпр  – коефіцієнт перерахування прямої радіації; 

s  – кількість окремих ділянок теплосприймальної поверхні в зоні  

  каналу повітряного теплоносія; 

s  – коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу, з якого виготовлено 

базове  

  огородження; 

s1, s2, s3....sn – коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу окремих прошарків  

   перетворювача ВДЕ; 

t"j – температура j-ї ділянки теплосприймальної поверхні в зоні  

  „ребро”; 



t(i=j) – температура сусідньої ділянки теплосприймальної поверхні 

зони  

  каналу повітряного теплоносія; 

t’р  – розрахункова рівноважна температура перетворювача енергії  

   сонячного випромінювання,0С; 

t0 – початкова температура зовнішнього повітря, 0С; 

t0  – температура зовнішнього повітря, 0С; 

t10, t3, t11 – значення температур на ділянках експериментального зразку  

   перетворювача енергії сонячного випромінювання де  

   розташовано термопари, 0С; 

tB – температура холодоагенту у випарнику, 0С; 

t'j  – температура j ділянки теплосприймальної поверхні в зоні 

„ребро- 

   канал”, 0С; 

tK – температура холодоагенту в конденсаторі, 0С; 

tm1…tm4  – значення температур термопар tm, які розраховувались 

відповідно  

  значенням температур груп термопар, 0С; 

tmin – очікувана мінімальна температура навколишнього повітря, 0С; 

tw – температура поверхні i-го шару, 0С; 

Tw – зміна температури стінки при різних значеннях теплового 

потоку, 0С; 

tБ  – температура води в баці 0С; 

tв – температура внутрішнього повітря, 0С; 

tв – температура внутрішнього повітряного прошарку 

перетворювача  



  ВДЕ, 0С; 

tвих. в, – температура повітря на виході з випарника, 0С; 

tвих. п  – вихідна температура повітряного теплоносія, 0С; 

tвих. р   – вихідна температура рідинного теплоносія, 0С; 

tвнутр перетвор  – температура внутрішньої поверхні базового огородження  

   споруди (стіни або даху) з інтегрованим перетворювачем ВДЕ,  

  0С; 

tвх. п – входна температура повітряного теплоносія, 0С; 

tвх. р  – входна температура рідинного теплоносія, 0С; 

tзл – температуру води, що зливається до бака, 0С; 

tзовн  – температура зовнішнього повітря, 0С; 

tзовн
розр – розрахункова температура зовнішнього повітря для 

конструкції  

  певної масивності, 0С;  

tі  – температура і ділянки теплосприймальної поверхні в зоні 

каналу  

   повітряного теплоносія, 0С; 

tк  – температура теплоносія на вході в систему 

енергозабезпечення,  

  0С; 

tМ  – температура води в мережі, 0С; 

tнавк  – температура навколишнього повітря, 0С; 

tп  – температура повітря в опалювальному приміщенні, 0С; 

tперетвор вих  – середне значення температури на виході з системи підігріву  

   перетворювача ВДЕ, 0С; 

tпл – температура плавлення, 0С; 



tРТ – середня температура води в резервуарі теплообмінників, 0С; 

tСП  – температура води, що надходить споживачеві, 0С; 

tср Тр – температура середовища, 0С; 

V – об'ємні витрати теплоносія на вихідному трубопроводі 

кожного  

  ската енергоактивних огороджень, м3/год; 

v1n, v2n, – позитивні вагові коефіцієнти, які характеризують відносний  

   вклад кожного з часних показників в сумарний коефіцієнт  

   ефективності для n-го варіанту енергозабезпечення; 

VП  – об'ємна витрата повітря, м3; 

W  – показник ефективності функціонування даної системи в 

цілому 

 W – потужність теплового насосу, Вт; 

Wвен – потужність вентилятора, Вт; 

Wвендоб – витрата електроенергії на привід вентилятора, (кВт∙год)/д; 

Wдоб – добова витрата електроенергії спожитої тепловим  

  насосом, (кВт∙год/д); 

X  – кількість допустимих конструктивних рішень, яке 

визначається  

  можливостями їх реалізації; 

Y1...Yn – коефіцієнти теплозасвоєння поверхні прошарків, що сприймає  

   теплову волну від сонячного випромінювання; 

Z – константа (значення безрозмірного характеристичного  

   коефіцієнта при відсутності тепловтрат); 

α   – коефіцієнт тепловіддавання, який характеризує інтенсивність  

   теплообміну; 



α0  – коефіцієнт тепловіддачі між зовнішнім повітрям та  

  енероактивним огородженням; 

αi  – коефіцієнт тепловіддавання між внутрішнім повітрям і 

опорною  

   стіною, Вт/ (м2 · С); 

αт k  – коефіцієнт тепловіддавання відповідної поверхні, Вт/ (м2 · С); 

β  – коефіцієнт об'ємного розширення; 

β – кут установки перетворювача ВДЕ відносно горизонту, град; 

γперетвор  – коефіцієнт сприйняття сонячної енергії перетворювачем ВДЕ; 

δ  – товщина i-го шару конструкції, мм; 

δg  – товщина захисного покриття, мм; 

δi  – товщина повітряних зазорів з обох сторін жалюзі, мм; 

δl – товщина відповідного шару, мм; 

Δt – різниці температур теплоносія на вході та виході з  

   енергоактивного огородження, 0С; 

Δt – різниця температур на поверхнях конструкції 0С; 

ΔT  – різниця температур між протилежними стінками, 0С ; 

ΔtB –  середній перепад температур у випарнику, 0С; 

ΔtK – середній перепад температур у конденсаторі, 0С; 

Δtв  – зниження температури води після віддачі тепла споживачеві, 

0С; 

ΔtМ – зниження температури води за рахунок втрат тепла в 

магістралях,  

  0С; 

Δtм перетв – зниження температури води за рахунок втрат у магістралях, 

0С; 



ΔtП – зниження температури повітря після віддачі холодоагенту 

тепла у  

  випарнику, 0С; 

δw  – товщина опорної стіни, мм; 

ΔwД – допустиме за теплоізоляційними характеристиками 

збільшення  

   вологості матеріалу; 

Δр – витрати тиску у випарнику теплового насоса, МПа; 

Δтсг, 
0С – температура внутрішнього повітря та поверхні базового  

   огородження споруди (стіни або даху), що в приміщенні, 0С; 

ε – випромінювальна здатність; 

εk – коефіцієнт, що враховує вплив конвекції; 

η – коефіцієнт використання сонячної енергії; 

ηв, ηпр  – ККД вентилятора і його приводу; 

ηТН  – коефіцієнт втрат теплового насоса; 

λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·K); 

λf – коефіцієнт теплопровідності нерухомого газу (повітря), 

Вт/(м·K); 

λg – коефіцієнт теплопровідності скла, Вт/(м·K); 

λi – коефіцієнт ефективної теплопровідності повітря, Вт/(м·K); 

λl  – коефіцієнт теплопровідності матеріалу відповідного шару,  

  Вт/(м·K); 

λw  – коефіцієнт теплопровідності матеріалу базової конструкції,  

  Вт/(м·K); 

λт  – теплопровідність матеріалу відповідного прошарку, Вт/(м ·  

0С); 



λэкв – еквівалентного коефіцієнту теплопровідності щілини; 

μ – коефіцієнт динамічної в'язкості, Па·с; 

µТ  – теоретичний коефіцієнт трансформації теплового насоса; 

ν – затухання температурних амплітуд у внутрішньому осередку  

  конструкції перетворювача ВДЕ; 

ξ – безрозмірний коефіцієнт, який характеризує фізико-технічні  

  особливості експериментального зразка перетворювача ВДЕ від  

  розрахункового значення коефіцієнту тепловтрат пристрою; 

ρf  – щільність, г/см³; 

ρП – густина повітря, г/см³; 

ΣD – характеристика теплової інерції сполучення „базове  

  огородження-перетворювач ВДЕ”; 

τ  – час, год; 

τпр – час роботи теплового насосу на проточній воді, год/д; 

τр  – час роботи перетворювача ВДЕ, год/д; 

τс  – тривалість світлового дня, год/д; 

τТН – ймовірний час роботи (год) теплового насосу, год/д; 

υpc  – середня надлишкова рівноважна температура, 0С; 

υм – надлишкова температура води в мережі, 0С; 

υперет. вих – надлишкова температура води на виході з перетворювача ВДЕ,  

  0С; 

φ – дійсний коефіцієнт перетворення теплового насосу; 

φб і φ  – географічні широти базова і даного регіону відповідно, град; 

φв – дійсний коефіцієнт перетворення теплового насосу при 

середній  



    температурі повітря  в даному місяці; 

χ – коефіцієнт перерахування інтенсивності радіації з 

горизонтальної поверхні на поверхню перетворювача ВДЕ; 

ψд – частка дифузійної складової в сонячному опроміненні; 

ψс  – ймовірний коефіцієнт сонячного сяяння; 

А’ – затухаюча температурна амплітуда на протилежній поверхні  

   конструкції; 

А0  – азимут сонця в момент початку освітлення перетворювача 

ВДЕ; 

А1 – перетворювач ВДЕ (інтегрований на базове огородження  

  споруди); 

А2  – перетворювач ВДЕ, встановлений на даху споруди; 

А3  – тепловий насос; 

А5  – генератор-кип’ятильник; 

А6  – градирня-теплообмінник; 

А7  – вентилятор; 

Аt  – температурна амплітуда на поверхні конструкції 

перетворювача  

  ВДЕ; 

ав  – коефіцієнт теплообміну на внутрішній поверхні базового  

   огородження; 

Азах – азимут сонця, що заходить; 

АК1 – розширювальний бак; 

ан  – коефіцієнт теплообміну зовнішньої поверхні базової 

конструкції; 

АСК – азимут претворювача ВДЕ, тобто кут між нормаллю до її  



  поверхні та напрямком на південь; 

АТ1  – бак-теплообмінник; 

АТ2  – бак-теплообмінник з електронагрівачем; 

АТ3  – дефлегматор; 

АТ5, АТ6  – конденсатори; 

АТ8  – випарник; 

Б1  – бак-акумулятор; 

Б2  – витратний бак, 

БС – бак стабілізувальний; 

В  – вентилятор контуру повітряного теплоносія; 

В – показник за витратою газу; 

ВДЕ – відновлювані джерела енергії; 

Вент – вентиляційний потік;  

ВМ1, ВМ2 – витратоміри; 

ВН1, УВ1 – вентилі,  

ВР  – вентилятор; 

ВФО  – внутрішнє оздоблення; 

ГВП  – система гарячого водопостачання; 

ГТО  – ґрунтовий теплообмінник (теплообмінна свердловина); 

ДР1, ДР2 – дроселі; 

Еm – максимальне значення інтенсивності сонячної радіації, Вт/м2; 

ЕН  – електронагрівач - імітатор надходження теплової енергії  

    сонячного випромінювання; 

ЗП  – зовнішнє повітря; 



Кперетв – коефіцієнт теплових втрат перетворювача ВДЕ, Вт/(м2∙К); 

КТО  – коефіцієнт теплопередачі в теплообміннику, Вт/(м2∙К); 

ЛАТР  – лабораторний автотрансформатор; 

Мдоб – добова витрата (кг/д) проточної води для відбору первинного  

   тепла випарником теплового насосу; 

Мдоб – маса повітря, яка потрібна для відбирання первинного тепла; 

МП  – витрата повітря; 

МРТ – маса води в резервуарі теплообмінників, кг; 

Н1...Н5  – циркуляційні насоси; 

П  – насос; 

ПК1, ПК2  – трьохходовий повітряний клапан; 

с – теплоємність теплоносія, Дж/(кг∙К); 

сρп  – теплоємність повітря, кДж/кг К; 

САТ – сезонний акумулятор тепла; 

св – питома теплоємність води; 

СВ  – сонячне випромінювання; 

СО  – система опалення; 

сп  – теплоємність повітряного теплоносія, Дж/(кг ∙ К); 

сП  – питома теплоємність повітря при постійному тиску, Дж/(кг∙К); 

ср  – теплоємність рідинного теплоносія, Дж/(кг ∙ К); 

сТН  – питома теплоємність теплоносія, Дж/(кг∙К); 

Т  – термометр; 

Т0  – поточна температура навколишнього середовища, 0С; 

Т1 – теплообмінник сонячного контуру; 



Т2 – теплообмінник системи гарячого водопостачання; 

Т3 – випарник теплового насосу; 

Т4  – конденсатор теплового насосу; 

Тi  – температура внутрішнього приміщення, 0С; 

ТА – тепловий акумулятор; 

Тв
ТН – температура випаровування робочого агенту у випарнику  

   теплового насоса, 0С; 

Тк 
ТН – температура конденсації робочого агенту в тепловому насосі, 

0С; 

ТОПЗ  – теплообмінник прямого змішування; 

ТП  – температура поверхні, 0С; 

ТП15...ТП18 – термопари; 

Тпов  – температура поверхневого прошарку перетворювача ВДЕ, 0С; 

ТПпов  – тепловий насос (повітряний); 

ТПрід  – тепловий насос (рідинний); 

ТС  – термостат; 

Тсеред  – температура середовища, що дотикається до відповідної  

   поверхні, 0С; 

Х  – холодильник; 

 

 

ВСТУП 

 

Недостатній рівень сформованості наукових засад побудови 

енергоефективних систем забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на 

основі використання енергії Cонця та оточуючого середовища, тобто різних 



видів відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), залишається невирішеною 

проблемою формування систем енергозабезпечення в Україні. 

Фрагментарність у виборі (визначенні) схемних рішень комплексних систем 

забезпечення кліматичних умов у приміщеннях та енергозабезпечення 

споруд житлового, промислового або рекреаційного призначення призводить 

до недостатнього ефекту енергозбереження викопних ресурсів, таких як 

вугілля, газ, нафта та ін. 

Розвиток наукових основ створення енергоефективних систем 

забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі використання 

енергії Cонця та оточуючого середовища зумовлює: 

– необхідність дослідження та формування напрямів інтенсивного 

розвитку технологій створення та широкомасштабного впровадження 

пристроїв перетворювання ВДЕ (особливо багатофункціонального 

призначення); 

– необхідність розробки методології системного наукового 

регулювання впровадження технічних заходів систем кліматизації та 

енергозабезпечення в спорудах різного призначення; 

– формування ринку галузевого призначення. 

Таким чином, подальший розвиток основ формування 

енергоефективних систем забезпечення кліматичних умов в приміщеннях на 

основі використання енергії Cонця та оточуючого середовища має важливе 

наукове та практичне значення розвитку енергетичної галузі в Україні та 

світі, є актуальною науково-практичною проблемою, яка потребує 

подальшого доопрацювання та розв’язання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження проводилися в рамках наукового напрямку науково-

дослідного інституту енергетики Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара (ДНУ). Робота складає частину досліджень, що 

виконувалися в НДІ енергетики ДНУ у межах таких держбюджетних 

науково-дослідних тем: „Розробка узагальненого методу розрахунків і 



прогнозування ефективності використання сонячно-вітрових систем 

енергопостачання з урахуванням кліматичних особливостей регіонів 

України”, № 04-152-00 (2000-2003); „Розробка принципів побудови та 

схемних рішень теплоелектростанцій з комбінуванням відновлюваних 

джерел енергії”, № 6-054-03 (номер державної реєстрації 0103U000571) 

(2003-2006); „Теоретичні засади побудови систем енергозабезпечення з 

використанням відновлюваних джерел енергії та енергоактивних 

обгороджувальних конструкцій”, № 6-146-06 (номер державної реєстрації 

0106U000810) (2006-2009); „Особливості побудови та проектне рішення 

енергоактивного обгородження, як засобу підвищення енергоефективності 

споруд”, №6-215-09 (номер державної реєстрації 0109U000157) (2009-2010). 

У цих роботах здобувач брав участь як виконавець. 

У науково-дослідних роботах „Підвищення ефективності системи 

кліматизації будівель застосуванням ВДЕ при впровадженні теплового 

насосу та нових схемних рішень” (номер державної реєстрації 0115U002401) 

(2015-2016) та „Маркетингове комунікаційне забезпечення упровадження в 

Україні систем енергозабезпечення на основі використання альтернативних 

джерел енергії” (номер державної реєстрації 0115U002400) (2015-2016) 

здобувач був відповідальним виконавцем. 

Мета дисертаційної роботи полягає у науковому обґрунтуванні 

побудови систем забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі 

використання різних видів відновлюваних джерел енергії, створення нових 

технічних засобів перетворювання енергії відновлюваних джерел. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі наукові 

завдання: 

– здійснити аналіз сучасного стану підвищення енергоефективності та 

впровадження комплексних систем забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі використання різних видів відновлюваних джерел 

енергії; 



– визначити конструктивно-технологічні особливості 

багатофункціональних енергоактивних засобів підвищення 

енергоефективності споруд; 

– розробити методологічні фізико-технологічні засади визначення 

конструкції перетворювачів відновлюваних джерел як активного елементу 

системи забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі 

використання відновлюваних джерел енергії; 

– сформувати методологію експериментального моделювання 

дослідження теплотехнічних характеристик перетворювачів енергії 

відновлюваних джерел; 

– обґрунтувати методологічні засади побудови низькотемпературних 

систем забезпечення кліматичних умов при використанні теплонасосних 

установок; 

– сформувати фізико-технологічні особливості акумулювання теплоти 

в системах забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі 

використання різних видів відновлюваних джерел енергії; 

– розробити науково-технічні основи побудови енергоефективних 

систем забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі 

використання енергії сонячного випромінювання та оточуючого середовища; 

– створити методологічні засади розрахунку порівняльної техніко-

економічної ефективності систем забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі відновлюваних джерел енергії. 

Об’єкт дослідження – створення науково-технологічних засад 

побудови енергоефективних систем забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі використання енергії сонячного випромінювання та 

оточуючого середовища. 

Предмет дослідження – енергетичні показники багатофункціональних 

технічних систем кліматизації та енергозабезпечення. 

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що 

енергозабезпечення та кліматизацію будівель можливо забезпечити за 



рахунок різних видів енергії альтернативних джерел з використанням 

елементів і компонентів системи, розробленої в рамках даного проекту, яка 

дозволить мінімізувати експлуатаційні витрати, підвищити ефективність 

використання традиційних енергетичних ресурсів. Перетворювачі ВДЕ, 

наприклад, енергоактивні огородження, сприймають сонячне 

випромінювання, що надходить на їх поверхню (переважно в теплу пору 

року), перетворюють його в теплоту теплоносія, яке через вертикальні трубні 

пластикові теплообмінники накопичується в ґрунтовому акумуляторі 

теплоти. В опалювальний сезон накопичена теплота використовується для 

низькотемпературної системи опалення безпосередньо через теплообмінник 

або за допомогою теплової помпи, яка працює в цьому випадку в 1,5 - 2,5 

рази ефективніше. Таким чином, пропонується використовувати екологічно 

спрямовану ідею – ідею „сезонного теплового діоду”. У теплу пору року 

елементи системи енергопостачання забезпечують переміщення енергії 

сонячного випромінювання, що потрапляє на поверхню будівлі у 

приповерхневі шари ґрунту, а в опалювальний сезон дозовано її 

використовують для потреб енергозабезпечення та кліматизації. Тепловтрати 

акумульованої енергії мінімізуються товщею навколишнього ґрунту, що 

виступає в якості теплоізоляції. 

Методи дослідження. Поставлені задачі будуть вирішуватися 

методами чисельного моделювання, статистичними методами аналізу 

результатів чисельного експерименту, методами математичного 

моделювання та структурного аналізу. Засоби, якими пропонується 

вирішення завдань проекту, є використання ефекту взаємодії великої 

кількості підсистем у відкритій системі, тобто ефекту синергетики. Це 

дозволить створити універсальний комплексний науково-методологічний 

підхід до побудови комплексних енергоефективних систем забезпечення 

кліматичних умов у приміщеннях на основі використання енергії сонячного 

випромінювання та оточуючого середовища. Комплексна система 

кліматизації та енергозабезпечення спроможна об’єднати функції, 



притаманні розрізненим інженерним системам, і забезпечить перетворення та 

перерозподіл енергетичних потоків різних видів ВДЕ. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

одержаних результатів полягає у вирішенні важливої для енергетичної галузі 

наукової проблеми розвитку основ побудови енергоефективних систем 

кліматизації та енергозабезпечення, у яких використовуються різні види 

відновлюваних джерел енергії. У результаті проведеного дослідження 

отримано наступні наукові та практичні результати. 

1. Вперше комплексно обґрунтовано конструктивно-технологічні 

енергоактивні засоби перетворення енергії сонячного випромінювання, які на 

відміну від відомих забезпечують кероване отримання, перерозподіл та 

акумулювання енергії, а також захист споруд від небажаного впливу 

кліматичних та техногенних чинників навколишнього середовища. 

2. Удосконалено методи врахування фізико-технологічних залежностей 

огороджуючих поверхонь, які на відміну від відомих враховують не тільки 

теплофізичні та геометричні параметри шарів, а й теплофізичні 

характеристики повітряних або рідинних прошарків між ними, що дозволило 

покращити експлуатаційні показники технічних запропонованих пристроїв 

перетворювання відновлюваних джерел енергії; 

3. Вперше розроблено новий підхід експериментального моделювання 

теплотехнічних характеристик перетворювачів енергії відновлюваних 

джерел, який відрізняється тим, що визначений у вигляді безрозмірного 

коефіцієнта, для можливості уніфікації результатів досліджень з 

розширенням їх на різні конструкції та режими енергообміну. 

4. Розроблено науково-методологічні основи побудови 

низькотемпературних систем забезпечення кліматичних умов при 

одночасному використанні енергоактивних технічних засобів перетворення 

енергії сонячного випромінювання та енергії довкілля при використанні 

теплових насосів, що забезпечує впровадження різних режимів їх 



підключення, яке призведе до підвищення енергоефективності системи 

кліматизації та дозволяє впровадити регулювання теплового захисту. 

5. Розроблено підґрунтя технічних заходів для суміщення теплового 

акумулювання за використання енергоактивних перетворювачів ВДЕ в 

системах забезпечення кліматичних умов у приміщеннях, що дозволило 

підвищити ефективність комплексного використання різних видів 

відновлюваних джерел енергії. 

6. Удосконалено наукові засади розрахунку та розробки схемних 

рішень складних систем енергозабезпечення та кліматизації з використанням 

енергоактивних перетворювачів енергії відновлюваних джерел, сезонних 

теплових акумуляторів та теплових насосів, що на відміну від відомих 

враховують взаємовплив конструктивних елементів при експлуатації, що 

надає можливість визначити оптимальне співвідношення між 

енергогенерувальними складовими системи в залежності від місця її 

розташування, умов експлуатації, технічної досконалості складових 

елементів та їх вартості. 

7. Удосконалено методологічні засади розрахунку техніко-економічної 

ефективності систем забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на 

основі відновлюваних джерел енергії, особливістю яких є використання 

багатокритеріального оцінювання узагальненої порівняльної ефективності, 

що дає можливість об’єктивно проводити оцінювання різних схемних рішень 

при впровадженні енергоефективних систем кліматизації споруди. 

8. Набули подальшого розвитку чинники системного методологічного 

підходу створення комбінованих систем забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях, особливістю яких є використання таких відновлюваних джерел 

енергії, як енергія сонячного випромінювання, теплова енергія 

навколишнього середовища та ін., що дозволило врахувати ряд заходів, які 

містять: аналіз теплотехнічних параметрів базових огороджень споруди з 

інтегрованими пристроями перетворення відновлюваних джерел енергії; 

розрахунок енергетичного балансу приміщень з урахуванням зміни 



параметрів оточуючого середовища, зміни параметрів і режимів 

функціонування окремих складових енергетичного обладнання; техніко-

економічне обґрунтування технічних рішень, необхідних для практичного 

використання при проектуванні та будівництві нових і модернізації старих 

систем кліматизації та енергозабезпечення. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані наукові й 

практичні результати можуть використовуватись учасниками інвестиційних 

програм і проектів енергозбереження. Результати дисертаційної роботи 

впроваджено на таких підприємствах, як: 

– Державне підприємство „Інвестиційно-інноваційний центр” 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації; 

– Комунальне підприємство „Агентство розвитку Дніпра” Дніпровської 

міської ради; 

– ТОВ „НОВОТЕХ ЛТД” (м. Дніпро, Україна) у співпраці з НПО 

„Чорноморський кластер” (м. Варна, Болгарія), що підтверджується 

відповідними актами впровадження. 

Отримані результати використовуються у навчальному процесі 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

імені В. Лазаряна та Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням автора. Основні положення, висновки та пропозиції одержані й 

сформульовані автором особисто. При проведенні експериментальних 

досліджень автор приймав учать у складенні програми-методики вимірювань 

та обробці отриманих експериментальних результатів. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

було оприлюднено та обговорено в доповідях на Міжнародній науково-

практичній конференції „Актуальні проблеми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства України та основні шляхи їх 

вирішення” (м. Київ, 2011); Международной научно-практической 



конференции „Энергосбережение на железнодорожном транспорте” 

(м. Ждениево, 2011); Международной научно-практической конференции 

„Кластерный подход к управлению и развитию регионов” (м. Севастополь, 

2012); Міжнародному науково-практичному форумі „Наука і бізнес – основа 

економіки” (м. Дніпропетровськ, 2012); Международных конференциях 

„Космические технологии: настоящее и будущее” (м. Днепропетровск, 2013, 

2015); Всеукраїнських науково-практичних конференціях „Інноваційний 

потенціал української науки – ХХІ сторіччя” (м. Запоріжжя, 2013, 2014); ІІ 

Межотраслевой научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов в области проектирования предприятий горно-

металлургического комплекса, энерго- и ресурсосбережения, защиты 

окружающей природной среды „Инновационные пути модернизации базовых 

отраслей промышленности, энерго- и природосбережение, охрана 

окружающей природной среды” (м. Харьков, 2013); Международной научно-

практической интернет-конференции „Энергосберегающие технологии 

теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры” 

(м. Киев, 2014); Міжнародних науково-практичних конференціях 

„Відновлювана енергетика ХХІ століття” (м. Київ, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018); VI Міжнародній науково-практичній конференції 

„Енергозбереження на залізничному транспорті та в промисловості” 

(м. Воловець, 2015); Міжнародних науково-практичних конференціях 

„Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах 

глобалізації та енергозбереження” (м. Дніпро, 2016, 2017, 2018); 

Міжнародній науково-практичній конференції „Маркетингові комунікації та 

логістика у сфері технологій енергозбереження в Україні та світі” (м. Дніпро, 

2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 84 наукові праці, з яких 

розділи у 6 монографіях, 2 навчальні посібники, 10 статей у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних, 20 статей у наукових фахових 



виданнях, 2 патенти, 44 тези доповідей у збірниках матеріалів науково-

практичних конференцій. 

 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 8 розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний 

обсяг дисертації становить 392 сторінки, з них 351 сторінка основного 

тексту. Робота містить 28 таблиць, 82 рисунки, 5 додатків. Список 

використаних джерел містить 259 найменувань. 

нтарність у виборі (визначенні) схемних рішень комплексних систем 

забезпечення кліматичних умов у приміщеннях та енергозабезпечення 

споруд житлового, промислового або рекреаційного призначення призводить 

до недостатнього ефекту енергозбереження викопних ресурсів, таких як 

вугілля, газ, нафта та ін. 

Розвиток наукових основ створення енергоефективних систем 

забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі використання 

енергії Cонця та оточуючого середовища зумовлює: 

– необхідність дослідження та формування напрямів інтенсивного 

розвитку технологій створення та широкомасштабного впровадження 

пристроїв перетворювання ВДЕ (особливо багатофункціонального 

призначення); 

– необхідність розробки методології системного наукового 

регулювання впровадження технічних заходів систем кліматизації та 

енергозабезпечення в спорудах різного призначення; 

– формування ринку галузевого призначення. 

Таким чином, подальший розвиток основ формування 

енергоефективних систем забезпечення кліматичних умов в приміщеннях на 

основі використання енергії Cонця та оточуючого середовища має важливе 

наукове та практичне значення розвитку енергетичної галузі в Україні та 

світі, є актуальною науково-практичною проблемою, яка потребує 

подальшого доопрацювання та розв’язання. 



Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження проводилися в рамках наукового напрямку науково-

дослідного інституту енергетики Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара (ДНУ). Робота складає частину досліджень, що 

виконувалися в НДІ енергетики ДНУ у межах таких держбюджетних 

науково-дослідних тем: „Розробка узагальненого методу розрахунків і 

прогнозування ефективності використання сонячно-вітрових систем 

енергопостачання з урахуванням кліматичних особливостей регіонів 

України”, № 04-152-00 (2000-2003); „Розробка принципів побудови та 

схемних рішень теплоелектростанцій з комбінуванням відновлюваних 

джерел енергії”, № 6-054-03 (номер державної реєстрації 0103U000571) 

(2003-2006); „Теоретичні засади побудови систем енергозабезпечення з 

використанням відновлюваних джерел енергії та енергоактивних 

обгороджувальних конструкцій”, № 6-146-06 (номер державної реєстрації 

0106U000810) (2006-2009); „Особливості побудови та проектне рішення 

енергоактивного обгородження, як засобу підвищення енергоефективності 

споруд”, №6-215-09 (номер державної реєстрації 0109U000157) (2009-2010). 

У цих роботах здобувач брав участь як виконавець. 

У науково-дослідних роботах „Підвищення ефективності системи 

кліматизації будівель застосуванням ВДЕ при впровадженні теплового 

насосу та нових схемних рішень” (номер державної реєстрації 0115U002401) 

(2015-2016) та „Маркетингове комунікаційне забезпечення упровадження в 

Україні систем енергозабезпечення на основі використання альтернативних 

джерел енергії” (номер державної реєстрації 0115U002400) (2015-2016) 

здобувач був відповідальним виконавцем. 

Мета дисертаційної роботи полягає у науковому обґрунтуванні 

побудови систем забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі 

використання різних видів відновлюваних джерел енергії, створення нових 

технічних засобів перетворювання енергії відновлюваних джерел. 



Для досягнення поставленої мети були поставлені такі наукові 

завдання: 

– здійснити аналіз сучасного стану підвищення енергоефективності та 

впровадження комплексних систем забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі використання різних видів відновлюваних джерел 

енергії; 

– визначити конструктивно-технологічні особливості 

багатофункціональних енергоактивних засобів підвищення 

енергоефективності споруд; 

– розробити методологічні фізико-технологічні засади визначення 

конструкції перетворювачів відновлюваних джерел як активного елементу 

системи забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі 

використання відновлюваних джерел енергії; 

– сформувати методологію експериментального моделювання 

дослідження теплотехнічних характеристик перетворювачів енергії 

відновлюваних джерел; 

– обґрунтувати методологічні засади побудови низькотемпературних 

систем забезпечення кліматичних умов при використанні теплонасосних 

установок; 

– сформувати фізико-технологічні особливості акумулювання теплоти 

в системах забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі 

використання різних видів відновлюваних джерел енергії; 

– розробити науково-технічні основи побудови енергоефективних 

систем забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі 

використання енергії сонячного випромінювання та оточуючого середовища; 

– створити методологічні засади розрахунку порівняльної техніко-

економічної ефективності систем забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі відновлюваних джерел енергії. 

Об’єкт дослідження – створення науково-технологічних засад 

побудови енергоефективних систем забезпечення кліматичних умов у 



приміщеннях на основі використання енергії сонячного випромінювання та 

оточуючого середовища. 

Предмет дослідження – енергетичні показники багатофункціональних 

технічних систем кліматизації та енергозабезпечення. 

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що 

енергозабезпечення та кліматизацію будівель можливо забезпечити за 

рахунок різних видів енергії альтернативних джерел з використанням 

елементів і компонентів системи, розробленої в рамках даного проекту, яка 

дозволить мінімізувати експлуатаційні витрати, підвищити ефективність 

використання традиційних енергетичних ресурсів. Перетворювачі ВДЕ, 

наприклад, енергоактивні огородження, сприймають сонячне 

випромінювання, що надходить на їх поверхню (переважно в теплу пору 

року), перетворюють його в теплоту теплоносія, яке через вертикальні трубні 

пластикові теплообмінники накопичується в ґрунтовому акумуляторі 

теплоти. В опалювальний сезон накопичена теплота використовується для 

низькотемпературної системи опалення безпосередньо через теплообмінник 

або за допомогою теплової помпи, яка працює в цьому випадку в 1,5 - 2,5 

рази ефективніше. Таким чином, пропонується використовувати екологічно 

спрямовану ідею – ідею „сезонного теплового діоду”. У теплу пору року 

елементи системи енергопостачання забезпечують переміщення енергії 

сонячного випромінювання, що потрапляє на поверхню будівлі у 

приповерхневі шари ґрунту, а в опалювальний сезон дозовано її 

використовують для потреб енергозабезпечення та кліматизації. Тепловтрати 

акумульованої енергії мінімізуються товщею навколишнього ґрунту, що 

виступає в якості теплоізоляції. 

Методи дослідження. Поставлені задачі будуть вирішуватися 

методами чисельного моделювання, статистичними методами аналізу 

результатів чисельного експерименту, методами математичного 

моделювання та структурного аналізу. Засоби, якими пропонується 

вирішення завдань проекту, є використання ефекту взаємодії великої 



кількості підсистем у відкритій системі, тобто ефекту синергетики. Це 

дозволить створити універсальний комплексний науково-методологічний 

підхід до побудови комплексних енергоефективних систем забезпечення 

кліматичних умов у приміщеннях на основі використання енергії сонячного 

випромінювання та оточуючого середовища. Комплексна система 

кліматизації та енергозабезпечення спроможна об’єднати функції, 

притаманні розрізненим інженерним системам, і забезпечить перетворення та 

перерозподіл енергетичних потоків різних видів ВДЕ. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

одержаних результатів полягає у вирішенні важливої для енергетичної галузі 

наукової проблеми розвитку основ побудови енергоефективних систем 

кліматизації та енергозабезпечення, у яких використовуються різні види 

відновлюваних джерел енергії. У результаті проведеного дослідження 

отримано наступні наукові та практичні результати. 

1. Вперше комплексно обґрунтовано конструктивно-технологічні 

енергоактивні засоби перетворення енергії сонячного випромінювання, які на 

відміну від відомих забезпечують кероване отримання, перерозподіл та 

акумулювання енергії, а також захист споруд від небажаного впливу 

кліматичних та техногенних чинників навколишнього середовища. 

2. Удосконалено методи врахування фізико-технологічних залежностей 

огороджуючих поверхонь, які на відміну від відомих враховують не тільки 

теплофізичні та геометричні параметри шарів, а й теплофізичні 

характеристики повітряних або рідинних прошарків між ними, що дозволило 

покращити експлуатаційні показники технічних запропонованих пристроїв 

перетворювання відновлюваних джерел енергії; 

3. Вперше розроблено новий підхід експериментального моделювання 

теплотехнічних характеристик перетворювачів енергії відновлюваних 

джерел, який відрізняється тим, що визначений у вигляді безрозмірного 

коефіцієнта, для можливості уніфікації результатів досліджень з 

розширенням їх на різні конструкції та режими енергообміну. 



4. Розроблено науково-методологічні основи побудови 

низькотемпературних систем забезпечення кліматичних умов при 

одночасному використанні енергоактивних технічних засобів перетворення 

енергії сонячного випромінювання та енергії довкілля при використанні 

теплових насосів, що забезпечує впровадження різних режимів їх 

підключення, яке призведе до підвищення енергоефективності системи 

кліматизації та дозволяє впровадити регулювання теплового захисту. 

5. Розроблено підґрунтя технічних заходів для суміщення теплового 

акумулювання за використання енергоактивних перетворювачів ВДЕ в 

системах забезпечення кліматичних умов у приміщеннях, що дозволило 

підвищити ефективність комплексного використання різних видів 

відновлюваних джерел енергії. 

6. Удосконалено наукові засади розрахунку та розробки схемних 

рішень складних систем енергозабезпечення та кліматизації з використанням 

енергоактивних перетворювачів енергії відновлюваних джерел, сезонних 

теплових акумуляторів та теплових насосів, що на відміну від відомих 

враховують взаємовплив конструктивних елементів при експлуатації, що 

надає можливість визначити оптимальне співвідношення між 

енергогенерувальними складовими системи в залежності від місця її 

розташування, умов експлуатації, технічної досконалості складових 

елементів та їх вартості. 

7. Удосконалено методологічні засади розрахунку техніко-економічної 

ефективності систем забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на 

основі відновлюваних джерел енергії, особливістю яких є використання 

багатокритеріального оцінювання узагальненої порівняльної ефективності, 

що дає можливість об’єктивно проводити оцінювання різних схемних рішень 

при впровадженні енергоефективних систем кліматизації споруди. 

8. Набули подальшого розвитку чинники системного методологічного 

підходу створення комбінованих систем забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях, особливістю яких є використання таких відновлюваних джерел 



енергії, як енергія сонячного випромінювання, теплова енергія 

навколишнього середовища та ін., що дозволило врахувати ряд заходів, які 

містять: аналіз теплотехнічних параметрів базових огороджень споруди з 

інтегрованими пристроями перетворення відновлюваних джерел енергії; 

розрахунок енергетичного балансу приміщень з урахуванням зміни 

параметрів оточуючого середовища, зміни параметрів і режимів 

функціонування окремих складових енергетичного обладнання; техніко-

економічне обґрунтування технічних рішень, необхідних для практичного 

використання при проектуванні та будівництві нових і модернізації старих 

систем кліматизації та енергозабезпечення. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані наукові й 

практичні результати можуть використовуватись учасниками інвестиційних 

програм і проектів енергозбереження. Результати дисертаційної роботи 

впроваджено на таких підприємствах, як: 

– Державне підприємство „Інвестиційно-інноваційний центр” 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації; 

– Комунальне підприємство „Агентство розвитку Дніпра” Дніпровської 

міської ради; 

– ТОВ „НОВОТЕХ ЛТД” (м. Дніпро, Україна) у співпраці з НПО 

„Чорноморський кластер” (м. Варна, Болгарія), що підтверджується 

відповідними актами впровадження. 

Отримані результати використовуються у навчальному процесі 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

імені В. Лазаряна та Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням автора. Основні положення, висновки та пропозиції одержані й 

сформульовані автором особисто. При проведенні експериментальних 

досліджень автор приймав учать у складенні програми-методики вимірювань 

та обробці отриманих експериментальних результатів. 



Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

було оприлюднено та обговорено в доповідях на Міжнародній науково-

практичній конференції „Актуальні проблеми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства України та основні шляхи їх 

вирішення” (м. Київ, 2011); Международной научно-практической 

конференции „Энергосбережение на железнодорожном транспорте” 

(м. Ждениево, 2011); Международной научно-практической конференции 

„Кластерный подход к управлению и развитию регионов” (м. Севастополь, 

2012); Міжнародному науково-практичному форумі „Наука і бізнес – основа 

економіки” (м. Дніпропетровськ, 2012); Международных конференциях 

„Космические технологии: настоящее и будущее” (м. Днепропетровск, 2013, 

2015); Всеукраїнських науково-практичних конференціях „Інноваційний 

потенціал української науки – ХХІ сторіччя” (м. Запоріжжя, 2013, 2014); ІІ 

Межотраслевой научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов в области проектирования предприятий горно-

металлургического комплекса, энерго- и ресурсосбережения, защиты 

окружающей природной среды „Инновационные пути модернизации базовых 

отраслей промышленности, энерго- и природосбережение, охрана 

окружающей природной среды” (м. Харьков, 2013); Международной научно-

практической интернет-конференции „Энергосберегающие технологии 

теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры” 

(м. Киев, 2014); Міжнародних науково-практичних конференціях 

„Відновлювана енергетика ХХІ століття” (м. Київ, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018); VI Міжнародній науково-практичній конференції 

„Енергозбереження на залізничному транспорті та в промисловості” 

(м. Воловець, 2015); Міжнародних науково-практичних конференціях 

„Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах 

глобалізації та енергозбереження” (м. Дніпро, 2016, 2017, 2018); 

Міжнародній науково-практичній конференції „Маркетингові комунікації та 



логістика у сфері технологій енергозбереження в Україні та світі” (м. Дніпро, 

2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 84 наукові праці, з яких 

розділи у 6 монографіях, 2 навчальні посібники, 10 статей у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних, 20 статей у наукових фахових 

виданнях, 2 патенти, 44 тези доповідей у збірниках матеріалів науково-

практичних конференцій. 

 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 8 розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний 

обсяг дисертації становить 392 сторінки, з них 351 сторінка основного 

тексту. Робота містить 28 таблиць, 82 рисунки, 5 додатків. Список 

використаних джерел містить 259 найменувань. 



РОЗДІЛ 1 

 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ 

СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В 

ПРИМІЩЕННЯХ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ 

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

 

На сьогодні питання впровадження комплексних систем кліматизації, в 

яких в якості основного енергоносія використовуються відновлювані 

джерела енергії є актуальними з багатьох причин. Ефективне вирішення цих 

питань доцільно розглядати як основні заходи: 

– з енергозбереження, що є обов'язковими при постійному зростанні 

цін на традиційні енергоносії та скорочення їх запасів на Землі; 

– зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище 

при використанні традиційних джерел енергії та ін. 

При застосуванні традиційних джерел енергії для кліматизації споруд 

різного призначення суттєвими є затрати на утримання трубопровідних 

мереж розподілу теплової енергії. Системи централізованого 

енергозабезпечення є розгалуженими, оборотного типу, з нестабільними 

режимами функціонування, тобто такими, де теплове навантаження суттєво 

змінюється протягом опалювального періоду та протягом доби. При 

тривалому терміні експлуатації такі негативні фактори є визначальними з 

точки зору оцінки ефективності системи енергозабезпечення [1]. 

Тому в Україні та світі для забезпечення споживачів електричною та 

тепловою енергією поширюються комбіновані системи генерування, в яких 

ефективно використовуються відновлювані джерела енергії. 

Широкомасштабне впровадження таких технологічних рішень побудови 

систем енергозабезпечення сприяє зменшенню рівня питомого споживання 

енергії в країні. 



Так, наприклад, відомо (за даними Інституту пасивних будівель NAPE 

– Національного агентства врахування енергії в Польщі), що споживання 

теплової енергії в житлових спорудах складає до 120 кВт · год/(м² · рік). 

Визначено, що основною причиною такого значного споживання енергії є 

незадовільний показник нераціональної комплектації систем 

енергозабезпечення, в яких використовуються відновлювані джерела енергії 

[2]. 

Для оптимізації складу систем кліматизації (та режимів їх 

функціонування) за умови використання різних видів відновлюваних джерел 

енергії необхідно одночасне вирішення ряду питань, серед яких: 

– раціональний вибір доцільних схемних рішень комплексної системи 

енергозабезпечення і кліматизації (опалення, кондиціювання, вентиляція та 

гаряче водопостачання) залежно від призначення будівлі; 

– ефективне визначення впливу складових елементів системи 

енергозабезпечення на рівень енергетичної ефективності будівель. 

Усі визначені оптимальні комплексні технічні рішення побудови 

систем кліматизації (енергозабезпечення) повинні поєднувати такі основні 

складові, як економіка, екологія та комфортність [2]. Тільки завдяки такому 

підходу можливо зменшення витрат на функціонування систем 

енергозабезпечення, зниження екологічних ризиків їх експлуатації. 

 

1.1 Схемні рішення комплексної системи енергозабезпечення і 

кліматизації (опалення, кондиціювання, вентиляція та гаряче 

водопостачання) 

 

Централізовані системи кліматизації, незважаючи на ряд позитивних 

переваг, мають суттєві недоліки [3], основним з яких є інерційність зміни 

температурних, вологісних режимів (та інших параметрів, які визначаються 

нормативними документами), затратність та ін. 



Сучасні системи кліматизації є такими, що спроможні підтримувати 

необхідні комфортні умови в приміщеннях споживача за різних кліматичних 

обставин [4]. Існуючі централізовані системи енергозабезпечення (теплова та 

електрична енергія) на сьогодні мають незадовільний технічний стан. Так, 

наприклад, для забезпечення якісного опалення споруд необхідно 

регулювати генерування теплової енергії. Теплове навантаження 

централізовано регулюється, в основному, двома способами: зміною 

температури або витрати теплоносія. Кожен із методів регулювання 

подавання теплоти має свої переваги та недоліки залежно від гідравлічної 

характеристики системи. Найбільш широке використання отримало якісне 

регулювання, тобто зміна температури теплоносія на джерелі при постійній 

витраті залежить від температури зовнішнього середовища. Але такий метод 

не дозволяє оптимізувати теплові режими та перерозподіл теплових потоків. 

У цей же час за кордоном частіше використовують кількісне регулювання, 

який дозволяє суттєво знизити теплові втрати. 

 

 

Рис. 1.1. Зовнішній вигляд розподільчого вузла комбінованої системи 

енергозабезпечення 

 

Основні методи, розрахунки регулювання теплового навантаження 

наведено в роботах [5, 6]. Вибір засобу регулювання подачі теплової енергії 



(збільшення температури або витрати теплоносія, який подається в систему, 

або двома цими параметрами) повинен оцінюватися вартісними показниками 

часових витрат палива та електроенергії в різних діапазонах зовнішніх умов 

для конкретних умов. 

Нагальним у даний час є застосування технічних рішень, які 

дозволяють автономно забезпечити необхідні кліматичні параметри споруди, 

наприклад, завдяки генеруванню теплової енергії на самих об’єктах (за умови 

комплексного використання сонячної енергії, енергії навколишнього 

середовища, енергії вітрового потенціалу,  рекуперованої теплоти 

вентиляційних викидів та ін.). 

Так, наприклад, в проектах енергозберігаючих будівель [2] використані 

сучасні системи вентиляції, гарячого водозабезпечення (ГВС), в яких 

застосовано комплексні конструктивні рішення використання відновлюваних 

джерел енергії. При цьому прийнято до уваги аспекти, які сприяють 

зменшенню тепловтрат: 

– зниження тепловтрат до 80 %, за рахунок використання примусової 

вентиляції з рекуперацією теплоти при подаванні приплинного повітря через 

ґрунтовий теплообмінник та забезпечення герметичності споруди; 

– використання енергозберігаючих вікон та дверей, що дозволяє 

знизити втрати теплоти до 20–25 %; 

– використання „пасивної” зовнішньої теплоізоляції дозволяє 

скоротити тепловтрати до 40 %; 

– теплоізоляція даху споруди прошарком теплоізоляції підвищеної 

товщини, дозволяє скоротити втрати теплоти на 35 %; 

– збільшення прошарку теплоізоляції пола на ґрунті дозволяє 

скоротити тепловтрати на 35 %; 

– використання конструктивних рішень, в яких практично відсутні 

містки холоду, дозволяє зменшити тепловтрати більш ніж на 50 %. 



Наочно продемонстровано ефективність використання інноваційних 

технологій в [2], де наведено порівняння тепловтрат у звичайному та 

енергозберігаючому будинку (рис. 1.2). 

У результаті впровадження комплексних інноваційних систем 

енергозабезпечення з врахуванням зазначених заходів з енергозбереження 

(які є необхідними) сезонне використання теплової енергії для кліматизації 

житлового будинку скорочується до 50 %. Це відповідно призводить до 

скорочення до 50 %, показників енергоспоживання за умови комплексного 

використання відновлюваних джерел енергії. 

 

 

Рис. 1.2. Діаграма порівняння тепловтрат в звичайному та 

енергозберігаючому будинку [2] 

 

У роботі [3] показано, що на сьогодні через наявність випадків перебоїв 

централізованого енергопостачання, відключення у зв’язку з проведенням 

профілактичних робіт та ін. з’явилась тенденція переходу споживачів на 

комбіноване використання різних видів відновлюваних джерел енергії -

автономне опалення або встановлення такої системи паралельно з 
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централізованим енергозабезпеченням. Встановлення таких систем є 

комплексним питанням, яке стосується не тільки (і не стільки) системи 

теплопостачання ЖКГ, але й системи електрозабезпечення. Позитивним у 

такому підході є те, що будуть виключені витрати на обслуговування й 

уникнення аварій в циркуляційних і розподільчих мережах гарячого 

водопостачання (ГВП), які багатократно перевищують затрати в мережах на 

опалювання. Збільшиться час на профілактику, що дозволить більш якісно 

забезпечувати споживача необхідною енергією. Перевагою автономних 

систем кліматизації є можливість широкомасштабного комплексного 

використання різних видів відновлюваних джерел енергії. 

Інтенсифікувати переваги та запобігти недолікам централізованої й 

автономної систем енергозабезпечення можливо шляхом їх комбінування. 

Завдяки використанню таких установок в енергосистемі завантажаться 

недовантажені потужності в нічні періоди, зменшиться споживання 

електроенергії в піковий період. Вирівнювання графіка споживання 

електроенергії дозволить покращити якість електроенергії, забезпечить 

роботу енергоблоків теплових електростанцій в умовах рівномірної найбільш 

ефективної потужності. 

Наприклад, комбіновані установки нагрівання води вводяться в роботу 

впродовж декількох днів, а строк окупності не перевищує 2-х років. 

Вдосконалення систем гарячого водопостачання як житлових, так і 

громадських будівель, крім використання відновлюваних джерел енергії, 

може впроваджуватись шляхом проведення наступних заходів: 

– впровадження водорозбірних пристроїв та обладнання, яке забезпечує 

зменшення витрат гарячої води на господарські та побутові потреби; 

– використання ефективної теплової ізоляції трубопроводів; 

– використання теплових акумуляторів з відповідною тепловою 

автоматикою для стабілізації температури гарячої води, яка надходить до 

споживача; 

– використання регуляторів для регулювання напору згідно поверхам; 



– використання водорозбірної арматури з аеруючими насадками та ін. 

За інформацією, що наявна в різних літературних джерелах [4 - 6], на 

даний час відома велика кількість схемних рішень, які базуються на 

поєднанні різних конструктивних елементів. Так, наприклад, поєднання 

системи сонячних теплових колекторів і теплових насосів є дуже 

привабливим варіантом для збільшення використання відновлюваних джерел 

енергії на світовому рівні для опалення та приготування гарячої води. У 

роботі [7] різні варіанти побудови комбінованих систем сонячної енергії і 

теплових насосів аналізуються в стандартних умовах МЕА SHC Task 44/ГЕС 

Annex 38 для будівель різного типу та призначення. Прикладом є наступні 

системи, які містять: 

– тепловий насос, що використовує енергію сонячного випромінювання 

та навколишнього середовища; 

– тепловий насос, що використовує енергію сонячного випромінювання 

та геотермальну теплову енергію; 

– тепловий насос, що використовує енергію сонячного випромінювання 

та поєднаний з пристроєм для зберігання льоду. 

Чисельні розрахунки проводилися з використанням двох імітаційних 

платформ: TRNSYS-17 і Polysun-6®. Було також передбачено порівняння між 

двома середовищами моделювання. Крім того, базовий варіант (без 

використання сонячної енергії) використовувався для визначення 

потенційних переваг ефективності застосування сонячних колекторів 

порівняно з системою, де наявний тільки тепловий насос. 

У результаті порівняння комбінованих сонячних теплових систем і 

теплових насосів з їх відповідним комутуванням, визначено, що в 

комплексних системах енергозабезпечення, ефективність використання 

теплового насосу підвищується за наявності системи „повітря-ґрунт” [8]. 

У [9] розглянуто комбіновану автономну систему гарячого 

водопостачання. Основними конструктивними елементами такої системи 

енергозабезпечення є пластинчастий теплообмінник, підключений до 



водяного джерела низькопотенційної теплоти, парокомпресійний тепловий 

насос та акумулятор антифризу. При цьому антифриз є проміжним 

теплоносієм, який циркулює між теплообмінником і тепловим насосом. 

Перевагою такої системи енергозабезпечення є можливість ефективного 

функціонування за умови наявності низькопотенційного джерела енергії 

(енергія сонячного випромінювання, теплота навколишнього середовища та 

ін.). 

Представлене в [10] схемне рішення системи ГВП й опалення містить 

теплові насоси (ТН). У контурі ГВП передбачається подача води в 

теплонасосну схему, нагрівання до нормативної температури за допомогою 

теплових насосів і доставка нагрітої води споживачам. Кожен тепловий насос 

використовують як щабель послідовного нагріву з теплонасосним циклом, 

близьким до трикутного циклу Лоренцо. При цьому проходить відбір тепла 

від гарячої води, яка подається на нагрів в тепловому насосі першого 

ступеня, і налаштовуючи кожен ТН на температуру конденсації його 

робочого тіла з урахуванням відданої ним теплоти. У контурі опалення 

використовують всі операції, притаманні системі гарячого водопостачання. 

Нагріту воду доставляють в схему споживання, у якій її подають в залежності 

від температури зовнішнього повітря за допомогою регулятора/регуляторів, 

підключаючи в приміщенні нагрівальний прилад або повітряний 

теплообмінник. Там проходить її охолодження зовнішнім повітрям до 

обраної для цього циклу температури і подача на нагрів в тепловий насос 

першого ступеня, а нагріте повітря – в приміщення. 

У роботі [11] розглянуто комбіновані системи теплозабезпечення (вони 

отримали широке розповсюдження в багатьох країнах, таких як Данія, 

Франція, Швеція та ін.). Комбінована система теплозабезпечення складається 

з різних джерел теплоти: централізованого теплозабезпечення, 

відновлюваних джерел енергії, котлів-генераторів теплової енергії. Усі ці 

джерела направляють теплоту споживачам через загальний бойлер-

утилізатор. Принцип функціонування такої комбінованої системи 



енергозабезпечення полягає в наступному: від системи гарячого 

централізованого теплозабезпечення через теплообмінник теплоносій з 

постійною або змінною температурою подається до бойлера-утилізатора. 

Витрата або температура теплоносія регулюється за допомогою системи 

автоматики залежно від параметрів теплоносія в добовому тепловому 

акумуляторі. У цей же добовий тепловий акумулятор надходить теплова 

енергія від котлів, які функціонують на різних видах палива, від сонячних 

колекторів, від теплових насосів та від джерел вторинної теплової енергії. 

У теплий період року розрахункове споживання теплової енергії може 

забезпечуватись за рахунок альтернативних низькотемпературних джерел 

теплоти. При цьому котли-генератори теплової енергії та система 

центрального теплозабезпечення можуть відключатись. При збільшенні 

споживання теплової енергії автоматично збільшується відбір теплоносія від 

центральної системи теплозабезпечення [10, 11]. 

У холодний період року, коли споживання теплової енергії 

збільшується, підключається генератор теплової енергії. Система 

централізованого теплозабезпечення подає споживачу теплоносій із 

постійною або змінною температурою. Витрата теплоносія при цьому 

регулюється автоматично залежно від температури в добовому тепловому 

акумуляторі. 

Теплота від сонячних колекторів використовується сезонно. При 

використанні в якості теплоносія етилен-гліколю теплота сонячної енергії 

може використовуватись у світлу пору дня цілорічно. 

Низькопотенційна теплота навколишнього повітря, ґрунту, водойм або 

в якості вторинного тепла на підприємствах (охолодження обладнання, 

каналізаційні стоки) перетворюється за допомогою теплового насосу та 

накопичується в добовому тепловому акумуляторі. 

Для керування роботою комплексної системи теплозабезпечення 

необхідно враховувати особливості експлуатації сонячних колекторів і 

вітроагрегатів, а також теплових вторинних енергоресурсів. Така схема 



комплексної системи теплового енергозабезпечення дозволяє 

використовувати енергію Сонця, вітру, вторинних ресурсів, що знижує 

витрату палива в системі централізованого теплозабезпечення на 30 %. 

Використання котлів-генераторів теплової енергії в якості пікового 

підігрівача передбачає можливість стабільного та динамічного 

теплозабезпечення споживача тепловою енергією від різних джерел. 

Піковими підігрівачами є високоефективні котли-генератори теплової 

енергії, у яких теплову енергію отримують при спалюванні нетрадиційних 

видів палива, у тому числі твердих побутових відходів. Наявність у 

комбінованій схемі теплозабезпечення твердопаливних котлів, 

геліоустановок, вторинних теплових енергетичних ресурсів та інших 

альтернативних джерел енергії дозволяє значно знизити витрату газу для 

виробництва теплоти на теплоелектроцентралях та котелень, які 

функціонують при пікових навантаженнях. Наявність у комбінованій схемі 

добового теплового акумулятора дозволяє сприймати будь-які види теплової 

енергії від будь-яких джерел, що функціонують з різними параметрами 

теплоносія. Приєднання різних джерел теплової енергії може проводитись 

послідовно. 

 

1.2 Вплив складових елементів системи енергозабезпечення на рівень 

енергетичної ефективності будівель 

 

У [12] показані особливості побудови пристрою теплового насоса. 

Особливість взаємодії конструктивних елементів в даному тепловому насосі 

полягає в тому, що він забезпечений компресором з двома циліндрами, який 

містить електродвигун і дві частини для стиснення, щоб приводитись у дію 

електричним двигуном. Такий тепловий насос має структуру, у якому наявні 

два режимами роботи, коли одну з частин стиснення розміщують у стислому 

стані, та паралельну роботу [12]. Пристрій забезпечений такими 

комплектуючими елементами: 



– блоком  керування інвертором, привід якого передає потужність 

приводу з електродвигуна; 

– пристроєм визначення режиму роботи, який з'ясовує поточний режим 

роботи на основі електричного сигналу, отриманого від блоку управління 

приводного перетворювача; 

– блоком керування, який визначає частоту обертання електродвигуна 

таким чином, що температура об'єкта наближається до заданого значення, і 

управляє блоком управління приводом інвертора. 

У [13] показано пристрій, що належить до способу роботи теплового 

насосу, у якому рідинне середовище проходить крізь перший тепловий насос, 

друге рідинне середовище протікає через другий тепловий насос. 

Особливість функціонування  даного теплового насосу полягає в тому, що 

теплота передається від першого до другого осередку, за допомогою 

теплообмінника. Корисне теплота відбирається з другого осередку при 

температурі рідини  щонайменше 120 0C. Так, корисна теплота другого 

осередку дозується за об'ємною потужністю нагріву першого осередку. 

Для забезпечення стабільного необхідного температурного режиму 

пропонується використовувати пристрій, який показано у [14]. Для 

ефективного функціонування системи енергозабезпечення та сталого 

функціонування всіх конструктивних елементів системи використовується 

пристрій системи регулювання температури. Особливістю такої системи є 

використання системи контролю температури при одночасному використанні 

геотермального теплового насосу, сонячних колекторів, що призводить до 

зменшення споживання енергії. 

Для підвищення надійності функціонування систем енергозабезпечення 

[15] пропонується технічне рішення з наявністю системи утилізації енергії з 

використанням сонячної енергії. Використовується збірна теплогенеруюча 

комплексна панель, що складається з пристрою концентрування сонячної 

енергії та пристрою збирання сонячної теплоти. Останній пов'язаний із 

резервуаром для зберігання гарячої води, який виконує функції теплового 



акумулятора. Пристрій встановлений ззовні будівлі. У системі наявне 

сполучення з сонячним колектором. Резервуар для зберігання гарячої води 

також з'єднаний з тепловим насосом або кондиціонером. У системі 

передбачено подачу низькопотенційної теплоти. 

У [16] надано інформацію про можливість одночасного використання 

сонячної енергії, ґрунтового теплового насосу. Розглядається взаємодія 

пристрою поглинання сонячної енергії, розміщення теплообмінника, 

перетворення сонячної енергії, багатоцільове використання геотермальної 

енергії. Завдяки використанню даного схемного рішення показано шляхи 

поліпшення термічного ККД за рахунок особливостей з'єднання теплового 

насоса. 

Можливість одночасного кондиціонування повітря та нагрівання води 

за рахунок використання теплових насосів показано в [17]. Повітряно-

сонячний комбінований побутовий тепловий насос кондиціонування повітря 

відрізняється тим, що сонячна енергія поглинається через відбивальне 

дзеркало, прозорі лопаті та чорні ребристі порожнини. Енергія поглинається 

через ребра поглинача та випарника. Блок побутового теплового насоса 

кондиціонування та нагріву води побудований для підвищення температури 

випаровування. Для більш ефективного кондиціонування температура 

конденсації зменшується вертикально-осьовою повітряною завісою. 

Величина нагрівання та коефіцієнт енергетичної ефективності теплового 

насосу підвищуються за рахунок зменшення різниці температур циркуляції. 

При цьому сонячна енергія використовується більш ефективно. 

Розширення можливостей одночасного використання сонячної енергії 

та геотермальної енергії розглядається в [19]. Особливістю запропонованого 

технічного рішення є те, що в таких теплових насосах передбачено 

вертикальне укладання U-подібних труб, сонячного водонагрівача. 

Вертикальне укладання U-подібних труб при з’єднанні з сонячними 

колекторами формує циркуляційний контур. Такий контур може бути 

обладнаний циркуляційним насосом, тепловим насосом. Також до його 



складу може бути включено фанкойл. Передбачено наявність 

електромагнітного клапану на трубопроводі. Пропонується використання 

датчика температури на трубопроводі сонячного водонагрівача, трубопроводі 

гарячої води. 

Особливості взаємовпливу складових елементів системи 

енергозабезпечення представлене в [19]. При цьому розкриваються 

особливості використання сонячної енергії для термічного нагріву джерела 

ґрунту, що включають: геліоустановки теплової енергії, тепловий насос, блок 

в приміщенні кондиціонування повітря та блок управління. Особливістю та 

перевагою даного технічного рішення є можливість використання теплоти 

сонячної енергії та накопичення теплової енергії в ґрунті. Такий підхід 

дозволяє акумулювати великий запас теплоти та сформувати підсистему 

кондиціювання. При цьому проводиться подвійний контроль температури 

ґрунту. 

 

1.2.1 Теплове акумулювання як захід з підвищення енергетичної 

ефективності систем теплозабезпечення, в яких 

використовуються відновлювані джерела енергії 

 

З точки зору оптимізації у [20] розглянуто особливості використання 

теплових акумуляторів у різних системах теплозабезпечення. Показано, що 

рідинні теплові акумулятори у вигляді баків-акумуляторів є найбільш 

надійними конструктивно. У таких теплових акумуляторах проходить пряме 

акумулювання, тобто теплоносій є одночасно матеріалом, що виконує 

функції акумулятора теплоти [21, 22]. 

Найбільше розповсюдження отримали баки-акумулятори 

витіснювального типу. Такі баки використовуються у якості ємності для 

акумулювання надлишкового теплоти. При використанні відновлюваних 

джерел енергії для теплозабезпечення споруд [23] наявність теплових 

акумуляторів у системах теплозабезпечення дозволяє підвищити 



ефективність використання сонячної енергії завдяки узгодженню режимів 

генерування та споживання енергії. 

Через те, що теплові акумулятори функціонують в нестаціонарному 

тепловому режимі, важливим є підвищення динамічних характеристик [24]. 

Тобто необхідно проводити оптимізацію процесів заряду та розряду шляхом 

раціонального вибору конструктивних характеристик теплових акумуляторів 

і робочого тіла. 

У роботі [25] розглянуто ряд технічних рішень, які використовуються 

при акумулюванні енергії для енергозабезпечення на енерготехнологічних 

об’єктах. Підкреслено, що одним із широковідомих методів є використання 

гідроакумулючих станцій. Але недоліком таких систем є низький ККД 

гідропідйому та генерування енергії. Більш ефективним є акумулювання 

енергії за допомогою стиснутого повітря (Compressed Air Energy Storage 

(CAES)). Використовуючи не пікове навантаження, CAES створює запас 

стиснутого повітря, який зберігається в резервуарах, у повітряному 

турбогенераторі. Для таких робіт американська фірма EPRI випускає 

пневмоакумулятори потужністю від 5 до 350 МВт [26]. 

У [27] підкреслено, що актуальною задачею в галузі створення 

високоефективних пристроїв акумулювання енергії є вирішення проблеми 

високотемпертуроної сверхпровідності. Принцип дії такого акумулятора 

побудований на ефекті зниження омічного опору провідника при зниженні 

його температури. Перевагою такої системи є компактність, енергоємність, 

спроможність збереження енергії без втрат протягом необмеженого терміну. 

Роботи [28 - 30] висвітлюють такий важливий напрям, як використання 

в системах енергозабезпечення енергії теплоти від компресорної установки. 

Утилізація скидної теплоти від двигунів та інших установок дозволяє 

підвищити їх енергетичну ефективність та екологічну безпеку. Для зниження 

енергетичних затрат, які використовують установки, застосовується 

багатоступеневе стиснення середовища з поетапним її охолодженням. У 

подальшому відведена теплота скидається через теплообмінники-



охолоджувачі безпосередньо в атмосферу (повітряне охолодження) або через 

системи оборотного охолодження (водойми або градирні) у навколишнє 

середовище. Для компресорних установок доцільно відводити теплоту від 

середовища, що охолоджується безпосереднім нагріванням води, з 

подальшим використанням її на технологічні або комунально-побутові 

потреби. Так як температурний потенціал теплоти, що відводиться, 

невеликий, то для його підвищення раціонально використовувати 

теплонасосні установки, що будуть використовувати частину енергії, 

зекономлену на привід компресора. 

У роботі [31] наведено результати дослідження залежності умов роботи 

таких конструктивних елементів системи енергозабезпечення, як чилери. 

Підкреслено, що умови роботи, які відповідають максимальному 

навантаженню чилерів і теплових насосів, становлять тільки невеликий 

відсоток від загального часу їх роботи. Таким чином, робота з частковим 

навантаженням є тим реальним режимом, у якому зазвичай функціонує 

установка. 

Визначено, що хибно вважати, що режим роботи чилера з частковим 

навантаженням є економічним з точки зору споживання енергії приводом 

компресора та допоміжного обладнання чилерів та теплових насосів, а тому є 

і менш впливовим на екологію. Відомо, що для більшості сучасних чилерів 

при роботі в режимі з частковим навантаженням споживання енергії 

перевищує розрахункові значення. Теоретично зміна потужності, що 

споживається компресором, має бути пропорційною зміні 

холодопродуктивності установки. Проте в реальних умовах при 

функціонуванні в режимі з недовантаженням із низькою витратою 

холодоагенту зміна потужності приводу відбувається непропорційно зміні 

холодопродуктивності. 

Проведений аналіз сучасного теплонасосного обладнання показав, що 

для більшості моделей чилерів і теплових насосів, що представлені на ринку, 

режим роботи з частковим навантаженням призводить до зниження їх 



енергетичної ефективності. Моделі чилерів, які спроектовані для ефективної 

роботи в режимі з недовантаженням, при 100 % навантаженні не завжди 

мають переваги за екологічними показниками. 

 

1.2.2 Впровадження теплонасосних установок в системах кліматизації 

споруд 

 

У роботі [32] проведено аналіз світового ринку теплових насосів. 

Визначено, що питаннями проектування виготовлення та впровадження 

теплонасосної техніки є прерогативою енергетичних корпорацій Японії, 

США, Канади, Китаю, країн ЄС. Міжнародне енергетичне Агентство (МЕА, 

латиницею IEA, куди асоційованими членами входять 28 енергетично 

розвинутих країн), метою діяльності якого є забезпечення світової 

енергетичної безпеки та пошук шляхів покращення екології планети, 

поступово стає головним координатором політики впровадження 

теплонасосних технологій. 

Підкреслено, що галузями раціонального використання теплових 

насосів є інженерні системи життєзабезпечення об’єктів житлового 

комплексу (котеджі та багатоквартирні дома), об’єктів соціального 

призначення (офісні будівлі, школи, лікарні санаторії, спортивні комплекси, 

торгівельні та розважальні центри), промислові й адміністративні 

приміщення, об’єкти агропромислового комплексу, технологічні процеси. 

Новітні досягнення у створенні високотемпературних, потужних і 

високоефективних теплових насосів свідчать про можливість широкої 

інтеграції в сектор централізованого теплозабезпечення та енергетичного 

комплексу. Однак найбільша увага в світі надається використанню 

теплонасосних технологій при генеруванні теплоти для комунального 

сектору. Загальна світова тенденція в системах теплозабезпечення житлових 

споруд як основного споживача енергоресурсів характеризується стабільним 

збільшенням кількості функціонуючих теплових насосів [33]. Збільшення 



долі впроваджених теплових насосів у системах опалення США з 24 % у 

1988 р. до 42 % у 2018 р. порівняно з використанням традиційних 

теплогенераторів, які працюють на спалюванні органічного палива. 

За період до 2020 р. в Німеччині очікується трикратне збільшення 

продажів теплонасосних установок та зниження продаж опалювальних котлів 

з 84 % до 57 %. У Франції за цей же період прогнозується збільшення 

впровадження теплових насосів в системах опалювання в два рази та 

зниження продажу котлів з 82 % до 67 %. У 2010 р. в Швеції було продано 

127570 теплових насосів. Газових та рідинно паливних котлів було продано 

на 2000 менше. У Великобританії ринок теплових насосів показав стрімкий 

розвиток, досягнувши в 2010 р. кількості 18480 проданих одиниць. 

На енергетичному ринку Європи з 2008 р. Франція витіснила Швецію з 

першого місця у впровадженні теплонасосного обладнання [33], хоча в 

останньої стабільні показники його використання протягом 5 років. 

Збільшення світового ринку теплових насосів, крім переваг даної 

технології в енергетичному та екологічному аспектах, пояснюється також: 

– більш жорсткими вимогами до енергоефективності 

теплоенергетичного обладнання та до термомодернізації споруд; 

– введенням в ряді країн пільгових законодавчих актів і національних 

програм, які заохочують впровадження енергозберігаючого та екологічно 

чистого обладнання, яке використовує відновлювані джерела енергії; 

– флуктуаціями цін на нафту, газ і перебоями з постачанням 

природного вуглецевого палива. 

Аналіз літературних джерел [33-35] показав, що вектор виробництва 

теплонасосного обладнання за останні роки поступово переміщується на 

азіатський континент. Японські компанії (Daikin, Mitsubishi Electric и 

Hitachi), південо-корейські (LG и Samsung), китайські (Midea и Gree) успішно 

вийшли на європейський ринок та укріплюють свої позиції. Світовий ринок 

продажу базується на аеротермальних теплових насосах типу „повітря-

повітря” та „повітря-вода”, де в якості низькопотенційного джерела енергії 



використовується повітря, на водяних типу „вода-вода” з використанням 

енергії води природних та штучних водойм та на геотермальних теплових 

насосах типу „вода-вода” або „ропа-вода” з використанням енергії ґрунту та 

ґрунтових вод. 

Інженери компанії „Данфосс” розробили та представили на ринок третє 

покоління геотермальних теплових насосів. Тепловий насос типу DHP-H/L 

Opti Pro+ знімає низькопотенційну енергію свердловин, горизонтальних 

колекторів у водоймах. Така технологія дозволяє споживачам скоротити 

витрати на теплозабезпечення на 75 % [34]. 

У роботі [33] підкреслено, що необхідно використовувати комплексний 

оптимізований підхід до вибору схемних рішень, до монтажу та сервісного 

обслуговування. Відсутність системного підходу при вирішенні даного 

питання може призвести до дискредитації самої ідеї використання 

теплонасосних технологій вітчизняними споживачами. 

У [33] сформульовано такі перешкоди для широкомасштабного 

впровадження теплових насосів в Україні: 

– недостача цільових фінансових коштів та інвестицій (державні 

програми з енергоефективності та впровадження теплових насосів практично 

не фінансуються); 

– неефективне стимулювання учасників енергетичного ринку за 

розробку та впровадження енергозберігаючих проектів та технологій; 

– недостатня зацікавленість керівників підприємств в економії енергії 

та неефективна державна (законодавча) підтримка енергозбереження; 

– недостатня інформованість потенційних споживачів про досягнення в 

галузі енергозбереження; 

– відсутність пільгового тарифу на електроенергію для користувачів 

теплових насосів; 

– відсутність в достатньому обсязі нормативної бази; 

– низька кваліфікація проектантів і монтажників теплонасосного 

обладнання; 



– не прогнозованість цін на електричну енергію та паливо; 

– застаріла методика розрахунку тарифів на теплову та електричну 

енергію. 

 

1.3 Теплоізоляція огороджуючих конструкцій споруд 

 

Як правило, теплова ізоляція огороджуючих конструкцій житлових 

будинків та промислових споруд не відповідає нормативним документам. 

Так, наприклад, теплоізоляція житлового приміщення відповідно стандартам 

ЄС відповідає [36] таким параметрам: 

– середній коефіцієнт теплопередачі стін – 0,66; 

– норма повітрообміну – 0,8 раз/год; 

– ККД приладів опалення  – 80 %; 

– річне споживання тепла  – 26200 кВт· год; 

– річне споживання тепла на 1 м2 – 140 кВт · год. 

Досягнення таких показників можливе за рахунок обмеження 

небажаних втрат теплоти через огороджувальні конструкції, що 

забезпечується завдяки нарощуванню товщини шару теплоізоляції та 

використанні матеріалу з високими теплоізоляційними характеристиками. 

Теплоізоляція, окрім зменшення теплових втрат, призведе, також, до 

підвищення температури на внутрішній поверхні огороджуючи конструкцій. 

Це в свою чергу буде позитивним для комфортних умов в приміщеннях, а 

також зменшить можливість конденсації водяного пару та виникнення 

плісняви. 

Відповідно до нормативних документів [37] опір теплопередачі 

теплоти огороджуючих конструкцій (характеристика ступеню теплоізоляції 

конструкції) для житлових будівель повинен складати не менше 

3,3 (м²·K)/Вт, а в енергозберігаючих будівлях не менше 6,6 Вт/(м²·K), тобто в 

два рази більше. 



У зв’язку з цим розрізняють пасивні та активні методи теплоізоляції 

споруд. 

До пасивних способів (табл. 1.1) скорочення втрат теплоти і холоду 

належить [38 - 50] сукупність методів утеплення огороджувальних 

конструкцій будівлі. 

Таблиця 1.1 

Пасивні способи скорочення витрат тепла 

Захід з захисту 
споруди 

Приклад типу заходу Приклад виконання 

1 2 3 
Усунення 
негерметичності 
сполучень 
перекриттів, вікон і 
дверей з базовим 
елементом будівлі 

Герметизація конструкції Монтажна піна 

Утеплення фасадів 
будівель 

„Мокрі” фасади 
(утеплення під 
штукатурку 

а) Легкі штукатурні 
системи 
б) Важкі штукатурні 
системи 

Багатошарові конструкції 
Прошарки з різних 
матеріалів  
 

Продовження табл.1.1 
 

1 2 3 

 Вентильовані фасади: 

а) Однорівневі 
вентильовані фасади 
б) Дворівневі 
вентильовані фасади 

Утеплення стелі 
внутрішнє утеплення 

пінопласт, 
пінополістирол 

утеплення з боку 
горищного приміщення 

Утеплення підлоги 
утеплення прошарків 
підлоги 

екструдований 
пінополістирол, 
керамзит, та ін. 

Утеплення цоколя і 
відмосток 

внутрішнє та зовнішнє 
утеплення 

пінопласт, 
пінополістирол і 
пінополіуретан 

Утеплення 
внутрішніх стін 
будівель 

нанесення 
теплоізолюючих 
матеріалів 

спінений поліетилен 
пінопласт; 
екструдований 
пінополістирол; тепла 
штукатурка; 



мінераловата та ін. 
Використання 
енергозберігаючих 
склопакетів у вікнах 

спеціальні камери 
наповнення 
склопакета інертним 
газом 

Установка декількох 
вхідних дверей з 
тамбурним 
приміщенням 

зменшення рівня 
теплових втрат 

установка двох дверей 
при вході в 
приміщення зі 
створенням між ними 
зони повітряного 
прошарку, тамбура. 

 

1. Усунення негерметичності сполучень перекриттів, вікон і дверей з 

базовим елементом будівлі. 

Для запобігання [40 - 43] протікання та промерзання, у місцях 

сполучення перекриттів, стін й по периметру віконних, балконних, дверних 

прорізів, повинна бути герметизація і утеплення з повсті, паклі, поролону, 

монтажної піни або інших видів утеплювача. 

2. Утеплення фасадів будівель. 

Зовнішня теплоізоляція збільшує акумуляцію теплоти в масивній 

частині стіни. Утеплена зовні стіна при відключенні системи опалення 

остигає повільніше в 6 разів, ніж огородження, у яких проведено утеплення 

внутрішнього шару огороджувальної конструкції за умови використання 

такого же прошарку утеплювача [44 - 46]. Застосування легких 

огороджувальних конструкцій з якісно виконаної теплоізоляцією дозволяє 

знизити витрати на зведення стін і облаштування фундаменту [44 - 46]. 

– „Мокрі" фасади (утеплення під штукатурку). 

Одним з найбільш поширених та економічних методів утеплення 

фасаду є так званий „мокрий фасад”. У даному випадку в якості утеплювача 

застосовуються мінераловатні та полімерні плити, целюлозний утеплювач, 

пінополіуретан, термоштукатурка [47]. На поверхню теплоізоляції 

наноситься тонкий шар клею. Склад клею для таких систем повинні мати 

властивість паропроникності. „Мокрі” фасади бувають двох видів: легкі і 

важкі. 

а) Легкі штукатурні системи для утеплення фасадів. 



Облаштування полегшених систем більш популярно через їх низьку 

вартість. Конструкція включає в себе теплоізоляцію, зафіксовану за 

допомогою полімерцементного клею та елементів кріпленні, а також 

декоративне захисне покриття (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Загальний вигляд легких штукатурних систем для утеплення 

фасадів [47] 

Крім стандартних прошарків до конструкції входять допоміжні 

елементи [47 - 50]: алюмінієві профілі для захисту від механічних 

пошкоджень і елементи для ущільнення і герметизації ізоляції в примиканнях 

до конструкцій покрівлі. 

б) Важкі штукатурні системи для утеплення фасадів. 

Цей вид систем має більш товстий шар зовнішньої штукатурки. Він 

підвищує стійкість до механічного впливу і довговічність. Виробники 

матеріалів для подібних покриттів гарантують термін їх експлуатації до 

50 років. Товщина зовнішніх штукатурних шарів в важких системах може 

досягати 50 мм [47-50]. Функцію кріплення виконують спеціальні дюбелі, 

анкери і арматурна сітка (рис. 1.4). 



 

Рис. 1.4. Зовнішній вигляд важких штукатурних систем для утеплення 

фасадів[43] 

 

Товщина сітки і розміри її осередків підбирається проектувальниками 

залежно від товщини штукатурки і поверховості будівлі. Кріплення 

дюбелями забезпечує необхідну рухливість плит щодо стіни, що запобігає 

деформації утеплювача і штукатурного шару при температурних коливаннях 

[39 - 49]. 

– Фасадні багатошарові системи. 

У тришаровій структурі теплоізоляції та за умови колодцевої кладки 

утеплювач знаходиться між несучим і захисним зовнішнім огородженням 

(рис. 1.5). 

 



 

 

Рис. 1.5. Зовнішній вигляд фасадних багатошарових систем [41] 

 

Зовнішній прошарок виконується з силікатної, клінкерної або 

керамічної цегли. Такі конструкції менш навантажують фундамент, але їх 

недоліком є скупчення конденсату між шарами. 

– Вентильовані фасади. 

У вентильованій фасадній конструкції утеплювання замість зовнішньої 

прошарку застосовуються листові або плитні оздоблювальні матеріали, які 

виконують функції захисного екрану [38 - 50]. Вентилювання утеплювача 

забезпечується облаштуванням повітряного прошарку між ним і зовнішнім 

оздоблюванням. Існують одно- та дворівневі вентильовані фасади. 

а) Однорівневі вентильовані фасади. 

Вентильовані фасади це система облаштування зовнішніх стін будинку 

навісними панелями, які кріпляться на металевий каркас. Між ними 

укладається шар утеплювача. Але панелі не щільно прилягають до 

утеплювача, залишаючи місце для вільної циркуляції повітря. У 

вентильованих фасадах [40 - 49] між шаром теплоізоляції та оздоблювальним 



прошарком залишається вентиляційний канал, через який повітря надходить 

із навколишнього середовища (рис. 1.6). 

 

 

Рис. 1.6. Зовнішній вигляд однорівневих вентильованих фасадів [44] 

 

Метою даного зазору є використання потоку повітря для видалення 

надлишку вологи зі структури фасаду для підтримання його в сухому стані. 

Потік повітря, як правило, проходить від низу до верху, через отвори, 

розташовані на верхній і нижній частині фасадного покриття, і в тій же 

площині. У результаті існує постійний рух повітря вентильованого фасаду. 

Це забезпечує виведення вологи зі стін і з утеплювача. 

Як матеріал для каркаса використовуються алюмінієві сплави, 

нержавіюча та оцинкована сталь [45 - 50]. Ключовими елементами в 

облаштуванні каркаса є кронштейни. Вони з'єднують зовнішній шар з 

несучою стіною. При цьому, кронштейни стають „містками холоду”. Від 

площі перетину використовуваних кронштейнів залежить значення 

тепловтрат будинку. Площа перетину в свою чергу залежить від несучої 

здатності кріплення. Тому в цьому відношенні застосування сталевих 

кронштейнів більш виправдано. Крім того, під кронштейн укладається 



паронітова підкладка для його захисту від впливу агресивного середовища 

матеріалу стін (розчину, наприклад). Крім металевих конструкцій для 

каркаса вентильованої системи при будівництві котеджів застосовуються їх 

дерев'яні аналоги. Особливо актуальне їх застосування для каркасно-щитових 

будинків. Конструкції з дерева значно дешевші підсистем із металу і не 

вимагають використання комплектів профілів і кронштейнів. Каркас 

виконується зі звичайного бруса і являє собою обрешітку з горизонтальних і 

вертикальних елементів. Дерев'яні панелі для облицювання мають спеціальну 

форму, що забезпечує повітряний канал. Оптимальним варіантом утеплювача 

можна вважати мінераловатні плити на базальтової основі. Для 

облаштування зовнішнього шару застосовуються такі оздоблювальні 

матеріали: керамогранітні та гранітні плити; композитні панелі з алюмінію. 

Також використовуються фіброцементні плити; панелі з металу; сайдинг; 

дерево. 

б) Дворівневі вентильовані фасади. 

У даному варіанті вентильованого фасаду використовується двошарова 

теплоізоляція та металокаркас [42 - 50]. Нижній шар – мінераловатні плити, 

на яких монтується вітрозахисна пластина товщиною від 30 до 50 мм 

(рис. 1.7). 

 



Рис. 1.7. Загальний вигляд дворівневих вентильованих фасадів [42] 

Ця пластина оздоблена спеціальним покриттям, яке є проникним для 

водяної пари, але не проникним для повітря. Таким чином, ця зовнішня 

панель створює суцільне покриття поверх кріпильного каркаса, чим значно 

зменшує кількість містків холоду. Поєднання цих плит ущільнюється за 

допомогою спеціального скотчу. Дворівневий фасад за конструкцією схожий 

з однорівневим. 

3. Утеплення стелі. 

За законами фізики тепле повітря піднімається вгору, тому, якщо стеля 

не утеплена , через неї проходить значна частина теплоти. На сьогодні є два 

способи утеплення стелі: внутрішнє утеплення та утеплення з боку 

горищного приміщення або техповерху. 

– Внутрішнє утеплення. 

Внутрішнє утеплення застосовується не завжди, оскільки наслідком 

цього є значне скорочення висоти приміщення, у середньому від 15 до 45 см. 

Товщина буде залежати від конструкції покрівлі, перепаду температур і 

використовуваних утеплювачів. В основному такий спосіб застосовується, 

якщо немає можливості виконати утеплення стелі зовні. Суттєва проблема 

при такому утепленні – можливість попадання в утеплювач вологи від 

випарів у приміщенні. Через це утеплювач буде втрачати свої 

характеристики, може утворюватися конденсат і розвиватися грибок [48-50]. 

– Утеплення з боку горищного приміщення. 

Цей варіант утеплення є найбільш оптимальним та розповсюдженим. 

При утепленні з боку горища або технічного поверху мінімізується ризик 

потрапляння вологи в утеплювач, стельове перекриття не підлягає впливу 

перепаду температур, і не зменшується висота житлових приміщень. 

Найбільш поширеним матеріалом для утеплення стелі є мінеральна вата. 

Основна її перевага в тому, що вона є негорючим матеріалом. Але іноді 

утеплення проводиться за допомогою напилювання пінополіуретану або 



целюлозного утеплювача, рідко застосовують керамзит, пенофол, пінопласт 

або пінополістирол. 

4. Утеплення підлоги. 

Крізь не утеплену підлогу проходить значна кількість теплоти, що 

призводить до збільшення витрат на опалення. Обігрів будинку з 

неутепленою підлогою є витратним, при цьому підлога все одно залишається 

неприємно холодною, навіть якщо в приміщенні постійно підтримується 

прийнятна температура повітря. При утепленні підлоги необхідно брати до 

уваги той факт, що від щільності матеріалу залежить навантаження на 

перекриття [39-50]. У зв'язку з цим в якості утеплювача для підлоги 

застосовують мінеральну вату, екструдований пінополістирол, керамзит, 

дуже рідко застосовується пінопласт (через його крихкість). 

5. Утеплення цоколя та підмостки. 

Існує два види утеплення цоколів: внутрішнє та зовнішнє. Кожне з них 

має свої переваги. Внутрішнє утеплення дає загальне поліпшення 

мікроклімату будівлі за рахунок теплоізоляції стін підвалу та цокольних стін, 

захищає фундамент і цоколь від близько розташованих підземних і ґрунтових 

(талих, дощових) вод, запобігає появі конденсату на стінах підвалу, запобігає 

руйнуванню цегли, бетону або каменю в цокольній кладці. Зовнішнє 

утеплення цоколя продовжує термін експлуатації будматеріалів, захищає від 

атмосферного впливу – перезволоження, промерзання, вивітрювання. 

Утеплення цоколів проводиться із застосуванням мінеральної вати, 

пінопласту, пінополістиролу, пінополіуретану та целюлозного утеплювача. 

Підмостка фундаменту призначена для відводу атмосферних опадів і 

талої води, для цього прошарок з бетону заливається з невеликим ухилом від 

будівлі. Але бетонування або асфальтування подушки забезпечить захист 

фундаменту та цоколя тільки від вологи, але не від промерзання [38 - 50]. 

Утеплення підмостки проводиться із застосуванням пінопласту, 

пінополістиролу та пінополіуретану на такій відстані від будинку, що 

еквівалентна глибині промерзання ґрунту. 



6. Утеплення внутрішніх стін будівель. 

Утеплення внутрішніх стін, разом із зовнішнім утепленням, значно 

підвищує здатність утримувати більшу кількість тепла всередині 

приміщення. Внутрішня теплоізоляція також зменшує рівень вологості в 

приміщенні. Але існує ряд ситуацій, коли утеплення зовнішніх стін є 

неможливим, якщо будинок є архітектурною пам'яткою, фасад будівлі – 

історична цінність, заборонено закривати ліпнину та інший декор на фасаді, а 

також за наявності незручностей у розташуванні зовнішніх стін, які фізично 

неможливо утеплити через брак простору та стіни квартир, примикають до 

шахт ліфта. 

У всіх цих випадках утеплення проводиться з внутрішньої сторони 

стіни. Для утеплення внутрішніх стін створено найбільшу кількість 

теплоізолюючих матеріалів [38 - 49]. Це - спінений поліетилен (фольговані з 

двох сторін листи), пінопласт; екструдований пінополістирол; тепла 

штукатурка; мінераловата; фарба на основі кераміки; целюлозний утеплювач; 

пінополіуретан; вакуумні панелі. 

7. Використання енергозберігаючих склопакетів у вікнах. 

Останнім часом в дуже великій кількості приватних домоволодінь, 

квартирах і підприємствах була проведена заміна дерев'яних вікон на метало-

пластикові зі склопакетами. Це призвело до значного скорочення втрат з 

огляду на те, що товщина камер в двокамерному виконанні менше двох 

товщин прикордонного шару для повітря, що циркулює всередині. У цьому 

випадку основним механізмом переносу теплоти замість конвекції стає 

теплопровідність. Як відомо, коефіцієнт теплопровідності повітря є одним з 

найнижчих (0,0251 Вт/(м · К) при мінус 100С). Ще більш значне 

енергозбереження має місце при наповненні склопакета інертним газом, в 

основному аргоном, який має коефіцієнт теплопровідності (0,0165 Вт/(м · К)) 

[43 - 47]. Крім того у аргону більш високе значення коефіцієнта динамічної 

в'язкості порівняно з повітрям, що не сприяє розвитку конвекції. Додатковим 



позитивним ефектом є нанесення на скло з боку приміщення спеціального 

напилювання, здатного відбивати довгохвильове теплове випромінювання. 

8. Установка декількох вхідних дверей з тамбурним приміщенням. 

З появою на ринку великої кількості утеплювачів, утеплення вхідних 

дверей проводиться, як правило, пінопластом, або встановлюються вже 

готові утеплені конструкції. Але,  як показує практика, утеплення дверей 

практично не дає ніякого позитивного ефекту, оскільки силовий каркас 

металевих дверей є «містком холоду», а облицювання фасадами з МДФ не 

дає належного утеплення. Рекомендується установка двох дверей при вході в 

приміщення зі створенням між ними зони повітряного прошарку, тамбура. Це 

в свою чергу значно знизить теплові втрати з приміщення. 

Але навіть застосування всіх перерахованих способів пасивного 

утеплення все одно залишають рівень теплових втрат значним [44 - 49]. 

Подальше скорочення теплових втрат будівель ґрунтується на застосуванні 

активних способів. Розглянемо активні способи скорочення втрат теплоти і 

холоду. 

На сьогодні існує три активних способи (табл. 1.2) енергозбереження 

[38 -50]. 

Таблиця 1.2 

Активні способи енергозбереження 

Тип системи Засоби 

Системи фасадних 

жалюзі 

Рафштори 

Дерев'яні фасадні жалюзі 

Металеві фасадні жалюзі 

Системи рекуперації 

вентильованого 

повітря 

Системи рекуперації з роторним теплообмінником 

Системи рекуперації з пластинчастим 

теплообмінником 

Системи рекуперації з водяним теплоносієм 

Системи рекуперації з гліколевим теплоносієм 

Системи 

енергоактивних 

Повітряні енергоактивні огородження 

Рідинні енергоактивні огородження 



огороджень 

 

І. Системи фасадних жалюзі. 

Фасадні жалюзі монтуються з зовнішньої сторони будівлі, 

забезпечуючи найкраще відображення прямих сонячних променів. Вони 

допомагають економити на енергоспоживанні кондиціонером влітку та 

обігріві приміщень взимку, і підходять як для невеликих приватних будинків, 

так і для офісних будівель, великих торгово-розважальних центрів і 

автостоянок. Найпоширенішими в світі фасадними жалюзі є рафштори. 

Рідше застосовуються дерев'яні та металеві жалюзі найрізноманітніших форм 

і розмірів 

1. Рафштори. Рафштори використовуються, щоб затемнювати 

світлопрозорі споруди та віконні прорізи, рідше – фасади будівель. 

Виготовляють їх з алюмінієвого сплаву, ламелі мають велику стійкість до 

несприятливих атмосферних явищ і механічних впливів завдяки 

спеціальному покриттю. Ламелі на жалюзі рухливі, мають товщину від 

0,45 мм, самі рафштори мають міцну конструкцію, захисний короб і надійну 

систему кріплення. Рафштори здатні знизити температуру в приміщенні на 

5–7 градусів в спеку і утримувати теплоту взимку, зменшуючи до 40 % 

тепловтрати [45 - 50]. Загальний вигляд представлено на рис. 1.8. 

 



 

Рис. 1.8. Приклад використання рафштор [45]. 

 

До переваг рафштор належать: 

а) можливість регулювання рівня освітленості приміщення; 

б) наявність широкого кута огляду, при цьому рафштори приховують 

приміщення; 

в) у силу своїх теплоізоляційних якостей, які заважають сонячній 

теплоті проникати всередину будівлі, у приміщенні завжди буде зберігатися 

комфортна температура; 

г) конструкція з алюмінію та нержавної сталі настільки міцна, що 

знаходиться експлуатації не один рік і не вимагає додаткових витрат для 

догляду; 

д) велика кольорова палітра ламелей дозволяє оформляти рафштори 

відповідно до фасаду будівлі. 

2. Дерев'яні фасадні жалюзі. Дерев'яні фасадні жалюзі зрідка 

застосовуються при будівництві нових будинків [46 - 49], і в основному 

використовуються при реконструкції вже існуючих будівель [45]. Приклад 

використання дерев’яних фасадних жалюзі наведено на рис. 1.9. 

 

 



Рис. 1.9. Приклад використання дерев’яних фасадних жалюзі [48] 

 

Дерев'яні фасадні жалюзі використовуються в будівництві і 

реконструкції лише приватних споруд. 

Останнім часом фасадні жалюзі почали постачати системами повороту 

[45 - 47]. 

3. Металеві фасадні жалюзі. Металеві фасадні жалюзі глобально 

використовуються архітекторами при проектуванні нових будівель і 

використовуються в будівлях із найрізноманітнішими геометричними 

формами [47]. Прикладом використання таких жалюзі є споруда автостоянки 

(рис. 1.10). 

 

 

Рис. 1.10. Приклад застосування металевих фасадних жалюзі [49]. 

 

ІІ. Системи рекуперації вентильованого повітря. 

У холодну пору року теплові втрати через систему вентиляції можуть 

досягати 60 %. Система вентиляції з рекуперацією теплоти дозволить 

забезпечити приміщення чистим повітрям з комфортною температурою, 

зменшуючи тим самим навантаження на системи опалення, зберігаючи до 

92 % теплоти, яке втрачається з вентилюванням приміщення. 



1. Системи рекуперації з роторним теплообмінником. Принцип роботи 

системи рекуперації з роторним теплообмінником заснований на обертанні 

роторного теплообмінника з певною і постійною швидкістю. Являє собою 

конструкцію циліндричної форми, всередині якої щільно розташовуються 

шари з гофрованого металу (рис. 1.11). 

Вбудований барабан, здійснюючи обертальні рухи, спочатку пропускає 

нагріте повітря, після чого – припливне холодне. У результаті поступально 

охолоджуються або нагріваються гофровані шари і холодному повітряному 

потоку передається частина теплоти [49, 50]. Подібні вентиляційні установки 

мають ряд переваг, серед яких виділяють: 

а) часткове повернення вологи (відсутня необхідність у використанні 

зволожувача); 

б) можливість регулювання швидкості обертання роторів; компактність 

конструкції і монтажу. 

 

 

Рис. 1.11. Загальний вигляд рекуператора з роторним 

теплообмінником [50]. 

 

Поряд із перевагами роторні теплообмінники мають істотні недоліки: 

вимагають використання електроенергії, установку додаткових фільтруючих 



компонентів і мають рухомі елементи. ККД роторного рекуператора може 

становити від 60 до 85 %, тому їх використовують у системах, що 

характеризуються великими витратами повітря. 

2. Системи рекуперації з пластинчастим теплообмінником. 

Пластинчастий рекуператор є найпопулярнішим видом теплообмінників 

завдяки своїй компактній конструктивній простоті, відносно невеликій 

вартості й надійності (рис. 1.12). 

Даний тип рекуператора складається з набору касет, розділених 

каналами припливних і витяжних повітряних потоків, виконаних з 

оцинкованого металу [40 - 48]. Принцип роботи пластинчастих рекуператорів 

заснований на перетині, без змішування, у теплообміннику двох потоків 

повітряних мас (припливних і витяжних). ККД даних пристроїв може 

досягати: 

– від 45 до 78 % при застосуванні пластикових або металевих 

теплообмінників; 

– від 60 до 92 % при використанні пластинчастих рекуператорів з 

наявністю целюлозного гігроскопічного теплообмінника. 



 

Рис. 1.12. Загальний вигляд пластинчатого теплообмінника [48]. 

 

Пластинчасті рекуператори повітря не мають рухомих або вібруючих 

частин і не потребують використання електричної енергії. До основних 

переваг подібних рекуператорів відносять: 

а) підвищену ефективність (рівень продуктивності); 

б) відсутність споживачів електричної енергії; 

в) зручний і простий монтаж; 

г) безшумність роботи. 

Основний їх недолік полягає в можливому обмерзанні теплообмінника 

в результаті утворення на пластинах зайвого конденсату. Для максимального 

усунення даного недоліку, побутові рекуператори обладнуються відводами 

для збору конденсатної рідини. Виняток становлять лише целюлозні 

теплообмінники. 



3. Системи рекуперації з водяним теплоносієм. Водяний рекуператор – 

різновид повітряних рекуператорів, що використовуються в припливних і 

витяжних системах. Механізм дії такого пристрою оснований на перенесенні 

тепла за допомогою води [48 - 50]. У даному випадку теплообмінники 

можуть розміщуватися на відстані за допомогою теплоізольованих 

трубопроводів. Використовуються водяні рекуператори досить рідко через 

низькі значення ККД і необхідність у проведенні частого технічного 

обслуговування. 

4. Системи рекуперації з гліколевим теплоносієм. Гліколевий 

рекуператор – один з представників установок з проміжними теплоносіями, 

який дозволяє з'єднувати дві окремі вентиляційні системи (рис. 1.13). 

Рис. 1.13. Загальний вигляд гліколевого рекуператора [48] 

Дане обладнання ідеально підходить для здійснення модернізації вже 

діючих вентиляційних систем, що працюють окремо. Принцип роботи 

гліколевого рекуператора ґрунтується на установці нагрівального 

теплообмінника з подачею в нього антифризу (циркуляції водно-гліколевого 

розчину), найчастіше розраховується індивідуально [45-48]. 

До базових характеристик таких установок належать: 

а) можливість регулювання системи за допомогою вбудованої 

автоматики і швидкості циркуляції теплоносія; 

б) експлуатація установки при мінусових температурах без 

необхідності проведення розморожування; 

в) під'єднання кількох притоків і однієї витяжки (або навпаки); 

г) відсутність рухомих частин; 



д) відстань між витяжкою і притоком може доходити до 800 м. 

Головний недолік – низька ефективність роботи – від 45 до 60 %. 

 

1.4 Висновки до розділу 1 

 

Теплові насоси, що є важливим конструктивним елементом системи 

кліматизації, в якій в якості енергоносія використовуються відновлювані 

джерела енергії, мають низькі експлуатаційні затрати. Цей позитивний 

момент сприяє зниженню витрат енергоресурсів. 

Вирішення проблем енергозбереження в різних галузях, таких як ЖКГ, 

промисловість та ін., можливе за умови синхронізації термомодернізації 

споруд та генерації теплової енергії тепловими насосами. 

Широкомасштабне впровадження теплонасосної технології 

стримується через відсутність нормативно-правової бази та інвестиційного 

клімату, недостатність підтримки державних органів влади. 

Застосування теплових акумуляторів у системах енергозабезпечення, у 

яких використовуються відновлювані джерела енергії, дозволить узгодити 

режими генерування та споживання теплоти, а також зменшити кількість 

викидів парникових газів у навколишнє середовище. 

Впровадження інноваційних комбінованих систем енергозабезпечення 

є перспективним та економічно обґрунтованим завданням. 

При побудові комбінованих систем енергозабезпечення, у тому числі й 

із використанням сонячної енергії та теплових насосів, необхідно проводити 

обґрунтування їх складу стандартних умовах МЕА SHC Task44/ГЕС 

Annex38, призначених для аналізу різних будівель, які розміщені в умовах 

типового Центрально-європейського клімату. 

Виявлено, що при використанні в системах енергозабезпечення 

теплових насосів необхідно вирішувати проблему дисбалансу температури 

ґрунту на щорічній основі. 



Пропонується при проведенні теплоізоляції споруд використовувати 

системи енергоактивного перетворювання енергії відновлюваних джерел. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

 

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЕНЕРГОАКТИВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СПОРУД 

 

При формуванні систем кліматизації та енергозабезпечення, у яких 

передбачено використання альтернативних джерел енергії, розробка 

конструктиву, технологій виготовлення та наукових основ побудови її 

складових елементів, сприяють формуванню оптимального складу системи 

та вирішенню проблеми зменшення енергоспоживання на енергетичному 

ринку. Практично всі проблеми енергозбереження та раціонального 



енергоспоживання вирішуються інженерними засобами, які спрямовані на 

підвищення показників термічного опору огороджувальних конструкцій 

споруд та підвищення коефіцієнту корисної дії устаткування конструктивних 

елементів систем кліматизації [51, 52]. Реалізації таких [53, 54] заходів 

базується на значних витратах фінансово-матеріальних ресурсів як при 

будівництві, так і при подальшій експлуатації систем кліматизації в спорудах 

зі зведеними до мінімуму тепловими втратами [37, 52, 53]. Однак, при 

використанні в системах кліматизації енергії сонячного випромінювання, 

теплоти навколишнього середовища та ін. доцільно враховувати, що просте 

механічне приєднання до об’єктів традиційної архітектури перетворювачів 

ВДЕ призводить до: 

– недостатньої реалізації функціональних можливостей систем 

енергозабезпечення; 

– збільшення навантаження на конструкцію та не завжди вдалої зміни 

теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій та архітектури 

будівель. 

Усунути ці недоліки можливо шляхом використання в системах 

кліматизації перетворювачів ВДЕ, зокрема такої інноваційної конструкції, як 

енергоактивні огородження. Такі перетворювачі ВДЕ [55] дозволяють 

регульовано отримувати, перетворювати, перерозподіляти та акумулювати 

енергію. Їх використання забезпечує позитивний енергетичний баланс між 

надходженням енергії від сонячного випромінювання й довкілля та її 

втратами.  

Одним з важливих етапів розробки теорії створення систем 

кліматизації споруд різного призначення є формування фізико-технічних 

засад побудови таких активних елементів системи, як перетворювачі ВДЕ, 

наприклад, енергоактивні огородження. 

Такі конструктивні елементи системи кліматизації, як перетворювачі 

ВДЕ на кшталт енергоактивних огороджень, поєднують у собі функції як 

пасивних, так і активних елементів споруди. Окрім запобігання зміни 



мікроклімату споруди від негативного впливу довкілля в конструкції 

енергоактивних огороджень закладено спроможність функціонального 

прямого регульованого перетворення енергії довкілля та сонячного 

випромінювання в теплову та/або електричну енергію, транспортування, 

акумулювання, підводу/відводу та випромінювання теплової енергії. Ці 

функції реалізуються введенням у конструкцію перетворювача ВДЕ 

енергосприймальних прошарків та елементів, каналів транспортування 

теплоносія, зон акумулювання енергії. 

 

2.1 Фізико-технічні засади побудови перетворювачів ВДЕ, що є 

багатофункціональними елементами, у складі енергоефективних 

систем забезпечення кліматичних умов 

 

а) Фізико-технічні засади побудови таких елементів систем 

кліматизації, як перетворювачі ВДЕ, базуються на системному підході, що 

комплексно враховує: 

- вплив конструкції перетворювача ВДЕ на особливості розміщення на 

архітектурну форму споруд; 

- теплоенергетичний вплив зовнішнього клімату на форму, розмір та 

тепловий баланс об’єктів; 

- вплив теплового навантаження на систему кліматизації приміщень. 

Такий підхід є універсальним для систем кліматизації споруд різного 

призначення. При цьому конструктивні, ландшафтно-містобудівні та 

об'ємно-планувальні рішення повинні забезпечувати надходження 

найбільшої кількості енергії до енергосприймальних елементів системи 

кліматизації та раціональний її перерозподіл – орієнтацію 

енергосприймальних елементів з урахуванням сонячних і переважаючих 

вітрових потоків, використання екранувальних властивостей природних і 

штучних об'єктів для перерозподілу та концентрації потоків енергії [56]. Це 

сприяє вибору таких технічних рішень систем кліматизації та 



енергозабезпечення з перетворювачами ВДЕ, що відповідають задачам 

мінімізації витрат енергії на забезпечення мікроклімату, електро- та 

теплопостачання. 

б) Фізико-технічні засади проектування та конструктивного 

побудування перетворювачів ВДЕ, як елементу системи кліматизації 

враховують необхідність забезпечення позитивного енергетичного балансу 

між надходженням енергії від сонячного випромінювання й довкілля та її 

втратами. Визначено. що для цього доцільно: 

- зважати на кліматичні умови; 

- передбачати максимальний ефект від використання впровадження 

заходів з енергозбереження; 

- створювати умови, що сприятимуть забезпеченню максимального 

освітлення енергосприймальних елементів; 

- зменшувати площі (або кількість) елементів, що мають значні теплові 

втрати; 

- забезпечувати раціональну просторову орієнтацію 

енергосприймальних елементів та уникати їх затінення; 

- забезпечувати рекуперацію скидної енергії; 

- передбачати можливість використання енергоактивного огородження 

в якості теплового акумулятора та її суміщення з елементами теплової 

помпи; 

- враховувати взаємовплив та взаємозв'язок естетичних і технічних 

рішень. 

Аналіз кліматичних особливостей району розташування споруди з 

інноваційною системою кліматизації необхідний для визначення 

можливостей забезпечення частки енергетичних потреб об’єкту за рахунок 

сонячної енергії та вибору належної орієнтації перетворювачів ВДЕ [55]. 

Розміщення тільки на південній і східній стінах енергосприймальних 

елементів може компенсувати теплові втрати споруди (у ясний день 

хмарністю 0...2 бали). Проте це твердження справедливе при достатній 



кількості ясних сонячних днів в опалювальному періоді. Слід зауважити, що 

врахування кількості сонячних годин протягом року недостатньо для 

прийняття вірного рішення про необхідність використання та конструкцію 

перетворювача енергії сонячного випромінювання (геліоколектора, 

енергоактивного огородження). Вирішальним чинником є хмарність в 

опалювальний період. Інтегрування перетворювачів ВДЕ, наприклад, таких, 

як енергоактивні огородження до базових конструктивних елементів споруди 

стає ефективним, за умови, якщо число ясних сонячних днів складає 

60...70 % від загальної кількості днів опалювального періоду. За інших 

кліматичних умов, тобто при меншій кількості ясних днів ефективність 

перетворювача енергії сонячного випромінювання (геліоколектора, 

енергоактивного огородження) суттєво знижується. 

Важливою характеристикою, яку необхідно враховувати при 

проектуванні в системах кліматизації перетворювачів ВДЕ, є їх 

довговічність, тобто період [56], протягом якого основні елементи 

конструкції зберігають: 

– міцність; 

– теплозахисні якості й інші важливі фізико-технічні властивості; 

– чинять опір зовнішнім руйнівним чинникам на рівні не нижчому 

проектного, це експлуатаційні навантаження, коливання температур, дія 

вологи або агресивного середовища та ін. 

Відповідно до сформованих фізико-технічних засад необхідність 

врахування особливостей зовнішніх впливів (пов'язаних з нестаціонарністю 

температури та вологи) та оцінки різних структурно-механічних 

властивостей конструктивних матеріалів, з яких виготовлено перетворювачі 

енергії сонячного випромінювання, передбачається враховувати: 

– стійкість матеріалів при періодичних коливаннях температури; 

– стійкість проти періодичних зволожень і висихань; 



– стійкість насиченого вологою матеріалу при коливаннях в діапазоні 

позитивних температур (вологостійкість) та при коливаннях перехідних 

температур через точку замерзання (морозостійкість); 

– стійкість проти впливів вологи, що містить розчинені агресивні 

речовини (стійкість проти корозії). 

При формуванні фізико-технічних засад побудови перетворювачів ВДЕ 

як елементів системи кліматизації концептуально враховується такий 

чинник, як незмінність експлуатаційних якостей з часом. При цьому велике 

значення має тривалість безремонтної служби конструкції перетворювача 

ВДЕ в цілому або окремих його складових елементів [57, 58]. Визначено, що 

для оздоблювальних та ізоляційних прошарків перетворювача ВДЕ така 

тривалість повинна зберігатись упродовж всього терміну експлуатації. Більш 

короткі терміни служби має світлопрозора теплоізоляція, вологоізоляція, 

фактурні прошарки перетворювача ВДЕ, як елементу системи кліматизації. 

При цьому збільшення довговічності перетворювачів ВДЕ та поліпшення їх 

експлуатаційних характеристик досягаються доцільним сполученням 

будівельних матеріалів з прийнятними та чітко обумовленими фізико-

технічними властивостями та обґрунтованими конструктивними рішеннями. 

Воно також пов'язане з обмеженням і уповільненням процесів, що 

викликають поступове руйнування матеріалів, з яких складається 

енергоактивне огородження. 

Відповідно до сформованих методологічних засад побудови 

перетворювачів ВДЕ як елементу системи енергозабезпечення та кліматизації 

необхідним чинником є підвищені вимоги до вогнестійкості. 

Концептуальні основи побудови перетворювачів ВДЕ передбачають і 

засади побудови його енергосприймальної панелі. Визначено, що: 

– енергосприймальна панель перетворювача ВДЕ повинна бути 

виготовленою із матеріалів, механічні, теплові та хімічні властивості яких 

задовольняють вимогам безпечної експлуатації; 



– поглинальна спроможність енергосприймальної панелі 

перетворювача ВДЕ в оптичному діапазоні сонячного випромінювання, якщо 

на її величину не впливають особливі естетичні вимоги, повинна бути не 

меншою за 0,9; 

– енергосприймальна панель повинна бути розрахована на тиск, який 

відповідає допустимому робочому надлишковому тиску в сонячному контурі 

системи енергозабезпечення, і зберігати міцність та герметичність при 

гідравлічних випробовуваннях тиском, рівним двократному робочому 

тискові; 

– енергосприймальна панель повинна бути стійкою до впливу 

зовнішніх корозійних факторів і виготовлятися або з корозійностійких 

матеріалів (корозійностійкі сталі, кольорові метали та їх сплави, полімерні 

матеріали), або мати захисне покриття, стійке до впливу сонячного 

випромінювання, підвищеної вологості, змінних температурних навантажень, 

що виникають при експлуатації; 

– для побудови енергосприймальної панелі повинні використовуватися 

матеріали, які не призводять до періодичної заміни цього конструктивного 

елементу в межах терміну експлуатації енергоактивного огородження. 

Концептуальні засади передбачають, що для забезпечення ефективного 

функціонування перетворювача ВДЕ, такого як, наприклад, енергоактивне 

огородження, трубопроводи енергосприймальної панелі, які розподіляють 

рідкі теплоносії, включаючи з'єднувальні трубопроводи, повинні 

забезпечувати гарантоване заповнення теплоносієм без утворення повітряних 

порожнин, а також їх очищення в умовах експлуатації. 

Лакофарбове або селективне покриття енергосприймальної панелі 

повинне забезпечувати її естетичний зовнішній вигляд і зберігати оптичні 

властивості за високих вологості та температур (до плюс 190 0С) [59, 60]. 

Концептуальні засади побудови перетворювачів ВДЕ, в тому числі, 

енергоактивних огороджень базуються на комплексному врахуванні вище 

перелічених вимог. Такий підхід сприятиме трансформуванню розрізнених 



інженерних систем споруди (теплопостачання, вентиляції й кондиціювання) 

в об’єднану ефективну енергоощадну систему енергозабезпечення та 

кліматизації (тобто життєзабезпечення), яка функціонуватиме протягом 

тривалого часу та дозволить заощаджувати енергетичні ресурси. 

 

2.2 Вимоги до теплотехнічних особливостей конструкції та матеріалу 

виконання перетворювачів ВДЕ 

 

Вибір матеріалів, з яких формується перетворювач ВДЕ, 

обумовлюється конструктивними особливостями та специфікою умов 

експлуатації [38, 42, 61]. Відповідно до розроблених концептуальних засад 

побудови перетворювачів ВДЕ такі технічні пристрої повинні відповідати 

певним теплозахисним та вологопроникним властивостям. Розрахункові 

коефіцієнти теплопровідності та теплозасвоєння матеріалів перетворювачів 

ВДЕ обираються відповідно до прогнозованих умов експлуатації з 

урахуванням вологісної характеристики району будівництва і вологісного 

режиму приміщень. 

На вологісний режим перетворювачів ВДЕ великий вплив має порядок 

розташування прошарків у ній. Для попередження перезволоження 

матеріалів рекомендується розташовувати малопаропроникні шари біля 

внутрішньої поверхні енергоактивного огородження, а малотеплопровідні, 

більш паропроникні, шари – біля зовнішньої (теплопоглинальної) її поверхні. 

Відповідно до запропонованих концептуальних засад, при проектуванні 

споруджень варто передбачати захист внутрішньої й зовнішньої поверхонь 

перетворювача ВДЕ від зволоження [38, 44 - 47, 62, 63], яке може мати місце 

внаслідок: 

– проникнення всередину конструкції, особливо через стики, 

атмосферної вологи; 

– впливу вологи, що конденсується на внутрішній поверхні пристрою; 

– впливу вологи виробничих і господарсько-побутових процесів; 



– поглинання ґрунтової вологи. 

Для попередження руйнування унаслідок коливань тиску та 

температури конструктивно в перетворювачі ВДЕ необхідно передбачити 

наявність вентиляційного отвору, за умови вологонепроникності для 

атмосферних опадів. 

Концептуальні засади комплексно враховують такий фізико-технічний 

аспект, як теплостійкість. При розгляді такої характеристики перетворювача 

ВДЕ, як теплостійкість [62], для забезпечення необхідного її рівня у 

залежності від призначення споруди необхідно керуватися такими 

принципами: 

– теплостійкість конструкції залежить від порядку розташування 

прошарків матеріалів, величина загасання амплітуди коливань температури 

зовнішнього повітря у двошаровій теплоізоляції збільшується, якщо більш 

теплостійкий матеріал розташований зсередини; 

– наявність у перетворювачі ВДЕ замкнутого повітряного прошарку 

збільшує теплостійкість конструкції (доцільним є застосування повітряних 

або вакуумованих прошарків у сполученні з відбивною (екранізованою) 

теплоізоляцією); 

– при однаковій товщині меншу теплостійкість має перетворювач ВДЕ, 

що складається з матеріалу з меншим коефіцієнтом теплозасвоєння (при 

однаковому значенні термічного опору більшу теплостійкість має 

конструкція, виготовлена з матеріалу з великим коефіцієнтом 

теплозасвоєння); 

– наявність у перетворювачі ВДЕ вентильованого повітряного 

прошарку істотно збільшує теплостійкість огородження. Перетворювач ВДЕ 

з вентильованим повітряним прошарком варто проектувати для районів з 

розрахунковою швидкістю вітру в липні не меншою за 2 м/с; товщина 

повітряного прошарку повинна бути не меншою за 0,015 м (оптимальна 

товщина вентильованого повітряного прошарку [63] знаходиться в межах 

0,015…0,1 м, а оптимальна висота 5…6 м). 



Ефективним способом підвищення теплостійкості покрівель є 

перетворення їх в енергоактивні пристрої, що являють собою водонаповненні 

конструкції. Це дозволяє порівняно із сухим покриттям такої ж площі 

зменшити надходження до споруди теплоти від сонячної радіації до 65 %. 

Матеріали теплоізоляції, що контактують з енергосприймальним 

елементом перетворювачів ВДЕ, повинні бути стійкими до впливу 

температури (не меншою плюс 180 0С при селективному покритті робочої 

поверхні панелі і не меншою плюс 150 0С при лакофарбовому покритті). 

Матеріали для теплової ізоляції при тривалому впливі експлуатаційних 

факторів не повинні оплавлятися, змінювати свою структуру, зовнішній 

вигляд і форму. Допускається виготовлення теплової ізоляції перетворювачів 

ВДЕ з декількох шарів різних матеріалів [64 - 66]. Необхідно враховувати 

температурне розширення теплоізоляційних матеріалів у всьому діапазоні 

робочих температур. 

У якості матеріалів для енергоактивного огородження 

використовуються матеріали, які є повітропроникними [67, 68]. Повітряні 

прошарки в енергоактивному огородженні можуть бути також замкненими 

[69], що обумовлено структурою матеріалу, який використовується. 

Використовуються щільні матеріали, які практично не пропускають повітря 

при тих величинах різниці тисків, що виникають при експлуатації споруд [70, 

71]. 

Достатній рівень від повітря проникнення та забезпечення необхідних 

теплотехнічних властивостей завдяки повітряним прошаркам розглядається 

на етапі вибору необхідних матеріалів, з яких буде побудовано 

енергоактивне огородження. При цьому необхідним є розгляд конфігурації 

відповідних порожнин в структурі вибраного матеріалу. 

У прямокутних порожнинах невеликої довжини передавання 

променистої теплоти підвищується за рахунок додаткового випромінювання 

бічних стінок. Приріст величини αл незначний при значенні відношення 

довжини прошарку до її товщини 3:1 або більше [70, 71]. Якщо порожнина 



квадратної або круглої форми, цей приріст досягає 20 %. Недоцільним є 

використання в якості матеріалу для енергоактивних огороджень матеріалів, 

які мають структуру з квадратних та круглих порожнинах суттєвих розмірів 

(70 – 100 мм). У цьому випадку еквівалентний коефіцієнт теплопровідності, 

який враховує передачу тепла конвекцією та випромінюванням, суттєво 

зростає. Таким чином, для енергоактивного огородження недоцільним (з 

точки зору теплофізики) є вибір матеріалу з обмеженою теплопровідністю, 

структура якого складається з таких порожнин. Використання квадратних 

або круглих порожнин також розміру призводить до суттєвого зниження 

термічного опору енергоактивних огороджень. Визначено, що є доцільним 

використання пласких тонких повітряних прошарків. При багатошаровій 

конструкції (якою є енергоактивне огородження) їх розміщення є доцільним 

в шаховому порядку [69]. Термічний опір енергоактивних огороджень, 

розташованих на зовнішній поверхні базової конструкції (стіна або дах) 

підвищується в холодний період року. 

Для теплової ізоляції необхідно застосовувати нетоксичні стійкі до 

впливу вищевказаних температур негігроскопічні матеріали, що не виділяють 

пилових часток і летючих фракцій. Матеріали, що не відповідають цим 

вимогам, допускається застосовувати тільки з зовнішнім захисним покриттям 

або в герметичному упакуванні. 

Згідно з концептуальними засадами за необхідності захисту внутрішніх 

приміщень від перегріву (південних районах) доцільним є з зовнішньої 

сторони перетворювача ВДЕ устатковувати суцільні повітряні прошарки, 

вентильовані зовнішнім повітрям. 

Повітряні прошарки перетворювача ВДЕ (канали газоподібного 

теплоносія, вентиляційні канали та канали видалення вологи) варто 

розташовувати між енергосприймальним декоративно-захисним шаром та 

теплоізоляцією, при цьому канали видалення вологи можливо розміщувати й 

у верхній зоні останньої [61, 69]. Відповідно до концептуальних засад 

мінімальний поперечний переріз цих повітряних прошарків повинний бути 



не меншим 40 мм, відстані між каналами обирається залежно від 

паропроникності вибраних матеріалів, але не більшими за 0,5 м. 

Повітряні прошарки в товщі перетворювача ВДЕ, термічний опір яких 

для холодного періоду року враховується в теплотехнічних розрахунках, 

повинні мати відсічні елементи (засувки, поворотні клапани та ін.), що 

дозволяють примусово робити ці прошарки замкнутими з висотою не 

більшою висоти поверху, але меншою 6 м. 

Відповідно до концептуальних засад при проектуванні енергоактивного 

огородження із повітряними прошарками необхідно враховувати таке: 

– для зменшення кількості теплоти, переданого випромінюванням 

доцільно одну з поверхонь прошарку покривати алюмінієвою фольгою або 

покриттям зі схожими відбивальними властивостями; нанесення такого 

покриття на обидві поверхні практично не зменшує тепловтрати; 

– ефективними в теплотехнічному відношенні є прошарки невеликої 

товщини; 

– повітряні прошарки рекомендується розташовувати ближче до 

зовнішньої сторони перетворювача ВДЕ, тому що в теплу пору року це 

дозволяє організувати ефективне вентилювання, охолодження та теплозйом 

[70, 71], а в холодну пору року зменшити радіаційні тепловтрати; 

– ефективність замкнутих теплоізоляційних прошарків збільшується 

при їх вакуумуванні (до 100 Па); 

– більш раціональними є перетворювачі ВДЕ, що мають кілька 

замкнутих теплоізоляційних прошарків малої товщини, ніж один великої 

товщини. 

При наявності в перетворювачі ВДЕ теплопровідних вкраплень, 

необхідно враховувати наступне: 

– наскрізні теплопровідні вкраплення доцільно [72, 73] розташовувати з 

зовнішньої сторони огородження, що забезпечує в холодну пору року 

підвищення температури на внутрішній поверхні огородження; 



– з внутрішньої сторони доцільно розташовувати наскрізні елементи 

великих розмірів по ширині, чим досягаються більш високі температури на 

внутрішній поверхні огородження при їх використанні, як елементів системи 

опалення. 

Важливим чинником є те, що дифузійні бар'єри перетворювачів ВДЕ, 

розташовані між енергосприймальною панеллю та теплоізоляційними 

шарами, повинні витримувати ультрафіолетове випромінювання й високу 

температуру (до 180 0С) без конденсації та акумулювання вологи. 

У перетворювачі ВДЕ для збільшення щільності потоку сонячного 

випромінювання, що надходить на енергосприймальну поверхню, можливо 

використовувати дифузійні, дзеркальні та інші концентратори, які являють 

собою відбивальні поверхні [74, 75]. Концентратори повинні бути стійкими 

до високих температур та механічних навантажень [64, 69]. Відбивальні 

поверхні повинні бути стійкими до впливів довкілля, таких як забруднення, 

корозія в умовах підвищеної вологості та ін. 

Матеріали силових елементів перетворювачів ВДЕ, їх захисно-

декоративне покриття повинні бути стійкими до впливу всіх кліматичних і 

експлуатаційних факторів. Деталі кріплення повинні бути виготовлені з 

корозійностійкого матеріалу або мати захисне покриття, що виключає появу 

слідів корозії на самих кріпильних виробах або деталях, які примикають до 

них [76, 77]. 

Вертикальні та горизонтальні стики перетворювачів ВДЕ повинні 

задовольняти теплотехнічним вимогам, а також вимогам із забезпечення 

необхідного рівня волого- і повітропроникності, прийнятим у будівельній 

сфері. Для герметизації стиків повинні застосовуватися спеціальні синтетичні 

матеріали, що мають необхідну еластичність, високу адгезію, малу 

теплопровідність і газопроникність, температуростійкість та вологостійкість, 

а також зберігають ці властивості при різних рівнях деформацій. 

Згідно із запропонованою концепцією в перетворювачах ВДЕ можливе 

використання як рідких, так і газоподібних теплоносіїв. Вони повинні бути 



нетоксичними, не подразнювати очі та шкіру людини, не забруднювати 

довкілля, а також бути біологічно безпечними [74]. У складі теплоносія 

допустимо застосовувати антикорозійні домішки. 

Виходячи з того, що перетворювачі ВДЕ призначені для зменшення 

споживання органічного та нуклеарного палива і обмеження забруднення 

довкілля, при її проектуванні та створенні необхідно використовувати 

екологічно безпечні матеріали та передбачати можливість їх відновлення та 

регенерації [78, 79]. Матеріали, які не можна відновити, потрібно 

застосовувати як виняток і якомога менше. 

Таким чином, означено шляхи вдосконалення таких конструкцій. Так 

наприклад, визначено, що теплостійкість енергоактивного огородження 

можливо підвищити за рахунок збільшення опору теплопередачі прошарків 

енергоактивного огородження, тобто за шляхом підвищення його 

теплозахисних властивостей конструкції.  

В енергоактивних огородженнях доцільним є використання 

горизонтальних повітряних прошарків, оскільки передача теплоти 

конвекцією в них суттєво знижується. 

Функціональне використання енергоактивних огороджень в якості 

конструкції для захисту споруди від перегріву в теплу пору року менш 

ефективне, ніж використання їх в якості термоізоляції в холодну пору року. 

Підвищити завдяки наявності енергоактивних огороджень рівень захисту 

споруди від перегріву в теплий період року можливо при використанні 

прошарків, що вентилюються в нічний час зовнішнім повітрям. 

Позитивним ефектом наявності в енергоактивному огородженні 

повітряних прошарків є те, що таким конструкціям притаманна менша 

вологісна інерція порівняно із суцільною конструкцією. 

Перетворювачі ВДЕ набувають додаткові теплозахисні властивості при 

незначній вологості матеріалу, що використовується. Для цього 

конструктивно передбачається наявність сполучення вентильованих та 

замкнутих прошарків для можливості проведення процесу сушки внутрішніх 



прошарків енергоактивного огородження. Підвищення вологості матеріалу 

внутрішніх прошарків енергоактивного огородження призводить до втрати 

теплофізичних якостей використаних матеріалів, та зменшення терміну їх 

експлуатації. 

Для підвищення термічного опору повітряних прошарків в 

енергоактивних огородженнях доцільно використання прошарку, який 

виконаний з матеріалу, який має відбивальні властивості. Доцільність такого 

конструктивного прошарку обумовлена тим, що в енергоактивному 

огородженні передача тепла через повітряні прошарки значною мірою 

залежить від випромінювання. Це дозволить з більшою ефективністю 

проводити експлуатацію конструкції в різних природних умовах, у тому 

числі при різному рівні надходження сонячного випромінювання, при 

різному рівні вологості навколишнього середовища та ін. 

Але при розгляді конструктивних особливостей побудови 

енергоактивного огородження необхідно враховувати те, що використання 

прошарку з відбивальними властивостями найбільш ефективне в 

горизонтальних замкнених повітряних прошарках, при направленні потоку 

тепла зверху вниз, тобто у випадку, коли конвекція практично відсутня і 

передавання теплоти проходить в основному шляхом випромінювання [79, 

80]. 

Визначено, що доцільним є використання відбивального прошарку на 

конструктивній поверхні, яка створює повітряний прошарок тільки з однієї 

сторони. Але вимогою до такої поверхні є відсутність появлення конденсату 

(це призводить до зменшення відбивальних властивостей ізоляційного 

прошарку), тобто вона повинна мати змогу найбільш прогріватися. 

 

2.3 Особливості побудови світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ 

 



2.3.1 Показники вибору матеріалу світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку енергоактивного огородження 

 

Матеріали, які придатні для виготовлення світлопрозорої захисної 

теплоізоляції енергоактивного обгородження, можна розділити на дві групи – 

неорганічне скло та світлопрозорі полімери. 

Неорганічне скло за структурою являє собою безперервну сітку, каркас 

якої складається з SiО4 груп. У вузлах сітки розташовуються іони, атоми або 

групи атомів [81]. Таким чином, скло має в принципі таку ж структуру, як 

кристалічні мінерали (наприклад, кварц) з тією лише різницею, що в склі 

структурна сітка не упорядкована. 

Усі типи неорганічного скла класифікують: 

1) за хімічним складом: 

- оксидне (кварцові, силікатні, фосфатні, боратні та ін.); 

- безкисневе (халькогенидні, галогенидні, нітратні й ін.); 

2) за призначенням: 

- будівельне та архітектурно-будівельне; 

- технічне (кварцове, оптичне, світлотехнічне, загартоване, 

багатошарове, безпечне, лабораторне і термометричне, медичне та ін.); 

- тарне і сортове; 

- склокристалічні матеріали. 

Для світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку 

перетворювача ВДЕ (наприклад, енергоактивного огородження) може бути 

застосованим пласке неорганічне скло [81, 82]. Це, наприклад, скло, 

витягнуте човниковим або безчовниковим способом; прокатне, прокатне з 

малюнком або армоване дротом; пласке скло, якому надано зазначений колір 

(вертикального витягування або лите); пласке неорганічне скло поліпшене – з 

модифікованою поверхнею або зі зміненою структурою. 

Звичайно під поліпшенням розуміють спеціальні процеси обробки 

неорганічного скла для тих випадків застосування, для яких у натуральному 



(не поліпшеному) стані воно не придатне [82]. Пласке неорганічне скло може 

бути поліпшене в поверхневих шарах: 

- безпосередньо при виготовленні неорганічного скла плавленням в 

олов'яній ванні (плавлене неорганічне скло Float); 

- одержанням за допомогою електролітичних процесів захисного 

абсорбційного шару (Electrofloat); 

- іонізацією для одержання більш стійкого шару; 

- за рахунок додатково нанесеного шару з металевих оксидів 

(сонцезахисне неорганічне скло); 

- класичним шліфуванням, поліруванням, наданням поверхні матовості, 

травленням, нанесенням фарб, срібленням і т.п. 

До поліпшеного відноситься пласке неорганічне скло: 

- з дзеркальною, матовою, травленою, срібною поверхнею і т.п.; 

- загартоване чисте; 

- з прозорим захисним відбивальним шаром (неорганічне сонцезахисне 

скло); 

- поглинаюче світлове або теплове випромінювання (неорганічне 

теплопоглинальне скло); 

- з прозорим електропровідним шаром; 

- фотохромне з реверсивною зміною в залежності від інтенсивності 

випромінювання. 

Більшість типів плаского неорганічного поліпшеного скла можна 

застосовувати для створення світлопрозорої теплоізоляції в перетворювачах 

ВДЕ різних конструкцій (від одинарного до багатошарового засклення, тощо) 

[83, 84]. Для більш складних конструкцій з метою поліпшення освітлення, 

теплопередачі, звукоізоляції та підвищення безпеки слід використовувати 

пласке неорганічне конструктивне оброблене скло. 

Світлопрозорий теплоізоляційний прошарок перетворювача ВДЕ 

можна виконати також з прозорих полімерних матеріалів – полікарбонату, 

умаллексу, плексигласу та ін. Вони за структурою схожі на тверді тіла, але 



складніші в тім відношенні, що поряд із кристалічною фазою мають в об'ємі 

аморфну фазу з міжфазними шарами [84, 85]. Полімерні матеріали за 

електричними властивостями є діелектриками і для них характерний 

електретний стан, за магнітними властивостями вони – діамагнетики, а за 

оптичними властивостями вони характеризуються яскраво вираженою 

подвійною променезаломлюваністю при молекулярній орієнтації. 

При виборі матеріалу світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку перетворювачів ВДЕ необхідно в комплексі враховувати [86] 

особливості експлуатації та наступні показники: 

1) характер навантаження на споруду: 

          - вітрові навантаження (навітряні, підвітряні, у виді високочастотних  

резонансних коливань); 

         - звукові навантаження (вібрування, звукові удари, зміна тиску-

розрідження); 

- динамічні навантаження від роботи промислових установок і  

транспорту; 

- температурні навантаження, які обумовлюються зміною температури  

повітря та нерівномірним сонячним опроміненням; 

- механічні навантаження, які можуть бути викликаними 

переміщеннями  

віконних рам, рухом вертикального транспорту і неправильною 

експлуатацією. 

2) Тривалість навантаження [86], яке може бути короткочасним, 

тривалим, ударної дії, періодичним або випадковим. 

3) Хімічні дії, зв'язані з забрудненням повітря, вологістю повітря та 

дощової води, застосуванням миючих засобів, обробкою поверхні під час 

монтажу. 

4) Оптичні властивості світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку – прозорість щодо променів певного діапазону сонячного спектра, 

спроможність до розсіювання, світлопропускання в залежності від кута 



падіння сонячних променів [86], на яке впливають забудова місцевості, 

архітектурні особливості споруди, наявність балконів тощо. 

5) Теплотехнічні властивості світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку – теплопровідність, опір теплопередачі, 

температурне розширення, температура розм'якшення та плавлення, 

температуростійкість. 

6) Хімічні властивості світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку – стійкість до впливу кислот і лугів, корозійна стійкість тощо. 

7) Механічні властивості світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку – міцність на стискування та розтягування при вигині, міцність при 

розтягуванні, твердість поверхні, опір руйнуванню. 

8) Електричні властивості світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку – електропровідність та електростатичні 

властивості. 

9) Акустичні властивості світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку – показники звукопоглинання та звукоізоляції, швидкість 

поширення звукових хвиль, опір проходженню звукових хвиль, власна 

частота коливань. 

10) Придатність до обробки та оздоблення (різання, свердлення 

отворів, шліфування, гравірування), травлення, нанесення дзеркального 

покриття, нанесення малюнка зі зворотної сторони, зварювання [86], 

з'єднання декількох світлопрозорих конструктивних елементів 

світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку у світлопроникні 

блоки з наявністю або без повітряних прошарків й армування і т.п.). 

11) Придатність до чищення. 

12) Економічні чинники, пов’язані з витратами на монтаж, доглядом та 

експлуатацією світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку. 

 

2.3.2 Механічні властивості матеріалу світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ 



 

Однією з важливих характеристик при виборі матеріалу 

світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ 

є міцність, тобто властивість матеріалу протистояти руйнуванню, що 

відбувається в результаті дії зовнішніх сил [87]. У процесі експлуатації 

світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку практично завжди 

знаходиться під впливом тих чи інших механічних навантажень. Ці сили не 

повинні перевищувати границю міцності матеріалу світлопрозорого 

захисного теплоізоляційного прошарку, бо він буде неминуче зруйнованим. 

У деяких випадках вплив механічної сили може бути таким, що ще до 

завершення процесу механічного руйнування світлопрозора захисна 

теплоізоляція зруйнується внаслідок хімічних процесів старіння (впливу 

кисню, озону, світла, деполімерізації і т.п.). Звичайно, руйнування 

відбудеться тим пізніше, чим меншим буде значення деформуючої сили. Але 

при будь-якому співвідношенні діючих факторів міцність матеріалу, який 

вибраний для світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку 

перетворювача ВДЕ, повинна забезпечувати розрахунковий термін безпечної 

експлуатації об’єкту. 

Теоретична міцність світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку перетворювача ВДЕ із неорганічного скла на розтягування досить 

висока і складає близько 104 МПа, проте фактична міцність набагато менша 

[87]. Поява в процесі виготовлення на поверхнях і в об'ємі мікротріщин і 

неоднорідностей знижує міцність світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку із неорганічного скла приблизно в 100 разів 

[86]. У результаті розвитку мікротріщин, появи подряпин та інших дефектів 

на поверхнях неорганічного скла при різанні, транспортуванні, зберіганні 

(особливо у вологих умовах) та монтажі фактична міцність неорганічного 

скла при розтягуванні зменшується ще в два-три рази і складає від 30 до 

50 МПа. Середнє значення границі міцності при вигині складає 100 МПа, а 

розрахункова величина при вітровому навантаженні – 50 МПа. 



Мікротріщини, подряпини й інші дефекти поверхонь неорганічного 

скла при поперечному вигині менше впливають на міцність світлопрозорого 

захисного теплоізоляційного прошарку із неорганічного скла, ніж при 

розтягуванні, тому що в цьому випадку лише одна поверхня знаходиться в 

розтягнутій зоні. Міцність світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку із неорганічного скла визначається наявністю найбільш 

небезпечного дефекту на його поверхні в розтягнутій зоні [87]. При дії 

згинаючого навантаження на неорганічне скло руйнування відбувається в 

результаті збільшення напруг розтягування в матеріалі з протилежної від 

діючого навантаження сторони. Зі збільшенням розмірів світлопрозорого 

захисного теплоізоляційного прошарку імовірність деформування матеріалу 

збільшується, отже, імовірність утворення дефектів зростає. 

Оцінка міцності ведеться в залежності від причини або наслідків 

руйнування від осколків (небезпека поранення), від прибивання наскрізь 

(небезпека руйнування), від пожежі. 

Міцність світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку 

перетворювача ВДЕ якісно характеризується надійністю використаного 

матеріалу від пробивання наскрізь, яка поділяється на три ступені. Третій 

ступень надійності мають конструкції світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку, які можна розглядати як масивне тіло, 

аналогічне цегельній кладці. Звичайно такі конструкції виготовляють, як 

правило, з вертикальним і горизонтальним армуванням [85, 88]. Другий 

ступінь надійності мають конструкції світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку з полою, частково вакуумованою, серединою, 

яка утворюється в процесі виготовлення. Руйнування такої конструкції 

супроводжується вибуховим шумом. Однак при використанні для кріплення 

такої конструкції світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку 

високоякісного бетону з перехресним армуванням у швах і застосуванні 

арматурної сталі діаметром 6 мм і більшим досягається третій ступінь 

надійності, світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку із 



неорганічного загартованого або армованого скла - мають перший ступінь 

надійності. Це стосується і світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку із неорганічного двошарового безпечного скла товщиною, меншою 

за 16 мм [88]. При використанні в світлопрозорому захисному 

теплоізоляційному прошарку неорганічного армованого скла з повітряним 

прошарком, не меншим за 20 мм, як і у випадку використання тришарового 

неорганічного безпечного скла товщиною від 16 до 25 мм, досягається 

другий ступінь надійності, а застосування в світлопрозорому захисному 

теплоізоляційному прошарку багатошарового неорганічного скла товщиною, 

більшою за 25 мм, дозволяє віднести таку конструкцію до третього ступеню 

надійності. 

Підвищення міцності багатошарових світлопрозорих захисних 

теплоізоляційних прошарків здійснюється шляхом установки між листами 

неорганічного скла товстої прозорої пластини із полікарбонату (рис. 2.1). 

 



 

 

Рис 2.1 Структурна схема побудови багатошарового світлопрозорого 

захисного теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ: 

1 – листи неорганічного скла, 2 – пластина із полікарбонату, 

3 –еластичний ущільнювач [88]. 

 

Ще більш високу надійність по відношенню до наскрізного пробивання 

та більш високу ударну міцність має конструкція світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ виконана по типу 

склопакетів „ізолар-панцер” [89]. У такій конструкції з кожної сторони 

органічного скла (макролону, полікарбонату) товщиною близько 5 мм 

знаходиться повітряний прошарок товщиною від 6 до 8 мм, що закривається 

або неорганічним склом з однієї сторони і багатошаровим неорганічним 

склом з іншої сторони, або багатошаровим неорганічним склом по обидва 

боки. (рис. 2.2). 

 



Рис. 2.2. Структурна схема конструкції світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ виконана по 

типу склопакетів „ізолар-панцер” [89]: 

1 – багатошарове неорганічне скло, 2 – повітряні прошарки, 

3 – лист органічного скла, 4 – неорганічне скло. 

 

У такій конструкції енергія удару знижується вже першим шаром 

неорганічного скла, цілком гаситься завдяки коливанням шару з прозорого 

полімерного матеріалу. Маса такої конструкції 31 кг/м2, коефіцієнт 

теплопередачі 2,3 Вт/(м2·К). Загальна товщина такого прошарку складає від 

27 до 35 мм [86]. 

Використання в світлопрозорому захисному теплоізоляційному 

прошарку перетворювача ВДЕ звичайного неорганічного, а також 

армованого та загартованого неорганічного скла не може гарантувати 

достатньої надійності при ударному навантаженні. Використання для 

світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку тільки полімерного 

матеріалу (навіть полікарбонату) теж не забезпечує достатньої надійності при 

наявності механічних навантажень [86]. Лише світлопрозорий захисний 

теплоізоляційний прошарок в якому використовується комбінування 

неорганічних стекол з полівінілбутиральною плівкою між ними і броньовані 

неорганічні стекла з проміжним шаром з полімерного матеріалу 

(полікарбонату) гарантують достатню безпеку від руйнування. Відомо, що 

довговічність – час з початку дії деформуючої сили до руйнування 

світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку на частини. Таким 

чином, на міцність світлопрозорого захисного прошарку перетворювача ВДЕ 

впливає не тільки наявність експлуатаційних напруг в заданих 

температурних умовах, але і тривалість дії навантаження [56]. Стійкість до 

перепаду температур визначає довговічність матеріалу світлопрозорого 

захисного теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ. У процесі 

експлуатації такий прошарок може нагріватися в теплу пору року до 370 К і 



вище, у холодну пору охолоджуватися нижче 240 К [88, 89]. При виборі в 

якості захисного прошарку перетворювача ВДЕ полімерного матеріалу за 

характеристиками їх міцності завжди варто мати на увазі, що внаслідок 

флуктуації теплової енергії міжмолекулярні зв'язки полімерного матеріалу 

прошарку безупинно руйнуються і відновлюються. Вплив механічної 

зовнішньої сили обумовлює відновлення цих зв'язків у новому місці 

відповідно до напрямку дії сили. Тому, чим інтенсивніше тепловий рух і чим 

більше деформуюча сила, тим у більшій мірі поглиблюється процес 

руйнування в тому випадку, коли визначальним є руйнування зв'язків 

міжмолекулярної взаємодії. 

Аналіз довідкових даних про властивості полімерних матеріалів, що 

можуть використовуватися для світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку перетворювача ВДЕ, виявив наступне – довговічність зростає із 

збільшенням молекулярної маси полімеру [86]. Отже, при виготовленні 

такого прошарку необхідно віддавати перевагу полімерним матеріалам з 

більш високою молекулярною масою. Полімерне органічне скло типу З-120, 

2-55 і подібні здатні витримувати тривале навантаження. 

На відміну від полімерних матеріалів на властивості неорганічного 

багатошарового скла різке підвищення температури на 90 К та тривалий 

вплив температури порядку 345 К практично не здійснюють ніякого впливу. 

У світлопрозорому захисному теплоізоляційному прошарку із неорганічного 

полірованого скла перепад температур ±40 К не викликає небезпечних 

напружень.  

При використанні в світлопрозорому захисному прошарку 

неорганічного теплопоглинального скла необхідно враховувати наступне. 

Щоб уникнути руйнування, воно не повинне піддаватися в процесі 

експлуатації нерівномірному нагріванню або охолодженню, частковому 

затіненню. Для зменшення передачі тепла таке скло доцільно застосовувати, 

головним чином, у зовнішніх шарах світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ та передбачати природну 



вентиляцію повітряного прошарку між шарами скла [89]. При застосуванні 

неорганічного теплопоглинального скла необхідно передбачати збільшені 

зазори між склом і опорною рамкою (не менш 5 мм) і ущільнення 

еластичними матеріалами, тому що в даному випадку визначальними є 

підвищені температурні деформації такого скла. 

Потребують пильної уваги внутрішні напруження в захисному 

прошарку, тобто такі, що виникають у ній і проявляються без впливу 

зовнішніх сил. Вони поділяються на залишкові і тимчасові. Тимчасові 

внутрішні напруження в таких прошарках виникають при наявності градієнта 

температур у конструкції, а залишкові обумовлені пружною деформацією, 

що виникає всередині. На відміну від тимчасових, залишкові напруження 

зберігаються і після усунення зовнішніх причин, які викликають їх появу [89, 

90]. Основною причиною виникнення залишкових напружень є 

неоднорідність деформованого стану матеріалу світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку унаслідок наявності температурних градієнтів, 

неоднакові зміни лінійних розмірів по товщині та зміни довжини в різних 

зонах прошарків. Такі напруження в світлопрозорому захисному 

теплоізоляційному прошарку із неорганічного скла або полімерного 

матеріалу можуть відігравати як негативну роль (викликати появу 

неприпустимих залишкових деформацій, жолоблення, тріщини і т.п.), так і 

позитивну (підвищувати статичну пружність, ударну міцність, ударну 

в'язкість, стійкість до розтріскування). На функціональні характеристики 

прозорих полімерних матеріалів, як правило, негативно впливають залишкові 

напруження розтягування, а позитивно – стискаючі залишкові напруження. 

При цьому процес виникнення та розвитку тріщин можливий як при 

прикладенні додаткових навантажень, так і внаслідок дії тільки внутрішніх 

залишкових напружень. Напруження розтягування особливо небезпечні в 

поверхневих шарах конструктивного елементу перетворювача ВДЕ. 

Необхідно підкреслити, що саме поверхня такого прошарку у процесі 

руйнування відіграє особливу роль – стискуючі напруження в поверхневому 



шарі, запобігаючи утворенню тріщин, можуть істотно збільшити 

довговічність, надійність і ресурс. 

Внутрішні напруження, які виникають при експлуатації в матеріалі 

світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку, додаються до 

експлуатаційних, які є результатом дії надлишкового тиску, аеродинамічних 

навантажень і перепаду температур. Враховувати значення експлуатаційних 

напружень украй важливо, оскільки саме це дає уявлення про експлуатаційну 

довговічність прошарку [88]. У залежності від типу вибраного матеріалу цей 

показник і внесок у довговічність кожного з перерахованих чинників можуть 

змінюватися в широкому інтервалі. 

Звичайне неорганічне скло руйнується внаслідок того, що витримує 

тільки невеликі напруження розтягування. У результаті термічної обробки, 

яка полягає в нагріванні матеріалу до температури загартування і наступному 

швидкому охолодженні, зовнішні шари неорганічного скла приходять у стан 

сильного стискування, а внутрішні – у стан розтягання. Таким чином, у 

неорганічному склі утворюється система напружень, яка підвищує його 

механічну міцність на вигин і удар у п'ять-шість разів; при цьому також 

істотно збільшується його термічна стійкість. Рівновага між напруженнями 

зовнішніх стиснутих зон і внутрішньої розтягнутої зони зберігається доти, 

доки є неушкодженими зовнішні шари неорганічного скла. Отже, міцність 

правильно загартованого скла при вигині визначається міцністю його 

поверхневих шарів. Найбільш вразливим місцем загартованого неорганічного 

скла є його краї, які витримують менші ударні навантаження, ніж краї 

неорганічного відпаленого скла. Тому загартоване скло не можна піддавати 

ніякій наступній обробці, зокрема, таким операціям, як різання, свердлення 

отворів, вирізання кутів, обробка крайок та ін. Ці операції повинні 

виконуватися до загартування [87]. 

У нормально загартованого неорганічного скла центр руйнування 

знаходиться в зоні стискування на деякій глибині по поверхні, де немає 

дефектів, які знижують міцність. У випадку, коли в результаті деформації 



неорганічного скла виникають напруження розтягування, які можуть 

перевищити залишкові напруження стискування, руйнування може початися 

й в поверхневому шарі. При руйнуванні загартоване неорганічне скло 

розпадається на дрібні округлені осколки з тупими гранями, а тому, коли 

потрібно забезпечити підвищену механічну міцність, термічну стійкість і 

безпеку, необхідно використовувати загартоване скло. 

При використанні в світлопрозорому захисному теплоізоляційному 

прошарку перетворювача ВДЕ полімерного матеріалу необхідно приймати до 

уваги те, що релаксація напружень відбувається навіть при температурах, на 

50-60 К нижчих за температуру склування, але лише до певної межі, після 

чого різко сповільнюється [88]. У цьому випадку при будь-якій температурі 

зберігаються цілком стійкі залишкові напруження, зниження яких можливе 

при температурах, що відповідають області високоеластичного стану. 

Вирішальним фактором при виборі температури відпалення є збереження 

форми конструкції. 

У світлопрозорому захисному теплоізоляційному прошарку із 

полімерного прозорого матеріалу виникнення напружень у реальних умовах 

експлуатації залежить від температурно-часових режимів експлуатації, серед 

яких варто виділити два види. 

Перший, це температурно-часові режими при температурах, нижчих за 

температуру склування. За цих умов можливе виникнення тільки тимчасових 

температурних напружень. В умовах сталого перепаду їх абсолютне значення 

тим вище, чим більшим є перепад. В умовах несталого перепаду тимчасові 

термічні напруження тим більші, чим вищою є швидкість зростання 

температури, а, отже, абсолютне значення температурного перепаду. При 

нагріванні в поверхневих шарах виникають напруження стискування, а при 

охолодженні – напруги розтягування. Наявність термоізольованого 

закріплення полімерного матеріалу у твердому каркасі перешкоджає 

вільному розширенню матеріалу і тим самим створює умови для збільшення 

термічних напружень. 



Другий, це температурно-часові режими при температурах, вищих за 

температуру склування органічного матеріалу. У цих умовах можливе 

виникнення як тимчасових (при багаторазовому повторенні), так і 

залишкових температурних напружень. При цьому їх сума в умовах сталого 

перепаду не може перевищити обумовленого значення, оскільки обмежується 

температурою силування [89]. Це пояснюється релаксацією термічних 

тимчасових напружень, що виникають у склі при температурах, вищих за 

температуру його склування. В умовах непостійного перепаду залишкові 

напруження, які виникають під поверхневим шаром (наприклад, органічного 

скла Э-2) в інтервалі температур склування не перевищують 5 МПа. Отже, 

при довгостроковій експлуатації причиною утворення великих напружень 

розтягування в поверхневих шарах і тріщин у захисного прошарку із 

полімерів є не залишкові, а тимчасові напруження. Для зменшення 

шкідливого впливу тимчасових температурних напружень, що виникають у 

захисному конструктивному прошарку перетворювача ВДЕ, багатошарове 

скління доцільно заміняти триплексом, який складається з зовнішнього 

теплозахисного і внутрішнього силового шарів. Оскільки силовий шар не 

піддається в процесі експлуатації впливу температур, вищих за температуру 

його склування, у ньому ніколи не виникають залишкові напруження, а 

тимчасові (у залежності від товщини зовнішнього і такого, що скріплює, 

шарів) можуть бути знижені до цілком припустимих значень, які складають 

від 10 до 5 МПа. Одним з можливих варіантів світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку є також подвійне скління з повітряним зазором 

[90, 91]. 

При проектуванні світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку із неорганічного скла необхідно враховувати, що міцність такого 

матеріалу на стискування значно вища, ніж на поперечний вигин, і складає 

від 500 до 1000 МПа. У цьому випадку дефекти поверхні неорганічного скла 

відіграють істотно меншу роль. При використанні в такому прошарку 

неорганічного скла зі збільшенням товщини міцність на вигин знижується. 



Міцність прошарку із неорганічного скла на вигин і розтягування знижується 

зі збільшенням тривалості впливу навантаження внаслідок втоми матеріалу, 

основною причиною якої є проникання води, яка абсорбується неорганічним 

склом у поверхневі тріщини. Тривалий вплив навантаження супроводжується 

істотним зниженням межі міцності світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку із неорганічного скла. 

Ще одним з важливих факторів, що впливають на міцність 

світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ, 

є атмосферне старіння. Зовнішній прозорий теплоізоляційний шар 

перетворювача ВДЕ в процесі експлуатації піддається систематичному 

впливові атмосферних і інших чинників – температури, вологи, 

ультрафіолетових променів, озону, механічних навантажень та ін. [88]. Тому 

при проектуванні перетворювача ВДЕ необхідно проводити прогнозування 

ресурсу експлуатації світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку 

з урахуванням виду використаного матеріалу. 

При використанні для світлопрозорого захисного теплоізоляційному 

прошарку перетворювача ВДЕ прозорого полімерного матеріалу, необхідно 

враховувати, що ступінь орієнтації впливає на стійкість до атмосферного 

старіння. Показники фізико-механічних властивостей прозорого полімерного 

матеріалу СО-95 та СО-120 після старіння протягом 10 років практично не 

змінюються, у той час, як властивості прозорих полімерів типу 2-55 і Т2-55 

значно погіршуються (особливо ударна в'язкість з опроміненої сторони). На 

поверхні прозорих полімерів типу СО-95 і СО-120 тріщини „срібла” у 

процесі старіння не з'являються, у той час як на поверхні полімеру 2-55 вони 

утворюються вже через рік [86]. 

Тривала міцність орієнтованих полімерних матеріалів, придатних для 

застосовування як світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку 

ВДЕ, незначно змінюється при збільшенні тривалості експлуатації, хоча 

спостерігається тенденція слабкого зниження цієї характеристики. 



Чутливість неорієнтованих і орієнтованих полімерних матеріалів до 

розтріскування в процесі експлуатації зростає, тобто їх „сріблостійскість” 

різко знижується в порівнянні з аналогічною характеристикою матеріалу у 

вихідному стані, і зниження є тим більшим, чим довшою є експлуатація. Це 

свідчить про те, що в процесі тривалої експлуатації в поверхневих шарах 

полімерного матеріалу захисного прошарку (наприклад, органічного скла) 

накопичуються залишкові напруження розтягування, що викликає розвиток 

деструкційних процесів. Про це свідчить деяке зниження щільності і 

молекулярної маси. 

Як правило, фактори, які сприяють підвищенню крихкості матеріалу 

(зниження температури, наявність об'ємного розтягування, різке зростання 

швидкості деформації), підсилюють шкідливий вплив залишкових напружень 

і, навпаки – при більш високій пластичності матеріалу, ці напруження 

послабляються [88]. От чому в якості світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного  прошарку перетворювача ВДЕ можливо (пропонується, 

необхідно) краще використовувати орієнтоване органічне скло, пластичність 

якого вища, ніж у неорієнтованого, яке має за інших рівних умов значно 

більш високі експлуатаційні характеристики, незважаючи на однакові 

можливості виникнення залишкового, наприклад, температурного 

напруження. 

У загальному випадку на механічну міцність матеріалу захисного 

прошарку впливають ряд факторів. Для полімерних матеріалів це - тип та 

технологічні фактори їх одержання (режим полімеризації або 

поліконденсації, природа каталізатора, співвідношення компонентів у суміші 

– ініціатора, інгібітора, регулятора, розчинника). 

Для запобігання передчасного руйнування світлопрозорого захисного  

теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ із полімерного матеріалу в 

процесі експлуатації вихідні напруження розтягування, повинні бути знижені 

до мінімуму [87]. Практично існує два шляхи одержання захисних прошарків 

із полімерного матеріалу з мінімальними вихідними напруженнями 



розтягування. Перший – це проведення формування, механічної обробки та 

монтажу при режимах, які виключають виникнення в органічному склі 

напружень, що перевищують припустимі. Другий – проведення відпалу – 

застосовується в тому випадку, коли напруження значно перевершують 

допустимі. До факторів, що впливають на вибір полімерного матеріалу, 

відноситься також технологія його переробки (шприцювання, пресування, 

витяжка) та конструкційні особливості прошарку. На міцність полімерних 

матеріалів значно впливають умови формування надмолекулярних структур 

[88]. З одного й того ж хімічно ідентифікованого полімерного матеріалу 

можна виготовити вироби з різним типом надмолекулярних структур, які 

значно відрізняються один від одного за міцністю. 

При використанні неорганічного скла необхідно враховувати тип і 

однорідність скла, спосіб його виготовлення та обробки поверхонь і торців. 

Міцність скла знижують прокатка, армування та механічне шліфування. 

Тому в світлопрозорому захисному теплоізоляційному прошарку можливо 

використання сирого (неопрацьованого) прокатного скла (у випадку, коли 

потрібна підвищена міцність скла, але можна обійтися без армування). 

Міцність неорганічного листового скла [84] залежить від способу 

закріплення його в конструкції світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Міцність листового скла на вигин при різних способах закріплення в 

конструкції світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку 

перетворювача ВДЕ 

Вид скла Міцність скла, МПа, при закріпленні 

з двох протилежних 

сторін 

з чотирьох сторін 

Віконне 

Поліроване 

Візерункове 

62 

50 

38 

130 

54 

56 



Армоване 38 44 

 

Важливим фактором є ступінь відпалу або загартування. Загартоване 

скло в порівнянні з відпаленим має підвищену механічну та термічну 

міцність. При руйнуванні воно розпадається на дрібні осколки округленої 

форми, які не мають гострих граней. 

Суттєве значення мають розміри та стан поверхні світлопрозорого  

захисного теплоізоляційного прошарку, вид деформації та тривалість дії 

навантажень, а також конструктивні особливості скла – одношарове або 

багатошарове, армоване, тощо. Прикладом багатошарового безпечного скла є 

„триплекс”. Таке неорганічне скло може бути безосколковим, світло - та 

атмосферостійким, навіть армованим сталевим дротом [85]. При механічному 

навантаженні (поштовх, удар, постріл) таке неорганічне скло, хоча й 

руйнується, але осколки залишаються міцно зчепленими з проміжним шаром. 

Коефіцієнт теплопровідності багатошарового безпечного скла такий же, як і 

у звичайного листового скла. При значній товщині проміжних шарів він 

зменшується. Армування зменшує оптичну прозорість неорганічного скла та 

зменшує механічну міцність скла приблизно в 1,5 рази, але сітка не дозволяє 

осколкам скла розлітатися та випадати з опорної конструкції при механічних 

ушкодженнях, а також при впливі високих температур [85]. Для армування 

скла застосовують зварену сітку з квадратними комірками зі сталевого 

низьковуглецевого термічнообробленого дроту зі світлою поверхнею 

діаметром від 0,45 до 0,6 мм. Для скла вищої категорії якості використовують 

сітки з захисним алюмінієвим покриттям зі стороною квадратної комірки, яка 

дорівнює 12,5 або 25 мм. 

 

2.3.3 Оптичні властивості світлопрозорого захисного теплоізоляційного  

прошарку перетворювача ВДЕ 

 



До основних оптичних властивостей прозорих матеріалів, які придатні 

для використання в якості світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку перетворювача ВДЕ, відносяться поглинання, заломлення, 

відбивання та розсіювання світла. Оптичні властивості матеріалів 

визначаються структурою електронних оболонок атомів, з яких складаються 

молекули. Оптичні властивості  матеріалів розглядаються  в діапазоні  

довжин  хвиль від 10–9 м до  

10–4 м у трьох піддіапазонах: ультрафіолетовому (від 3 нм до 400 нм), 

видимому (від 400 нм до 800 нм) і інфрачервоному (від 8 нм до 0,1 мм) [86]. 

Коефіцієнт пропускання неорганічного скла і полімерних матеріалів 

при різних частотах електромагнітного випромінювання має різне значення. 

Так, у видимому діапазоні спектра для ряду типів прозорого неорганічного 

скла і полімерних матеріалів він може досягати 90...95 %. В 

ультрафіолетовому діапазоні коефіцієнт пропускання полімерних матеріалів 

значно більший, ніж у неорганічного скла (ця важлива особливість полімерів 

при використанні їх в перетворювача ВДЕ дозволяє ефективно боротися з 

патогенною мікрофлорою, грибками та ін.) 

При виборі як неорганічного, так і полімерного матеріалу для 

світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку необхідно 

враховувати, що всі домішки тією чи іншою мірою впливають на оптичні 

властивості [87]. Тому збільшення товщини поглинального шару матеріалу 

спричиняє зменшення його прозорості в багатьох ділянках спектра. При 

використанні в світлопрозорому захисному теплоізоляційному прошарку 

полімерного матеріалу зменшення прозорості пов'язане з проявом у спектрі 

смуг поглинання різних структурних груп, які є в полімерному матеріалі в 

невеликих кількостях. Необхідно враховувати той факт, що більшість 

полімерних матеріалів має багато смуг поглинання в інфрачервоній області 

спектра. Ефективність їх застосування для прозорих конструкцій 

перетворювача ВДЕ обумовлена так званими „вікнами прозорості” на 

окремих ділянках спектра. Дані про світлопропускання неорганічного скла, 



придатного для застосовування у світлопрозорому захисному 

теплоізоляційному прошарку, наведені в табл. 2.2 [88]. 

 

Таблиця 2.2 

Коефіцієнти світлопропускання листового неорганічного скла 

Вид скла 
Товщина скла, 

мм 

Коефіцієнт 

світлопропускання, 

не менший 

Віконне 3...4 0,85 

Вітринне неполіроване 5...6 0,84 

Вітринне поліроване 5...6 0,87 

Термічно поліроване 3...7 0,87 

Теплопоглинальне 

 

3...4 

5...6 

0,75 

0,7 

Армоване безбарвне 5,5 0,6...0,75 

Візерункове безбарвне 3...6 0,7 

Загартоване 4,5...6,5 0,84 

Триплекс 4,5...2,5 0,85 

 

З метою зменшення теплових втрат через світлопрозорий захисний  

теплоізоляційний прошарок перетворювача ВДЕ рекомендується 

використовувати такі світлопрозорі матеріали, які мають низький рівень 

пропускання інфрачервоних променів та високий рівень світлопропускання, 

особливо жовто-зеленої частини видимого спектра. Це досягається 

нанесенням багатошарових полімерних плівок або використанням прозорих 

матеріалів з металізованою поверхнею [86]. Для одержання необхідних 

тонких багатошарових полімерних плівок з високими характеристиками 

прозорості у видимому діапазоні використовуються полімери з одноосьовою 

орієнтацією молекул, що викликає велику анізотропію властивостей. 

Анізотропія оптичних властивостей орієнтованих полімерних матеріалів 



проявляється в тому, що вони мають різні показники заломлення для світла, 

поляризованого паралельно напрямку орієнтації й у перпендикулярному 

напрямку (подвійна променезаломлюваність), а також у розходженні 

коефіцієнтів поглинання для цих двох променів (дихроїзм) [86]. Явище 

подвійної променезаломлюваності притаманне для ряду прозорих 

полімерних матеріалів. Пучок світла, пройшовши через оптично анізотропне 

середовище, розпадається на два промені (звичайний і незвичайний), які 

поляризовані у двох взаємно перпендикулярних площинах; окрім того 

промені поширюються з різними швидкостями. 

В окремих випадках, через архітектурно-конструктивні вимоги до 

перетворювача ВДЕ, може виникнути необхідність у використанні прозорих 

фрагментів огородження зі світлозахисними властивостями [88]. У такому 

випадку ефективним є використання неорганічного скла, сонцезахисна дія 

якого базується на селективному зниженні пропускання переважно в 

інфрачервоній області спектра (світлопропускання 65 - 75 %, пропускання 

інфрачервоних променів – 30 - 35%). Для дотримання конкретних 

експлуатаційних вимог доцільно застосовувати три основних види 

сонцезахисного неорганічного скла:   

- теплопоглинальне, пофарбоване в масі оксидами металів, завдяки 

чому значна частина довгохвильового сонячного випромінювання 

поглинається масою скла; 

- сонцезахисне з прозорими для видимих променів покриттями з 

оксидів металів, які поглинають частину інфрачервоного сонячного 

випромінювання; 

- сонцезахисне з прозорими металевими покриттями, яке забезпечує 

підвищене відбивання сонячних променів. 

Сонцезахисне неорганічне скло рекомендується використовувати лише 

тоді, коли пропускання у видимому діапазоні істотно більше, ніж в 

інфрачервоному [82]. За механічною міцністю та хімічною стійкістю 

сонцезахисне неорганічне скло близьке до показників віконного 



неорганічного скла. Світлопрозорий захисний теплоізоляційний прошарок 

перетворювача ВДЕ із сонцезахисного неорганічного скла нагрівається 

прямими сонячними променями значно менше, ніж з теплопоглинального 

скла, окрім того його світлотехнічні характеристики мало залежать від 

товщини скла. При застосуванні сонцезахисного скла відпадає необхідність 

вентиляції повітряного прошарку між шарами світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного  прошарку перетворювача ВДЕ. 

Теплоізоляційні властивості світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку можна підвищити і за рахунок зниження 

ступеня чорноти поверхні до 0,4 – 0,5 шляхом нанесення на поверхню скла 

тонких безбарвних окиснометалічних плівок. Таке скло називають 

теплоізоляційним. Металеві покриття наносять методом випарювання у 

вакуумі, катодного розпилення або хімічним осадженням з розчинів. 

Покриття виконують одношаровими та багатошаровими (основа, один або 

два відбивальних прошарки й захисний прошарок), товщина прошарків може 

коливатися від 0,01 до 5 мкм. 

Світлотехнічні характеристики [82] світлопрозорого захисного  

теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ із неорганічного скла із 

плівковими покриттями наведені в табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Світлотехнічні характеристики світлопрозорого захисного  

теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ із неорганічного скла із 

плівковими покриттями 

Тип неорганічного скла 

Інтегральні коефіцієнти 

С
в
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п
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в оптичній області спектра 
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віконне 0,9 0,85 0,08 0,07 

теплопоглинальне 0,39 0,19 0,08 0,73 



сонцезахисне з плівковим  

оксидним покриттям: 
    

титановим 0,39 0,42 0,31 0,27 

залізистим 0,38 0,45 0,28 0,27 

кобальтовим 0,39 0,5 0,17 0,33 

олов’яно-сурм’яним  0,39 0,27 0,16 0,57 

 

Як видно, при використанні в світлопрозорому захисному 

теплоізоляційному прошарку  неорганічного скла з нанесеними тонкими 

плівками більш високі сонцезахисні якості має скло з олов'яно-сурм'яним 

покриттям. У відбитому світлі добре видні всі дефекти поверхні 

сонцезахисного скла, тому для виготовлення світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку із неорганічного скла такого типу необхідно 

застосовувати тільки поліроване скло. 

Придатні для використання в світлопрозорому захисному 

теплоізоляційному прошарку сонцезахисні плівки мають різну стійкість до 

механічних, атмосферних і хімічних впливів. Деякі з них збільшують 

механічну міцність скла. Менш стійкі захисні плівки можна використати для 

виготовлення багатошарової світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку (типу триплекс), в яких поверхня плівки захищена шаром скла від 

механічних ушкоджень і агресивних хімічних впливів. 

 Особливий тип неорганічного теплопоглинального сонцезахисного 

скла являє собою фотохромне скло, яке забезпечує автоматичне регулювання 

світлопропускання. Його виготовляють з натрієво-боро-алюмосилікатного 

скла шляхом уведення добавок срібла, церію або європію [82, 86]. Під 

впливом сонячних променів фотохромне скло тьмяніє, ступінь потемніння 

визначається інтенсивністю випромінювання. При зниженні рівня сонячного 

випромінювання світлопрозорість світлопрозорого захисного  

теплоізоляційного прошарку із неорганічних фотохромних стекол цілком 

відновлюється. 



При використанні в світлопрозорому захисному теплоізоляційному 

прошарку неорганічного скла з перерахованими вище покриттями 

селективно підвищуються відбивальна та поглинальна здатність, змінюється 

колір скла в проникаючому та відбитому світлі, що значно підвищує 

архітектурно-художню виразність фасадів споруд. 

Дуже важливою властивістю світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку перетворювача є можливість перерозподілу і 

розсіювання світлового потоку, тобто прозорий матеріал, що 

використовується, повинний мати відповідні властивості. Розсіювання 

характеризується ступенем розсіювання, який дорівнює відношенню сили 

світла, розсіяного зразком під кутом 40 0, до сили світла пучка, що пройшов 

через зразок прямо. 

Розсіювання світлового потоку можуть визначати різні фактори [82]: 

- власна мікронеоднорідність матеріалу; 

- неоднорідність через введення в прозорий матеріал домішок та 

наповнювачів; 

- структура поверхні (полосні, призматичні, лінзові расти) або профіль 

виробу (наприклад, хвилеподібний). 

Так, для зменшення ефекту осліплення відбитими променями, у 

захисному теплоізоляційному прошарку рекомендується використовувати 

світлопрозорий матеріал з можливо більшим коефіцієнтом дифузійного 

відбивання. Для створення такого прошарку із можливо більшим 

коефіцієнтом пропускання необхідно вибирати прозорий матеріал з 

мінімально можливим ступенем розсіювання. Прозорі полімерні матеріали 

дають незначне розсіювання, хоча й помітно більше, ніж для неорганічного 

скла. Більш висока оптична неоднорідність складає одну з основних 

відмінностей світлопрозорого  захисного теплоізоляційного прошарку із 

полімерних матеріалів від прошарку із неорганічного скла. 

Для регулювання відбивної спроможності світлопрозорого захисного  

теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ її поверхню можна покрити 



металевими, діелектричними або напівпровідниковими тонкими плівками, 

які мають високу вибіркову відбивальну спроможність в інфрачервоній 

області при високому пропусканні у видимому діапазоні. Такі плівки 

розрізняють за типом відбивальної спроможності, способом виготовлення та 

застосування. Плівка з одного і того ж матеріалу, нанесена на неорганічне 

скло різними способами, нерідко виявляє різні властивості. Для 

неорганічного скла з такими плівками коефіцієнти пропускання сонячної 

радіації знаходяться в межах від 0,25 до 0,3, а відбивання – від 0,1 до 0,2 [89]. 

Порівняно високе поглинання (50 %) послабляється внаслідок того, що їх 

наносять на зовнішню поверхню захисного прошарку [89], тоді як на 

внутрішню наноситься металооксидне покриття з високим значенням 

коефіцієнта відбивання для довгохвильового вторинного випромінювання. За 

рахунок цього в захисному прошарку частка поглиненої енергії знижується 

майже на 30 %. 

Коефіцієнт спектрального відбивання світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ при використанні тонких 

плівок з більшості металів досить повільно підвищується від області видимої 

частини спектра убік більш довгих хвиль інфрачервоної області спектра. У 

захисному прошарку з неорганічного скла, покритого прозорою плівкою міді 

та золота, наростання величини коефіцієнта спектрального відбивання 

відбувається значно швидше [89, 90]. Тому такий прошарок із неорганічного 

скла з покриттям із золота має переваги як матеріал, який селективно 

відбиває інфрачервоне випромінювання та одночасно вибірково підвищує 

світлопропускання за рахунок зниження відбивної дії в інтерференційних 

шарах з більш високим коефіцієнтом заломлення (ZnS, Bi2O3, TiO2). При 

цьому випромінювання з протилежного боку теплоізоляційного прошарку 

стає порівняно слабким завдяки низьким коефіцієнтам емісії металізованих 

поверхонь. 

За допомогою діелектричних покриттів відбивання від неорганічного 

скла може бути селективно збільшене в 5-6 разів [90]. Це відбувається за 



рахунок оптичної інтерференції, якщо покриття має досить великий 

коефіцієнт заломлення, а товщина покриття кратна 1/3 та 3/4 довжини хвилі. 

Для створення світлопрозорих захисних теплоізоляційних прошарків, 

які мають значне селективне відбивання на визначених спектральних 

ділянках, пропонується використовувати багатошарові покриття з різними 

коефіцієнтами заломлення [89, 90]. У таких захисних прошарках 

світлопропускання може складати 80 % і більше. Високе значення 

коефіцієнту заломлення мають плівки, виконані з TiO2, ThO2, Bi2O5, а також 

їх суміші, а малий – при застосуванні SiO2, а також кремнійорганічних 

сполук. 

Характерною рисою полімерів є їх здатність електризуватися. Статична 

електрика сприяє осадженню пилу на поверхню полімерного світлопрозорого 

захисного теплоізоляційного прошарку та збільшує швидкість її деструкції 

[89]. Для боротьби з цим недоліком у полімерні світлотехнічні матеріали 

необхідно вводити антистатичні домішки, які підвищують 

електропровідність матеріалу та сприяють стікання електростатичного заряду 

через шини заземлення. 

 

2.3.4 Теплофізичні властивості матеріалів, які використовуються для 

побудови світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку 

перетворювачів ВДЕ 

 

При виборі прозорого матеріалу захисного теплоізоляційного 

прошарку перетворювача ВДЕ необхідно враховувати такі теплофізичні 

властивості, як теплопровідність, теплоємність, теплове розширення, усадка. 

Значення теплопровідності та теплоємності неорганічного скла й полімерних 

матеріалів необхідно знати для розрахунків можливих температурних 

режимів експлуатації таких прошарків [84]. Особливо важливо знати 

закономірності ефекту теплотворення в неорганічному склі та полімерних 

матеріалах при багаторазових навантаженнях, які виникають під час 



експлуатації світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку. 

Характер зміни теплофізичних властивостей полімерних матеріалів і 

неорганічного скла як при низьких, так і при високих температурах залежить 

від їх внутрішньої структури [66]. 

Коефіцієнт теплопровідності полімерних матеріалів, придатних для 

використання в СЗТ, знаходиться в широких межах – від 0,05 до 0,8 Вт/(м·К), 

а неорганічного світлопрозорого листового скла – від 0,75 до 0,81 Вт/(м·К). 

Порівняно низька теплопровідність неорганічного скла та полімерних 

матеріалів [86] (табл. 2.4) призводить до накопичення теплоти в захисному 

прошарку. Якщо врахувати ще й те, що світлопрозорий захисний  

теплоізоляційний прошарок перетворювача ВДЕ одночасно піддається 

механічному навантаженню, то все це в комплексі приводить до розвитку 

небажаних і небезпечних процесів. 

Таблиця 2.4 

Теплопровідність деяких твердих тіл і полімерів [86] 
 

Речовина Теплопровідність, Вт/(м·К) 

Мідь 3,8·102 

Залізо 0,55·102 

Неорганічне скло 0,75...0,8 

Полімерні матеріали 0,05...0,8 

 

У процесі експлуатації світлопрозорого захисного теплоізоляційного  

прошарку постійно піддається безперервному процесу нагрівання й 

охолодження. Важливо враховувати, що при нагріванні та наступному 

охолодженні полімерного матеріалу, який спочатку знаходився в 

рівноважному стані, хід температурних залежностей питомого об'єму не 

співпадає, тобто має місце тепловий гістерезис [88]. Площа петлі гістерезису 

є тим більшою, чим вищими є швидкості нагрівання й охолодження 

світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ 

(велика нерівноважність процесу). 



Процес розширення полімерів, що не кристалізуються, відбувається у 

дві стадії: дуже швидке зростання об'єму через збільшення міжмолекулярних 

відстаней і більш повільне розширення, пов'язане з дифузійним 

переміщенням ділянок макромолекул. Теплофізичні властивості полімерних 

матеріалів, що кристалізуються, більш складно залежать від температури, 

швидкості її зміни і часу. Для них потрібно розрізняти три складові реакції на 

зміну температури: повільну, швидку та миттєву. Найбільш суттєва повільна 

складова характеризує кінетику релаксаційних процесів, як у 

неупорядкованих, так і в упорядкованих частинах об'єму полімерних 

матеріалів. 

Важливою характеристикою, що впливає на конструкційні рішення, є 

теплове розширення придатного для використання в захисних прошарках 

світлопрозорого матеріалу [84]. Спроможність його деформуватися, при зміні 

температури, характеризується коефіцієнтом температурного лінійного 

розширення, який залежить, головним чином, від хімічного складу [59]. 

Величина коефіцієнту температурного розширення істотно впливає на 

термостійкість неорганічного скла. Для листового неорганічного скла він 

знаходиться в межах від 8,5·10-6К-1 до 13·10-6 К-1. Чим менший коефіцієнт 

лінійного розширення неорганічного скла, тим вища його термостійкість; 

чисельно рівна градієнтові температури навколишнього середовища (та 

поверхні скла), при якому виникають тріщини в неорганічному склі при 

різкому нагріванні або охолодженні. 

Придатні для використання полімерні матеріали мають значно більший 

коефіцієнт лінійного розширення, приблизно в 10 - 20 разів більший, ніж у 

металів, що може бути основною причиною втрати герметичності 

ущільнення при низьких температурах. 

Полімерні матеріали, серед інших конструкційних матеріалів 

перетворювача ВДЕ, мають найменшу теплопровідність та найбільші 

теплоємність і коефіцієнт лінійного розширення. Це вносить певні труднощів 



при розробці конструкції та технології виготовлення світлопрозорого  

захисного теплоізоляційного прошарку із полімерних матеріалів. 

Світлопрозорі захисні теплоізоляційні прошарки, які, будучи одними з 

основних елементів перетворювачів ВДЕ повинні бути термостійкими, та, 

більш того, – вогнестійкими [84, 85]. Полімерні матеріали, які можуть 

використовуватися в світлопрозорому захисному теплоізоляційному 

прошарку, за характером горіння розділяють на такі, що деструктуризуються, 

та на коксівні. Горіння являє собою складний процес, тому для 

прогнозування вогнестійкості світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку із полімерних матеріалів необхідно встановлювати хоча б 

емпірично зв'язок стійкості до термо- або термоокислювальної деструкції з 

горючістю. При цьому необхідно враховувати наступне. Температура 

загорання полімерного матеріалу повинна знаходитися між температурою 

початку розкладання і температурою напіврозпаду матеріалу. 

Для забезпечення підвищеної вогнестійкості світлопрозорого захисного 

теплоізоляційного прошарку перетворювача ВДЕ доцільно використовувати 

армоване неорганічне скло [85]. Межа вогнестійкості таких прошарків у 

сталевих одинарних плетіннях складає 0,9 (при кріпленні скла сталевими 

кутниками) і 0,75 (при кріпленні шплінтами, кляммерами або 

клиноподібними затискачами), а у подвійних роздільних плетіннях – не 

нижче за 1,2 [90 - 93]. 

Таким чином, визначено, що доцільно використовувати комбінування 

неорганічних стекол з полімерною плівкою між ними і броньовані 

неорганічні стекла з проміжним шаром з полімерного матеріалу. Виявлено, 

що стан та структура поверхні світлопрозорого захисного теплоізоляційного 

прошарку перетворювача ВДЕ відіграє особливу роль у процесі руйнування. 

Стискаючі напруги в поверхневому шарі, запобігаючи утворенню тріщин, 

можуть істотно збільшити довговічність, надійність та ресурс 

світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку. При 

багатошаровому склінні, використовуючи скло різної товщини, можна 



досягти значного рівня звукоізоляції, оскільки втрати звуку досягають 

максимальної величини в граничному шарі між двома середовищами. 

Встановлено, що доцільним є використання в світлопрозорому захисному 

теплоізоляційному прошарку перетворювача ВДЕ неорганічного скла та 

полімерних матеріалів з тонкоплівковими покриттями. Такі структури 

дозволяють селективно підвищувати відбивальну та поглинальна 

спроможність світлопрозорого захисного теплоізоляційного прошарку, 

змінювати колір захисного шару енергоактивного обгородження в 

проникаючому та відбитому світлі, що значно підвищує архітектурно-

художню виразність фасадів споруд. 

 

2.4 Конструктивні особливості перетворювачів ВДЕ, які 

використовуються в енергоефективних системах 

енергозабезпечення 

 

2.4.1 Енергоактивне огородження з світлонепроникних жалюзі 

 

Енергоактивне огородження представлене на рис. 2.3 складається з 

несучої стіни, теплоізоляційного шару, зовнішнього повітряного прошарку, у 

якому розташовані світлонепроникні жалюзі, а також зовнішнього прозорого 

теплоізоляційного шару [94, 95]. Конструкція відрізняється тим, що жалюзі 

виконані без окремих рухомих елементів, зроблені з теплопровідного 

матеріалу і вкриті теплопоглинальним покриттям, приєднані до однієї чи 

декількох труб з теплопровідними стінками, ззовні вкриті 

теплопоглинальним покриттям, якими циркулює теплоносій, з можливістю 

збільшення кількості сегментів вгору за рахунок використання з’єднань 

нівелюючих лінійне розширення та в обидва боки за рахунок використання 

спільних подавального і зворотного колекторів або індивідуальних 

підключень, можливістю ручного або автоматичного, з використанням 

датчиків витоку, які можна встановити на верхньому, разом зі клапаном 



регулювання тиску, та нижньому фланці труб, перекриття протоку 

теплоносія в окремому сегменті або у всьому огородженні взагалі, 

можливістю від’єднання і зняття окремого сегменту зі змогою злиття або 

наповнення його теплоносієм, без припинення роботи всього огородження. 

 

 

Рис. 2.3. Енергоактивне огородження із світлонепроникними жалюзі: 

1 – несуча стіна, 2– теплоізоляційний шар, 3 – відбивальна 

екранна ізоляція, 4 – жалюзі, 5 – труба з теплопровідними 

стінками, 6 – зовнішній повітряний прошарок, 7 – прозора 

теплоізоляція. 

 

Енергоактивне огородження (рис. 2.3) складається з несучої стіни 1 з 

високими теплопровідністю та теплоакумулюючою властивістю (наприклад, 

залізобетон або цегла), теплоізоляційного шару з матеріалу пористої або 



стільникової структури 2, відбивальної екранної ізоляції, яка одночасно 

виконує функції гідроізоляції і вітрозахисту 3, жалюзі 4 зроблені з 

теплопровідного матеріалу, що прикріплені до труби 5 з теплопровідними 

стінками, які розташовані в зовнішньому повітряному прошарку 6, що 

прикривається прозорою теплоізоляцією 7 [94, 95]. 

Жалюзі (рис. 2.4) – це профільовані ребра з тонкого теплопровідного 

матеріалу. Ребра вкриті теплопоглинальним покриттям і прикріплені до труб 

вкритих теплопоглинальним покриттям, якими циркулює теплоносій. 

 

 

Рис. 2.4. Схема побудови жалюзі в енергоактивному огородженні з 

світлонепроникними жалюзі 



 

2.4.2 Енергоактивне огородження з поворотними теплопоглинальними 

елементами 

 

У роботах [96] представлено ряд розроблених варіантів енергоактивних 

огороджень. 

На рис. 2.5 зображений варіант виконання модуля енергоактивного 

огородження для комплектації систем енергозабезпечення з тепловим 

насосом. 

 

 



Рис. 2.5. Енергоактивне огородження з поворотними 

теплопоглинальними елементами: 

                    1 – теплоізоляція, 2 – світлопрозора теплоізоляція,  

                    3 – теплосприймальний елемент, 4 – вентиляційний канал,  

                    5 – стіна споруди, 6 – вологонепроникний енерговідбивальний 

шар. 

 

Теплоізоляція 1 з вологонепроникним енерговідбивальним шаром 6 та 

світлопрозора теплоізоляція 2 утворюють вентиляційний канал 4. У каналі 

знаходиться теплосприймальний елемент 3, виконаний у вигляді поворотних 

жалюзі. З одного боку жалюзі мають поверхню, що добре відбиває сонячне 

випромінювання, а з іншого – поверхню, яка добре його поглинає. 

Усі секції жалюзі теплосприймального елементу 3 можна обертати 

навколо їх осі на 2700. Це дає можливість регулювати кількість поглинутої 

сонячної енергії. Повітря, яке прокачується вентиляційним каналом, омиває 

теплосприймальні елементи і нагрівається. Далі нагріте таким чином повітря 

надходить до теплообмінника типу „повітря–рідина” теплового насоса 

системи кліматизації та енергозабезпечення [96]. Для створення на фасаді 

споруди теплопоглинальної поверхні значної площі використовується 

колектор-повітропровід, який дозволяє паралельно або послідовно з’єднувати 

окремі модулі енергоактивних огороджень з метою створення на фасаді 

споруди теплопоглинальної поверхні необхідної площі. 

 

2.4.3 Енергоактивне огородження, що запобігає перегріванню споруди 

 

Енергоактивне огородження, варіант виконання якого зображений на 

рис. 2.6, є поліфункціональним, що розглядалось в [73, 96]. 

Позитивною функцією такого енергоактивного огородження є те, що 

окрім отримання теплової енергії при перетворенні сонячного 

випромінювання, воно запобігає перегріванню споруди. 



До складу енергоактивного огородження входять теплообмінні труби 1 

з двома ребрами та світлопрозоре покриття 2. Труби розташовані у 

вертикальній площині на певній відстані одна від одної. Вони з’єднані між 

собою підвідним та відвідним трубопроводами, що забезпечує циркуляцію 

рідкого теплоносія. 

Теплообмінні труби можуть обертатися навколо повздовжньої вісі за 

допомогою тяг 3. Ребра теплообмінних труб встановлені похило вниз з 

утворенням гострого кута між ними; при цьому одна поверхня ребер 

призначена поглинати сонячне випромінювання, а друга – відбивати. 

 

 

Рис. 2.6. Енергоактивне огородження, що запобігає перегріванню споруди: 

1 – теплообмінні труби, 2 – світлопрозоре покриття, 3 – тяги, 4 – 

стіна споруди, 5 – вентиляційний канал, 6 – теплоізоляція. 

 



Така конструкція енергоактивного огородження забезпечує можливість 

регулювання надходження енергії залежно від потреб споживача. У 

крайньому верхньому положенні (режим максимального поглинання енергії) 

ребро теплообмінної труби контактує з трубою, яка розташована нижче, з 

утворенням герметичної стінки. Для запобігання перегріву споруди в 

конструкції енергоактивного огородження передбачений додатковий шар 

теплоізоляції 6 та вентиляційний канал 5. Він знаходиться між 

теплообмінною трубою та стіною споруди 4 і призначений для відводу 

нагрітого повітря до теплообмінника теплового насосу, що входить до 

системи кліматизації та енергозабезпечення. 

2.4.4 Енергоактивне огородження з ізольованими секціями 

 

Енергоактивне огородження, представлене на рис. 2.7, призначене для 

нагрівання рідкого теплоносія систем енергозабезпечення [61, 62, 66, 72]. 

У такому енергоактивному огородженні використовуються традиційні 

будівельні матеріали [73, 96]. Воно складається з верхньої та нижньої частин 

(відповідно стропило 1 та стропило 10). Верхня частина стропила 1 має лоток 

12 у вигляді горизонтальної полиці для відводу води та конденсату, на який 

спирається теплосприймальний елемент 4. 



 

 

Рис. 2.7. Варіант енергоактивного огородження з ізольованими 

секціями: 

1, 10 – стропило, 2, 11 – відсіки, 3 – скло, 4 – 

теплосприймальний елемент, 5 – канал с теплоносієм, 6 – 

обшивка, 7 – теплоізоляція, 8,  9 –  теплоізолювальні   

прокладки,     12 –  відвідний  лоток,  

13 – болти, 14 – кріплення, 15 – жолоб. 

Така конструкція забезпечує наявність відсіків 2 та 11, що дає 

можливість при місцевому пошкодженні скла 3 ізолювати секції 

огородження одна від одної. Завдяки цьому, а також тому, що секції 

відокремлені стропилами, при місцевому пошкодженні світлопрозорої 

теплоізоляції охолоджується тільки одна секція, а тому зниження 

температури теплоносія всієї системи гарячого водозабезпечення незначне. 

Ремонт та обслуговування енергоактивного огородження може проводитися з 



ремонтного візка, що переміщується по верхнім стропилам, як по рейках. 

Монтаж енергоактивного огородження ведеться окремими елементами або 

рамно-лінійним способом. 

 

2.4.5 Енергоактивне огородження „бетонний сонячний колектор” 

 

Енергоактивне огородження, варіант виконання якого зображений на 

рис. 2.8, являє собою конструкцію без зовнішньої світлопрозорої 

теплоізоляції [73]. Воно належить до так званих „бетонних сонячних 

колекторів”. 

Силовими елементами енергоактивного огородження [73, 94] є 

кронштейни 3, які встановлені на армувальній сітці 2, що попередньо 

закріплюється на поверхні стіни 1. Декоративно-захисні теплопровідні 

лицювальні плитки 7 огородження на внутрішній стороні мають напівкруглі 

вертикальні заглиблення для монтажу труб каналу рідкого теплоносія 6, а 

також монтажний виступ, за який плитки кріпляться (підвішуються) на 

кронштейни 3. Порожнина між стіною та внутрішньою поверхнею 

декоративно-захисних плиток, що утворюється під час монтажу 

енергоактивного огородження, заповнюється пластичною теплоізоляційною 

масою 8. Склад маси підбирається таким чином, щоб вона була 

антикорозійним середовищем для арматурної сталі. До заливки 

теплоізоляційної маси в порожнину встановлюють труби каналів рідкого 

теплоносія 5 та 6, а також, додатково, полімерні труби, які в процесі заливки 

переміщуються вгору. 

При цьому утворюються вентиляційні канали 4 необхідного профілю, 

призначення яких – видалення з енергоактивного огородження надлишкової 

вологи. Тепле повітря довкілля та сонячне випромінювання, що надходить на 

поверхню декоративно-захисних плиток, нагріває їх та теплоносій в каналі 6. 



 

 

Рис. 2.8. Варіант енергоактивного огородження „бетонний сонячний 

колектор”: 

1 – поверхня стіни, 2 – армувальна сітка, 3 – кронштейни,  

4 – вентиляційні канали, 5, 6 – канали рідкого теплоносія,  

7 – лицювальні плитки, 8 – теплоізоляція. 

 

Залежно від температури нагрітого таким чином теплоносія він 

витрачається для потреб споживача безпосередньо або після догрівання. У 

теплий період року частина теплового потоку, направленого ззовні 

всередину, проходячи крізь теплоізоляцію 8, може призводити до перегріву 

споруди. Для зменшення його рівня по каналам 5 прокачується холодний 

рідкий теплоносій. 

 



2.4.6 Енергоактивне огородження, яке призначене для покращення 

теплового й вологісного режиму споруди 

 

Енергоактивне огородження (рис. 2.9), яка є елементом даху або стіни, 

призначена для забезпечення потрібного теплового й вологісного режиму 

споруди шляхом активного видалення вологи [73, 94]. Складається 

енергоактивне огородження з перфорованого світлосприймального 1 та 

обгороджувального світлопрозорого 2 елементів, що утворюють повітряний 

канал 3, а також перфорованої внутрішньої обшивки 5 та 

пароповітропроникної теплоізоляції 4.  

 

 

 

Рис. 2.9. Енергоактивне огородження, яке призначене для покращення 

теплового й вологісного режиму споруди: 

1 –    опорний    елемент,    2 –     обгороджувальний    елемент,  

3 –повітряний прошарок, 4 – теплоізоляція, 5 – 

обгороджувальний елемент, 6 – перфораційні отвори. 

 



Повітряний канал 3 з однієї сторони сполучений з зовнішнім 

повітряним середовищем або ж викидним каналом системи вентиляції 

споруди, а з іншої сторони підключений до теплообмінника теплової помпи 

системи енергозабезпечення. 

Сонячне випромінювання, потрапляючи крізь світлопрозоре 

обгородження на світлосприймальний елемент 1, нагріває його. Температура 

повітря всередині каналу 3 зростає, зменшується його відносна вологість. 

З зовнішнього боку обгороджувальний елемент 5 через отвори 6 

сполучений з повітряним середовищем приміщення [94, 95]. Це дає 

можливість водяній парі вільно проникати зсередини приміщення крізь 

теплоізоляцію 4 у повітряний канал 3 з наступним видаленням її в атмосферу 

через теплообмінник теплової помпи. 

Варіантом виконання такого енергоактивного огородження може бути і 

такий, у якого елемент 2 не світлопрозорий і виконує функцію 

теплопоглинання. 

 

2.4.7 Енергоактивне огородження з концентраторами сонячного 

випромінювання 

 

Запропонований варіант енергоактивного огородження (рис 2.8) може 

бути використаний як модуль зовнішнього огородження при монолітно-

каркасному будівництві. Особливістю цього варіанту енергоактивного 

огородження є використання в лицьовій обшивці 1 оптичних лінз 5, які 

закріплені в опорному елементі 2 [73, 94]. Призначення оптичних лінз – 

концентрація сонячного випромінювання на торці теплопровідних 

теплопоглинальних елементів 4 (монолітних металевих стрижнів з 

селективною поглинальною поверхнею).  

Теплопоглинальні елементи 4 наполовину вмуровані в 

теплоакумулювальний шар 3, який виконаний із щільного бетону з 

дрібнозернистим та дисперсним армуванням. Для зменшення теплових втрат 



теплоакумулювальний шар 3 з обох боків оточений теплоізоляційним шаром 

6 (як варіант – із легкого бетону). 

 

 

Рис 2.10. Енергоактивне огородження з концентраторами сонячного 

випромінювання: 

1 – лицьова обшивка, 2 – теплоізоляція, 3 –

 теплоакумулювальний шар,    4 –     теплопоглинальні     

елементи,  5 –   оптичні     лінзи,  



6 – теплоізоляційний шар, 7 – трубопровід. 

Теплопоглинальний елемент 4, біля торця з селективною поглинальною 

поверхнею, має отвір, вісь якого перпендикулярна осі теплопоглинального 

елементу. Через цей отвір проходить трубопровід 7 каналу циркуляції 

рідкого теплоносія таким чином, що між ними забезпечено мінімальний 

термічний опір. 

Функціонує енергоактивне огородження наступним чином. Сонячне 

випромінювання, що надходить на лицьову обшивку, концентрується лінзами 

5 на торцях теплопоглинальних елементів і нагріває їх та теплоносій, що 

прокачується по трубопроводу 7, до значної температури [94, 95]. Частина 

сонячного випромінювання, що потрапляє на теплопоглинальні елементи 4, 

через термічний місток нагріває теплоакумулювальний шар 3. У разі, коли 

надходження сонячного випромінювання недостатнє або повністю відсутнє, 

теплова енергія, накопичена в теплоакумулювальному шарі 3, відбирається 

теплоносієм, який циркулює в трубопроводі 7. 

 

2.4.8 Прозоре енергоактивне огородження 

 

Прозоре енергоактивне огородження даху споруди (рис. 2.11) 

призначене для підігріву рідкого теплоносія від сонячного випромінювання. 

Базовим елементом енергоактивного огородження є стільниковий 

прозорий полікарбонатний профіль 5, виготовлений методом екструзії [73, 

94]. Профіль має трьохярусну (два периферійні та центральний яруси) 

нерівнокамерну моноблочну структуру. Для захисту від негативного впливу 

ультрафіолетового випромінювання на зовнішню поверхню 

полікарбонатного профілю  5 нанесено спеціальне покриття. Два розподільні 

полімерні колектори 6 приєднані до полікарбонатного профілю 5 методом 

зварювання або склеювання. При цьому периферійні (верхній та нижній) 

яруси стають герметичними та виконують роль прозорої теплоізоляції. При 

монтажі енергоактивного огородження полікарбонатний профіль 5 



закріплюється на дерев’яному каркасі притискачем 1. Притискач має 

ущільнення 4, яке запобігає проникненню всередину конструкції вологи та 

пилу. Для належного функціонування ущільнення 4 передбачена дистанційна 

прокладка 3, яка забезпечує при монтажі необхідний технологічний допуск.  

 

 

Рис. 2.11. Варіант прозорого енергоактивного огородження: 

1 –   притискач;   2 –  лонжерон;  3 –  дистанційна     прокладка;  



4 –ущільнення; 5 – полікарбонатний профіль; 6 – розподільний 

колектор;    7, 8, 9 –  кожухи;  10 –    шуруп;   11 –     штуцер,  

12 –трубопровід. 

Лонжерон 2 виключає деформацію полікабонатного профілю 5 при 

значних зусиллях, прикладених до притискача 1 при закручуванні шурупа 10. 

Окремі модулі енергоактивного огородження з’єднуються 

трубопроводами 12 і утворюють енергоактивне обгородження значної площі. 

Простір між модулями захищений кожухами 7, 8 та 9. 

Функціонує енергоактивне огородження наступним чином. 

Центральний ярус полікарбонатного профілю 5 наповнюється з витратного 

баку через штуцер 11 та розподільний колектор 6 за допомогою 

циркуляційного насосу непрозорим або частково прозорим для сонячного 

випромінювання теплоносієм. Сонячні промені, що потрапляють на 

теплосприймальний елемент, проходять крізь верхній ярус трьохярусного 

полікарбонатного профілю 5 і потрапляють у центральний, заповнений 

теплоносієм, ярус. Поглинання випромінювання відбувається безпосередньо 

в товщі теплоносія [94]. В результаті теплоносій нагрівається, а потім 

відводиться через розташований на протилежній стороні профілю 

розподільний колектор 6 та штуцер 11 до теплообмінника, де віддає  теплоту 

воді другого контуру системи енергозабезпечення для подальшого 

використання. 

Витрата теплоносія регулюється циркуляційним насосом відповідно до 

інтенсивності сонячної радіації. При недостатній сонячній радіації 

(наприклад, значна хмарність) циркуляція теплоносія припиняється.  

Кліматизація приміщень, для обгородження яких використана таке 

енергоактивне огородження, відбувається наступним чином. Для зменшення 

рівня температури та зміни освітленості в приміщенні центральний ярус 

полікарбонатного профілю 5 з допомогою циркуляційного насосу 

заповнюється з витратного баку теплоносієм з необхідними для поточного 

моменту оптичними властивостями (прозорістю, кольором). Енергія, що 



надходить до теплосприймального елементу, частково поглинається 

теплоносієм. Нагрітий теплоносій відводиться до теплообмінника та потім 

повертається до витратного баку. Необхідний рівень температури всередині 

приміщення підтримується циркуляційним насосом шляхом зміни витрати 

теплоносія через теплосприймальний елемент (полікарбонатний профіль 5). 

 

2.4.9 Енергоактивне огородження для фасадного монтажу 

 

Енергоактивне огородження, зображено на рис. 2.12, призначено для 

монтажу на фасаді споруди і дозволяє створити енергоактивне огородження 

будь-якої площі та конфігурації. 

Теплосприймальний профіль 6, який є основою даного 

енергоактивного огородження, поєднує в собі теплосприймальну поверхню 

та канали теплоносія [73, 94]. Профіль виконаний методом екструзії з 

алюмінієвого сплаву АД-31. На його зовнішню поверхню нанесене 

спеціальне покриття. Воно стійке до впливу атмосферних та 

температурних (до +180 оС) чинників і має високий коефіцієнт поглинання 

сонячного випромінювання. 

Монтаж енергоактивного огородження виконується наступним чином. 

Спочатку на стіні споруди 2 закріплюється каркас із металевого профілю 10. 

Кріплення профілю 10 до стіни споруди 2 виконується дюбелями 11 та 

гайками 12. Далі закріплюються теплоізоляційні шари 4 та 5, основне 

призначення яких – захист приміщень від перегріву, зумовленого 

протіканням гарячого теплоносія. Далі теплосприймальний профіль 

закріпляється на каркасі шурупом 7 та шайбою 8. Дистанційна втулка 9 

запобігає деформації поверхні профілю при закручуванні  шурупа 7. 

Теплосприймальний профіль 6 по краям має ущільненням 13 та технологічні 

ребра, які при монтажі утворюють непроникне для вологи та пилу з’єднання. 

Канали теплоносія теплосприймальних профілів 6 з’єднані через патрубки 17 

з розподільним колектором 19. Герметичність з’єднання забезпечується 



використанням штуцера 15 з гумовим ущільненням 16, гвинта фіксації 

штуцера 14 та накидної гайки 18. Для запобігання впливу несприятливих 

зовнішніх факторів розподільний колектор та патрубки захищені 

кожухом 20. 

 

 

 

Рис. 2.12. Енергоактивне огородження для фасадного монтажу: 



1 – декоративний шар; 2 – стіна споруди; 3,4,5 –

 теплоізоляція; 6 –   теплосприймальний   профіль;   7 –   

шуруп;    8 –     шайба;  

9 –  дистанційна   втулка;   10 – сталевий   профіль; 11 –

 дюбель;  

12 – гайка; 13 – гумові ущільнення; 14 – гвинт фіксації 

штуцера; 15 – штуцер; 16 – гумове ущільнення; 17 –

 з’єднувальна трубка; 18 – накидна гайка; 19 – розподільний 

колектор; 20 – захисний кожух. 

Енергоактивне огородження функціонує наступним чином. Сонячне 

випромінювання надходить на поверхню теплосприймального профілю 6, 

нагріває його та рідкий теплоносій, який через розподільний колектор 19 

надходить в канали теплоносія. Нагрітий таким чином теплоносій 

відводиться до витратного баку для подальшого використання споживачем. 

Циркуляція теплоносія по всьому контуру забезпечується насосом зі змінною 

витратою, що дозволяє регулювати температуру теплоносія на виході з 

енергоактивного огородження. 

 

2.4.10 Комбіноване енергоактивне огородження 

 

Модуль енергоактивного огородження, зображений на рис. 2.11, 

призначений для побудови енергоактивного обгородження даху при 

каркасно-модульному способі будівництва [73, 94]. Кожен окремий модуль 

енергоактивного огородження являє собою комбінований конструктивно 

закінчений елемент системи енергозабезпечення, який здатний самостійно 

функціонувати та забезпечувати споживача електричною та тепловою 

енергією. 

 

 



 

Рис. 2.13. Елемент комбінованого енергоактивного огородження. 

Модуль енергоактивного огородження (рис. 2.14) складається з 

металічної або пластикової основи 1 коробчатої форми, яка забезпечує 

необхідну міцність та жорсткість всієї конструкції.  



 

 

Рис. 2.14. Складові елементи комбінованого енергоактивного 

огородження: 

1 – пластикова основа, 2 – теплоізоляція, 3 – колектор 

теплоносія, 4 – поглинальний елемент, 5 – блоки сонячних 

елементів, 6 – світлопрозора теплоізоляція. 

Поглинальний елемент 4 виготовлений у вигляді профільованого 

металевого шиферу із нанесеним на зовнішню сторону атмосферостійким 

селективним покриттям. Блоки сонячних елементів 5, які захищені 

світлопрозорою ізоляцією 6 від дії зовнішніх факторів, розміщують на 



спеціально передбачених на шифері площадках. До внутрішньої сторони 

поглинального елементу прикріплено колектор 3 теплоносія, що дозволяє 

отримувати теплову енергію та водночас запобігає перегріву сонячних 

елементів [94]. Простір між основою та поглинальним елементом заповнено 

теплоізоляцією 2. 

Колектор теплоносія модуля енергоактивного огородження має по два 

підвідних та відвідних штуцера. Конструктивно модулі виконані таким 

чином, що при монтажі системи енергозабезпечення штуцера сусідніх 

модулів герметично з’єднуються і не потребують додаткового ущільнення. 

Кожен модуль енергоактивного огородження має дві пари електричних 

з’єднувачів. Це дозволяє послідовно або паралельно комутувати окремі 

модулі, створюючи електричний ланцюг з параметрами необхідними для 

задоволення потреб споживача. 

Викладений підхід до побудови та варіанти конструктивного 

виконання енергоактивних огороджень можуть бути використанні для 

підвищення енергоефективності споруд. Звичайно, вони не відображають 

всього можливого різноманіття технічних рішень. Вибір певної конструкції 

визначається техніко-економічними розрахунками з урахуванням місцевих 

кліматичних умов та вимог замовника, що дозволить досягти максимального 

ефекту від впровадження заходів з енергозбереження, у тому числі від 

рекуперації скидної теплоти. Буде забезпечена необхідна інсоляція 

енергосприймальних елементів за рахунок раціональної просторової 

орієнтації, зменшена площа елементів, що мають значні теплові втрати, 

враховані взаємовплив та взаємозв'язки естетичних і технічних рішень. 

 

 

2.5 Висновки до розділу 2 

 

Концептуальні засади побудови перетворювачів ВДЕ, як основного 

функціонального елементу систем енергозабезпечення з використанням 



відновлюваних джерел енергії базується на комплексному розгляді всіх 

аспектів проблеми активної побудови енергоефективної системи 

енергозабезпечення. При цьому необхідно враховувати науково-технічні, 

промислово-економічні, експлуатаційні, суспільно-політичні та інші 

фактори. Це дозволяє передбачити сукупність визначених науковими 

методами технічних рішень, що відповідають задачам мінімізації витрати 

енергії на забезпечення водо-, тепло-, електропостачання та мікроклімату в 

приміщеннях об’єкту розміщення системи енергозабезпечення. 

Вирішення проблеми зменшення енергоспоживання й 

енергозбереження в житлово-комунальному секторі України на даний час є 

нагальним, особливо в умовах підвищення вартості й обмеженості запасів 

традиційних викопних енергоносіїв. Одним із шляхів зниження енерговитрат 

є впровадження енергозберігаючих технологій спрямованих на підвищення 

коефіцієнту корисної дії встановленого в будинках устаткування та 

підвищення показників термічного опору огороджувальних конструкцій 

будинків (так зване „пасивне утеплення”. Це, як правило, нарощування 

теплової ізоляції стін та даху, установка метало-пластикових вікон). На 

об’єктах ЖКГ, що багато років знаходяться в експлуатації, проведення 

термомодернізації тільки за рахунок нарощування ізоляційного шару, не 

призводить до визначеного нормативними документами рівня енерговитрат. 

Перспективним є інший напрям енергозбереження. Він пов'язаний з 

підвищенням показників термічного опору будівель та одночасним 

використанням для їх енергозабезпечення енергії альтернативних джерел. 

При цьому будинок розглядається як система, яка, будучи взаємопов’язаною 

з навколишнім середовищем, активно сприймає з нього розсіяну 

низькопотенціальну енергію з наступним доведенням її до необхідного рівня. 

Для суттєвого зменшення питомих енерговитрат об’єктів ЖКГ 

пропонується одночасна докорінна перебудова системи енергозабезпечення 

та така реконструкція, при якій та під час термомодернізації пасивні 

огородження трансформуються в енергоактивні (тобто такі, що 



перетворюють енергію альтернативних джерел – сонячну енергію, енергію 

навколишнього середовища, теплоти викидного вентиляційного повітря та 

ін.). 

Запропоновані перетворювачі ВДЕ – енергоактивні огородження – це 

будівельна конструкція інноваційного типу, яка обмежовує споруду та 

одночасно є її невід’ємним активним елементом системи енергозабезпечення 

(кліматизації). Основним призначенням енергоактивного огородження є 

сприймання енергії альтернативних джерел, забезпечення керованого 

отримання, перетворення, перерозподілу та акумулювання енергії, а також 

захист приміщень від небажаного впливу кліматичних та техногенних 

чинників навколишнього середовища. Використання енергоактивного 

огородження дозволяє збільшити термічний опір будівлі; мінімізувати 

теплові втрати; ефективно сприймати та перетворювати енергію сонячного 

випромінювання, низькопотенційну енергію навколишнього середовища, 

тепла викидного вентиляційного повітря; забезпечувати необхідний 

комфортний мікроклімат приміщень. Використання енергоактивного 

огородження з одночасною модифікацією систем енергозабезпечення 

дозволяє зменшити споживання традиційних енергоресурсів для 

енергозабезпечення споруд у 2-3 рази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

 



МЕТОДОЛОГІЧНІ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗГЛЯДУ 

ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СПОРУД ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

При використанні в спорудах у якості енергоактивної теплової ізоляції 

технологічного сполучення базове огородження – перетворювач ВДЕ 

(можливо частково сумісно з пасивним утепленням) одночасним є виконання 

декількох функцій: 

– тепловий захист; 

– процеси переносу теплоти та маси. 

Загальний комплекс перелічених вище функцій повинен бути 

спрямований на забезпечення певних режимів експлуатації. При цьому 

споруду доцільно розглядати як єдину енергетичну систему, усі елементи 

якої взаємопов’язані, режими експлуатації визначаються температурою 

довкілля та вимогами споживача до мікроклімату приміщень [80, 90]. 

При цьому при проведенні аналізу необхідно враховувати, що зовнішні 

кліматичні фактори – це комплекс імовірних факторів, характеристики яких 

постійно змінюються в часі та просторі через нестабільність та мінливість 

атмосферних явищ, таких як: 

– температура довкілля; 

– напрямок та швидкість вітрових потоків; 

– інтенсивність прямої та розсіяної радіації. 

Також, ще на етапі проектування та проведення розрахунків, необхідно 

враховувати взаємодію термодинамічної інженерної системи „базове 

огородження – перетворювач ВДЕ” з навколишнім середовищем. При цьому 

необхідно враховувати особливості проходження процесів взаємодії 

матеріалів, які наявні в технологічній конструкції, тобто наявність фізичних 

обмежень (які можуть бути й незворотними). 



Відомо, що в інженерних системах споруд є такі незворотні 

процеси [80, 91]: 

– нагрівання; 

– змішування крапельних або газоподібних рідин, які є різними за 

складом та температурою; 

– передавання теплоти в теплообмінних апаратах; 

– протікання рідин через пристрої, які за своєю конструкцією є 

дроселями. 

При організації певного мікроклімату приміщень, як було вказано 

вище, наявні два підходи: пасивна теплоізоляція і активна теплоізоляція. За 

організації теплового захисту споруди при застосуванні підходу так званої 

пасивної теплової ізоляції наявний принцип  „статичної” теплоізоляції. При 

використанні енергоактивної теплової ізоляції (використання енергоактивних 

огороджень, геліопристроїв) використовується принцип „динамічної” 

теплоізоляції. В її основу покладено принцип організації руху теплового 

потоку по каналам, які конструктивно наявні в енергоактивних 

огородженнях. Теплоносій, який циркулює по каналам, має певні параметри, 

що дозволяє знизити передачу теплоти через елементи конструкції, частково 

її утилізувати [44]. Тому при побудові систем енергозабезпечення, у яких 

використовується енергія відновлюваних джерел, у першу чергу сонячного 

випромінювання, необхідним є врахування особливостей перебігу 

теплотехнічних процесів в інженерних системах. 

Перетворювачі ВДЕ, які використовуються в якості основних елементів 

системи енергозабезпечення, конструктивно обладнані поєднуючими 

елементами, що обмежовують їх поверхню та мають такі розміри, що по 

довжині та висоті перевищують товщину. Перетворювачі ВДЕ виконані з 

ряду конструктивних прошарків, з різних матеріалів, розташованих 

паралельно зовнішнім поверхням, що обмежовують даний пристрій. 

Основи методів розрахунку температурного та вологісного полів 

базуються на роботах Богословського В. Н., Власова О. Е., Гагаріна В. Г., 



Ликова А. В., Мачинського В. Д., Одульського Є. Х., Перехоженцева А. Г., 

Ушкова Ф. В., Фокіна К. Ф, Франчука А. У., Шкловера  А. М. та ін. 

Найбільш розповсюдженою методикою є їх чисельне вирішення в 

кінцевих різницях. Обумовлено це перш за все простотою апроксимації 

похідних в диференційних рівняннях. Однак метод кінцевих різниць має 

недоліки, до яких передусім належать складність апроксимації граничних 

умов при наявності кутових точок на контурі області, що досліджується, 

складність врахування неоднорідності матеріалів (зокрема,  дрібних деталей) 

та складності геометричних форм. Указаного недоліку можливо запобігти 

при використанні більш загального метода чисельного вирішення – методу 

кінцевих елементів [38, 80]. Цей метод є найбільш доцільним при розрахунку 

температурних полів вузлів складних будівельних конструкцій [46, 49]. 

При формуванні систем енергозабезпечення для встановлення 

ефективності інтегрування до споруд (стіна, фасад, дах) перетворювача ВДЕ 

(наприклад, представлених розроблених вище енергоактивних огороджень) 

доцільним є окреслення теплотехнічних показників пристроїв та їх 

сполучення з базовими конструкціями споруд. 

Розподіл температур в перетворювачах ВДЕ є функцією теплового 

потоку, який: 

– направлений від зовнішньої поверхні до внутрішньої 

перпендикулярно базовій конструкції (виникає завдяки сонячному 

випромінюванню); 

– направлений  від поверхні базової конструкції споруди, що 

знаходиться  в приміщенні, до зовнішньої поверхні; 

– направлений паралельно цим поверхням. 

Завдяки використанню такого підходу можливо визначити конструктив 

та технологічні особливості використання перетворювачів ВДЕ в системах 

кліматизації та енергозабезпечення. 

3.1 Рівень теплопередавання перетворювачів ВДЕ як активного 

елемента системи кліматизації та енергозабезпечення 



 

Конструкційна багатошаровість перетворювачів ВДЕ та їх сполучення 

з базовими огородженнями споруд обумовлює необхідність розгляду різних 

випадків нестаціонарної теплопровідності, які [76] залежно від характеру 

зміни температури на зовнішній поверхні пристрою часу розподіляються на 

три види: 

1) перехідні – температура в кожній точці конструктивного сполучення 

„базове огородження – перетворювач ВДЕ” змінюється від одного сталого 

значення до іншого; 

2) безперервного нагріву (охолодження) – необмежена зміна 

температури в часі або просторі; 

3) періодичні – температура коливається біля деякого значення. 

Можна розподілити ряд характерних випадків тепловіддавання між 

конструктивними шарами в перетворювачі ВДЕ та в разі інтегрування на 

споруді між прошарками сполучення „ базове огородження – перетворювач 

ВДЕ”. 

Перший випадок - це розгляд теплопровідності пласкої 

багатопрошаркової поверхні. 

У цьому випадку питомий тепловий потік, що проходить через 

багатошарову пласку панель перетворювача ВДЕ, можна розглядати як 

процес, який відбувається в багатопрошарковій пласкій стіні, і визначати [80] 

за математичною залежністю: 
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де: q – питома величина теплового потоку, (Вт ∙ год)/д 

λ – коефіцієнт теплопровідності i-го шару конструкції, Вт/(м · С); 

δ – товщина i-го шару конструкції, м; 

Тс1, Тс2 – температура поверхні прошарків, 0С. 



 

При цьому повний тепловий потік, що проходить через багатошарову 

пласку конструкцію перетворювача ВДЕ, визначається 

 

qF=Q
, 

(3.2) 

  

де: Q – тепловий потік, Вт; 

F – площа поверхні перетворювача ВДЕ, м2. 

Оскільки у перетворювачів наявні функціональні повітряні прошарки, 

доцільно порівнювати і розглядати цей випадок як процес тепловіддачі при 

вільному переміщенні в обмеженому просторі [44, 80]. При цьому термічний 

опір такого прошарку визначається як термічний опір однорідного твердого 

прошарку, що має розміри і форму розглянутого простору. При розрахунках 

даного випадку доцільно використовувати поняття еквівалентного 

коефіцієнту теплопровідності щілини λекв, який дорівнює 

 

fkекв
 

, 
(3.3) 
 

де: λf – коефіцієнт теплопровідності нерухомого газу (повітря), 

Вт/(м · С); 

εk – коефіцієнт, що враховує вплив конвекції. 

Значення εk можна визначити за рівнянням:  

25,0

k Pr)Gr(18,0  , 

 

(3.4) 

 

де: Gr– критерій Грасгофа; 

Pr – критерій Прандля. 

У деяких представлених вище конструктивних варіантах 

перетворювачів ВДЕ відбувається тепловіддача при переміщенні рідини в 

каналі. Розглядаючи цей окремий випадок тепловіддачі, необхідно 

враховувати, що в цьому випадку при значеннях критерію Рейнольдса 

Re<2300 [78, 80] критеріальне рівняння має вигляд: 
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, 
(3.5) 

де: Nu – критерій Нуссельта; Re – критерій Рейнольда. 

 

У перетворювачах ВДЕ можливий і такий вид тепловіддачі, як 

тепловіддача при омиванні пучків труб. При поперечному омиванні пучків 

труб вид критеріального рівняння залежить від розташування труб. У 

перетворювачі ВДЕ при коридорному розташуванні труб для повітря 

можливе використання критеріального рівняння, яке [76, 80] має вигляд: 

 

65,0
ff
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(3.6

) 

 

При аналізі процесу теплопереносу в перетворювач ВДЕ, у якого на 

зовнішній поверхні, що складається з n прошарків матеріалів з різними 

коефіцієнтами теплопровідності, бажано [80] підтримувати температури Тс1 

та Тс2, причому Тс1>Тс2, то температура Тi+1 на межі між i-м і (i+1) -м 

прошарками визначається 

)...(
F

Q
TT

i

i

2

2

1

1

1c1i 












 . 
(3.7) 

 

Відповідно до [69] об'єктивним критерієм оцінювання ефективності 

перетворювачів ВДЕ є розрахунок рівня теплопередавання. 

Для ефективного перетворювання енергії відновлюваних джерел, у 

тому числі сонячного випромінювання, наприклад, за допомогою 

енергоактивних огороджень, необхідний опір теплопередавання повинен 

перевищувати величину опору, що встановлюється нормативами (за умови 

рівності теплових потоків в будь-якій площині поперечного перерізу). Для 

цього необхідно розглянути величину потоку тепла, який проходить через 

таку конструкцію. 



З [69, 80] відомо, що величина потоку тепла (надходить від сонячного 

випромінювання) проходить крізь конструкцію перетворювача ВДЕ, 

відповідає залежності: 
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(3.8) 

де: Q – потік теплоти, який проходить через конструкцію, Вт; 

Δt – різниця температур на поверхнях конструкції  0С; 

R – термічний опір конструкції, (м2 · 0С)/Вт. 

 

Визначення термічного опору однорідної конструкції відповідно до 

[69, 80] залежить від товщини конструктивного елемента та коефіцієнта 

теплопровідності матеріалу, з якого виконано конструкцію 

,R



  (3.9) 

де: R – термічний опір конструкції, (м2 · 0С)/Вт; 

δ – товщина прошарку, м; 

λ – коефіцієнт теплопровідності прошарку, Вт/(м · 0С). 

Перетворювачі ВДЕ конструктивно складаються з ряду прошарків, 

наприклад, таких, як теплоізоляція, світлопрозора теплоізоляція, 

теплосприймальний елемент, вентиляційний канал, вологонепроникний 

енерговідбивальний прошарок та ін. Тому розрахунок термічного опору такої 

конструкції доцільно проводити за виразом: 
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) 

де: λ1, λ2...... λn – коефіцієнти теплопровідності прошарків, Вт/(м · 0С). 

Таким чином, загальний опір теплопередачі (з урахуванням опору 

теплообміну на внутрішніх та зовнішній поверхнях конструкції) [69] 

перетворювача ВДЕ складає 

зовнвзаг
RRR   


., 

(3.11

) 



де: Rзаг – загальний термічний опір конструкції, (м2 · 0С)/Вт; 

Rзовн – термічний опір зовнішнього прошарку конструкції, (м2 · 0С)/Вт. 

З огляду на особливості конструкції перетворювачів ВДЕ при виборі 

матеріалів та їх сполучень доцільним є розгляд такого показника, як 

необхідний опір теплопередавання. Відповідно до [69, 78, 80] цей показник 

повинен бути більшим, ніж нормативна величина опору в площині 

поперечного перерізу. 
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де: R0
необх – необхідний опір теплопередачі перетворювача ВДЕ, 

(м2 · 0С)/Вт; 

tв – температура внутрішнього повітряного прошарку перетворювача 

ВДЕ, 0С; 

tзовн – температура зовнішнього повітря, 0С; 

tвнутр перетвор – температура внутрішньої поверхні базового огородження 

споруди (стіни або даху) з інтегрованим перетворювачем ВДЕ, 0С; 

Rв – опор теплосприймання на внутрішній поверхні базового 

огородження споруди, (м2 · 0С)/Вт. 

Необхідний мінімальний опір сполучення „стіна – перетворювач ВДЕ ” 

або „дах – перетворювач ВДЕ” окреслюються на основі обмеження фізичних 

факторів, які впливають на комфортність перебування людей в приміщеннях. 

Це такі фактори, як вологісні чинники, величина перепаду температур між 

температурою зовнішньої сторони перетворювача ВДЕ (тобто та, що 

контактує із зовнішнім середовищем) та температурою базової конструкції в 

приміщенні (необхідно забезпечувати в рамках, наведених у нормативних 

документах). 

При проектуванні систем енергозабезпечення, у яких передбачається 

інтегрування перетворювачів ВДЕ на базових конструкціях споруди, 



необхідно брати до уваги, що згідно з [37, 38, 80] вологісний стан зовнішніх 

огороджувальних конструкцій повинен відповідати вимогам ДСТУ Н Б В.2.6-

192 та не погіршуватись при використанні перетворювачів ВДЕ. При цьому 

допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості 

матеріалу ΔwД в конструкції в холодний період року приймають згідно з 

табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення 

вологості матеріалу ΔwД в холодний період року [38] 

Найменування матеріалу 

Значення 

вологості 

матеріалу 

конструкції, ΔwД, 

% 

Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати 2 

Вироби пінополістирольні 2,5 

Вироби з жорсткого пінополіуретану 3,0 

Вироби з карбамідо-формальдегідних пінопластів 7,0 

Ніздрюваті та легкі бетони 1,2 

Вироби перлітові 2,0 

Плити з природних органічних та неорганічних 

матеріалів 
7,0 

Вироби з кремнезиту 2,5 

Цегляне мурування 1,5 

Піногазоскло 1,5 

Мурування з силікатної цегли 2,0 

Засипки з керамзиту, шунгізиту 3,0 



Важкий бетон, цементно-піщаний розчин 2,0 

 

Багатошарова  конструкція перетворювача ВДЕ  сприяє підвищенню 

опору теплопередавання споруди. Завдяки цьому виконується одна з функцій 

перетворювача ВДЕ, наприклад, забезпечення необхідного перепаду 

температур внутрішнього повітря та поверхні базового огородження споруди 

(стіни або даху), що в приміщенні, тобто величина tв – tвнутр перетвор. 

Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між 

температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою 

внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції Δтсг встановлюється 

залежно від призначення будівлі і виду огороджувальної конструкції згідно з 

табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою 

внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні 

огороджувальної конструкції Δтсг, (
0С) [38] 

Призначення будинку Вид огороджувальної конструкції 

Стіни 

(зовнішні, 

внутрішні) 

Покриття та 

перекриття 

горищ 

Перекриття 

над проїздами 

та підвалами 

Житлові будинки, дитячі дошкільні 

заклади, навчальні заклади та 

заклади охорони здоров'я 

4,0 3,0 2,0 

Нежитлові будівлі, крім зазначених 

вище, адміністративні та побутові, 

за винятком приміщень з вологим 

або мокрим режимом експлуатації 

5,0 4,0 2,5 

Виробничі будівлі з сухим та 

нормальним режимом експлуатації 

7,0 5,0 2,5 

Виробничі будівлі з вологим та 

мокрим режимом експлуатації 

tВ-tр 0,8(tВ - tР.) 2,5 



Виробничі будівлі з надлишками 

тепла (більше ніж 23 Вт/м3) 

12 12 2,5 

 

На етапі конструкторської розробки при прогнозуванні теплофізичних 

розрахунків перетворювача ВДЕ та ефекту інтегрування до базової 

конструкції споруди [69, 80] вихідним значенням доцільно вважати 

розрахункову температуру зовнішнього повітря для конструкції певної 

масивності (tзовн
розр). Таким чином, основною вимогою розрахунку 

конструкції перетворювача ВДЕ (що є однорідною в теплофізичному 

відношенні) є дотримання наступної нерівності: 

в
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ntt
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, (3.13) 

 

де: R0 – фактичний опір теплопередаванню пристрою, (м2 · С)/Вт; 

Rв –коефіцієнт опору теплосприймання на внутрішній поверхні 

базового огородження споруди, Вт/(м2 · С); 

δ –товщина прошарку, м; 

λ – коефіцієнт теплопровідності прошарку, Вт/(м · С); 

Rзовн – опір теплопередаванню зовнішнього прошарку, (м2 · С)/Вт; 

tв – температура внутрішнього повітряного прошарку перетворювача 

ВДЕ, 0С; 

n – коефіцієнт, що враховує особливості конструкції; 

t розр  зовн– розрахункова температура зовнішнього повітря для 

конструкції певної масивності, 0С; 

t внутр перетвор – температура внутрішньої поверхні базового огородження 

споруди (стіни або даху) з інтегрованим перетворювачем ВДЕ, 0С. 

Тобто, фактичний опір теплопередаванню перетворювача ВДЕ повинен 

перевищувати величину розрахункової конструкції з огляду на нормовані 

величини температурних перепадів та розрахункову температуру 

навколишнього середовища. 



 

3.2 Особливості теплофізичних чинників на неоднорідних ділянках 

сполучень в перетворювачах ВДЕ 

 

З огляду на практичне виконання та розміщення на базових 

конструкціях споруд таких пристроїв, як перетворювачі ВДЕ, необхідно 

враховувати зниження їх теплозахисних властивостей на ребрах, стиках, 

сполученнях. 

На таких ділянках подовжній переріз перетворювача ВДЕ являє собою 

прошарки матеріалів з різними теплофізичними властивостями (рис. 3.1 –

 3.4). 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Рис. 3.1. Загальний вигляд кріплень перетворювача ВДЕ та базового 

елемента споруди: 

1 – Z-подібний профіль; 

2 – мінераловатна теплоізоляція; 

3 – вітробар’єр; 

4 – притискна планка; 

5 – кронштейн; 

6 – анкерний дюбель; 

7 – стіна будинку. 

 

 

 



 

Рис. 3.2. Загальний вигляд кріплень перетворювача ВДЕ та базового 

елемента споруди: 

1 – Z-подібний профіль;   2 – мінераловатна теплоізоляція;  

3 – вітробар’єр;  4 – притискна планка;   5 – кронштейн;  

6 – кронштейн допоміжний; 7 – стійка; 8 – горизонтальний 

алюмінієвий профіль; 9 – вертикальний алюмінієвий профіль; 

10 – світлопрозора теплоізоляція; 11 – гвинт з гайкою;  

12 – горизонтальний декоративний алюмінієвий профіль;  

13 – вертикальний декоративний алюмінієвий профіль; 14 –

 блоки жалюзі; 15 – вікно. 

 



 

Рис. 3.3. Загальний вигляд кріплень перетворювача ВДЕ: 

1 – Z-подібний профіль;    2 – мінераловатна теплоізоляція; 

 3 – вітробар’єр;   4 – притискна планка;   5 – кронштейн;  

6 – кронштейн допоміжний; 7 – стійка; 8 – горизонтальний 

алюмінієвий профіль; 9 – вертикальний алюмінієвий профіль; 

10 – світло прозора теплоізоляція; 11 – гвинт з гайкою;  

12 – горизонтальний декоративний алюмінієвий профіль;  

13 – вертикальний декоративний алюмінієвий профіль;  

14 – блоки жалюзі; 15 – вікно. 

 

 
 

 



 
 

 

Рис. 3.4. Монтажні елементи світлопрозорої теплоізоляції: 

1 – гумовий ущільнювач; 2 – горизонтальний алюмінієвий 

профіль; 3 – світлопрозора теплоізоляція; 4 – горизонтальний 

декоративний алюмінієвий профіль; 5 – вертикальний 

декоративний алюмінієвий профіль. 

 

Завдяки цьому теплозахисні властивості на локальних ділянках 

пристрою неоднорідні. 

Розрахунок теплофізичних особливостей елементів [38, 49, 92] 

перетворювача ВДЕ в місцях сполучень передбачає: 

– визначення середньої зведеної величини опору теплопередавання 

(цей показник повинен перевищувати опір, що окреслюється нормативними 

документами); 

– визначення необхідних теплозахисних властивостей ділянок, що 

найменше захищені, таких як кути, сполучення та ін. (це необхідно для 

забезпечення температур, вище точки роси та виключення умов утворення 

конденсату). 



Визначення такого теплотехнічного показника перетворювачів ВДЕ, як 

опір теплопередавання є більш точним з огляду на врахування 

неоднорідності таких конструкцій. 

При розрахунку загального опору теплопередавання перетворювачів 

ВДЕ як неоднорідної системи наявні два підходи [93]. У першому випадку 

доцільним є визначення впливу на теплофізичні властивості перетворювачів 

ВДЕ неоднорідних елементів невеликої площі, такі як елементи кріплення, 

ущільнення та ін., які мають більшу теплопровідність, ніж основна 

конструкція. 

Відповідно до запропонованого методологічного підходу теплотехнічні 

особливості перетворювача ВДЕ розраховується за таким алгоритмом: 

- розрахунок площі, яку займають характерні конструктивні 

неоднорідні елементи в загальній площі перетворювача ВДЕ (F1, FII та ін.); 

- розрахунок термічного опору кожного неоднорідного 

конструктивного елемента (Rt, RII та ін.) за (3.10, 3.11); 

- розрахунок середньо зведеного значення термічного опору 

неоднорідної конструкції. 

Відповідно до [69, 82, 80] маємо 
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де: Rрозр – розрахунковий термічний опір багатопрошаркової 

конструкції перетворювача ВДЕ, (м2 ·0С)/Вт; 

F1, F2..... Fn – площі відповідних прошарків пристрою, м2; 

R1,..... Rn – термічні опори відповідних прошарків пристрою, 

(м2 ·0С)/Вт. 

Загальний опір теплопередавання розраховується за (3.11). 

У другому випадку можливо розглянути конструктив енергоактивного 

огородження [69, 80, 93] з огляду на неоднорідність у двох вимірах. 

У цьому випадку алгоритм розрахунку теплофізичних властивостей 

перетворювача ВДЕ можливо проводити при: 



– розрахунку середнього зведеного термічного опору за умовним 

перерізом конструкції на окремі характерні відрізки площинами, які 

паралельні основному напрямку потоку тепла, відповідно до (3.11) та (3.14); 

– розрахунку середнього зведеного термічного опору за умовним 

перерізом конструкції площинами, перпендикулярними основному напрямку 

потоку тепла, на окремі характерні прошарки (складаються з різних 

матеріалів). 

Середній зведений коефіцієнт теплопровідності [69] для перетворювача 

ВДЕ, прошарки якого виготовлені з різних матеріалів має залежність: 
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де: λ1, λ2, ..., λn – коефіцієнти теплопровідності матеріалів, Вт/(м · 0С); 

F1, F2, ..., Fn – площі, які в перетворювачі ВДЕ належать неоднорідним 

елементам, м2. 

Термічний опір однорідних прошарків визначається за (3.9), а 

термічний опір конструкції в цілому є сумою опорів окремих прошарків. 

У перетворювачі ВДЕ, що має певну геометричну побудову, та 

розміщеному на фасаді або даху споруди (тобто наявні такі геометричні 

конструктивні елементи як кути, отвори та ін.), характерний складний 

розподіл температур. Наявність різних геометричних форм призводить до 

викривлення температурних полів, ізотерми можуть змінитись (втратити 

паралельність), а потік тепла – одномірність. Такі теплотехнічні особливості 

впливають на основну функцію перетворювачів ВДЕ – підвищення 

коефіцієнта теплосприймання споруди через регулювання конвекційних 

потоків та променевого теплообміну. 

Додатковим ефектом інтегрування перетворювачів ВДЕ на базових 

огородженнях будівель, особливо на кутах споруди, дозволяє контролювати 

вологісний режим в цих проблемних місцях. Це дозволяє запобігти 

наступному: 



– появі підвищеної вологості в кутах конструкції; 

–  додатковим втратам тепла на конструкціях складної топології та ін. 

 

3.3 Формування граничних умов при визначенні теплотехнічних 

особливостей функціювання перетворювачів ВДЕ з урахуванням 

неоднорідності структури 

 

За рахунок того, що перетворювач ВДЕ конструктивно складається з 

ряду прошарків, можливий не тільки процес перетворювання енергії 

відновлюваних джерел (зокрема сонячного випромінювання), але й 

мінімізація втрат тепла з зовнішньої сторони базового огородження споруди. 

Тепловий потік, що надходить до внутрішніх прошарків перетворювачів 

ВДЕ, рекуперується і також використовується для забезпечення необхідного 

мікроклімату внутрішніх приміщень споруди. При цьому в холодну пору 

року це - теплова енергія, що додатково надходить до системи 

енергозабезпечення, а в теплу пору року – кондиціювання. 

При прогнозуванні ефективності перерозподілу теплових потоків у 

спорудах з інтегрованими перетворювачами ВДЕ необхідним є врахування 

того, що наявний теплоізоляційний прошарок на активній поверхні 

конструкції не повинен ускладнювати процес перетворювання сонячного 

випромінювання в теплову енергію (яка й використовується в системі 

енергозабезпечення для створення умов, що відповідають вимогам 

нормативних документів). Одночасно з цим необхідно забезпечувати низький 

рівень теплових втрат у спорудах. Додатково наявний ще ряд припущень,  які 

необхідно враховувати при розрахунку теплопровідності прошарків в 

перетворювачі ВДЕ. Для цього необхідно чітко визначити граничні умови 

[73, 80, 97]. Процеси теплопередавання в перетворювачі ВДЕ мають 

особливості порівняно з конструктивними базовими огородженнями споруд. 

Для створення математичної моделі [73, 80, 98] доцільним є визначення 

граничних умов, насамперед, розгляд геометричних умов. Ці умови 



окреслюють форму та розмір перетворювача ВДЕ та споруди, на які вони 

інтегруються. 

Прошарки перетворювачів ВДЕ конструктивно є різними за формою, 

тобто частину прошарків можливо розглядати як пласкі елементи (аналог – 

пласка стінка), частину – як циліндричні елементи (труби для 

тепловідведення та т.п.). 

Важливими факторами є фізичні умови, які обумовлюють вибір 

матеріалів для відповідних прошарків перетворювачів ВДЕ. Це такі 

особливості, як: 

– залежність стійкості вибраного матеріалу від температури; 

– теплове розширення елементів конструктивних елементів 

перетворювачів ВДЕ при зміні температури (завдяки зовнішнім та 

внутрішнім джерелам теплової енергії). 

При визначенні граничних умов необхідно враховувати фізико-технічні 

особливості кожного з прошарків конструкції, тобто: коефіцієнт 

теплопровідності, питому теплоємність, густину, залежність від температури. 

При формулюванні граничних умов, насамперед, необхідно окреслити 

початкові умови, які встановлюють розподіл температури в середині 

конструкції перетворювача ВДЕ Т (x, y, z) в початковий момент часу 

надходження потоку енергії від сонячного випромінювання τ = 0 [99, 100]. У 

найпростішому випадку при τ = 0 температура в усіх точках перетворювача 

ВДЕ однакова, тобто Т = Т0. Для визначення чітких характеристик процесів 

теплообміну між навколишнім середовищем та спорудою, в якій інтегровано 

перетворювачі ВДЕ, формулювання граничних умов необхідне, тому, що 

вирішується нестаціонарна задача. 

Відповідно до [101 - 103] розрізняють три роди граничних умов. 

Граничні умови першого роду визначаються розподілом температур на 

поверхні перетворювача ВДЕ та окреслюють їх зміну протягом часу. 

 Таким чином, на поверхні конструкції задається розподіл температури 

ТП в кожний момент часу. Рівень теплового потоку, який надходить на 



поверхню перетворювача ВДЕ, залежить від природних умов, наприклад, від 

рівня надходження сонячного випромінювання, температури навколишнього 

середовища, швидкості вітрового потоку, що обдуває споруду та ін. Тому цей 

параметр – величина не постійна, а така, що змінюється протягом доби, 

протягом року. При цьому необхідно враховувати, що на відміну від 

пасивного утеплення (використовуються повсякчас), яке просто сприймає 

такий потік (тобто просто нагрівається в теплий період року), перетворювач 

ВДЕ повертає цей потік і має можливість ефективно перерозподілити його 

між прошарками. 

Граничні умови другого роду задають тепловий потік, який проходить 

через поверхню та його зміну у часі. Таким чином, задається розподіл 

густини теплового потоку qП в кожен момент часу на поверхні 

перетворювача ВДЕ. Вирішення рівняння визначення теплообміну в такому 

випадку, відповідно до [103-106], зводиться до визначення функції t (x, y, z, 

τ). 

Граничні умови третього роду обумовлені температурним 

середовищем довкілля (відносно енергоактивного огородження) і законом, за 

яким проходить теплообмін між поверхнею перетворювача ВДЕ та 

навколишнім середовищем. При цьому задається лінійне співвідношення 

[103] між похідною та функцією: 
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де: α – коефіцієнт тепловіддавання, Вт/(м2 ·0С); 

λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м ·0С); 

t, tср – відповідні температури поверхні пристрою та середовища, 0С. 

Ця гранична умова окреслює процеси теплообміну перетворювача ВДЕ 

та середовищем, температура якого tср задана у просторі та часі. Коефіцієнт α 

характеризує інтенсивність теплового впливу потоку, наприклад, сонячного 

випромінювання, на перетворювач ВДЕ. 



При визначенні граничних умов третього роду необхідно враховувати, 

що при теплообміні в перетворювачі ВДЕ проходить процес теплопереносу 

між конструктивними прошарками і теплоносієм [104]. Теплоносій може 

бути газоподібним (наприклад, повітряний прошарок) або рідинним 

(наприклад, у якості теплоносія – вода). Залежно від цього фактору 

використовується закон, відповідно до якого проходить теплообмін між 

поверхнею перетворювача ВДЕ та середовищем. 

У випадку системи тіло – рідина доцільно використовувати закон 

Ньютона-Ріхмана, який пов'язує густину теплового потоку на поверхні qпов, з 

температурами поверхні Тпов та середовища Тср: 

 

 
срповпов ТТq   , (3.17) 

 

де: qпов – густина теплового потоку, Вт/м2; 

α – коефіцієнт тепловіддавання, який характеризує інтенсивність 

теплообміну, Вт/(м2 · 0С). 

Тпов – температура поверхні пристрою, 0С; 

Тср – температура навколишнього середовища, 0С. 

Відомо, що значення коефіцієнта тепловіддачі залежить від багатьох 

факторів [105] і в загальному випадку змінюється по поверхні конструкції та 

в часі. Коефіцієнт тепловіддачі більший при турбулентному русі та великих 

швидкостях потоку газу, оскільки при цьому в одиницю часу більша 

кількість частинок газу буде контактувати з поверхнею, що нагрівається. 

Коефіцієнт тепловіддачі збільшується також за наявності шорсткої поверхні 

та формі, що сприяє закручуванню потоку газу. 

З урахуванням визначених граничних умов на основі закону Фур’є, 

відповідно до якого кількість тепла, що передається, пропорційна зниженню 

температури, часу та площі перерізу перпендикулярного напрямку 

розповсюдження тепла, наявна можливість з більшою точністю визначити 



теплові потоки та розподіл температур в перетворювачі ВДЕ при відомих 

температурах поверхні конструкції [103, 106]. 

Чітке визначення граничних умов сприяє: 

– розгляду динамічного характеру теплових явищ в спорудах з 

перетворювачами ВДЕ (використовують енергію сонячного 

випромінювання); 

– точному визначенню геометричних фізико-технічних характеристик 

перетворювачів ВДЕ з врахуванням особливостей споруди, на яких вони 

розміщені. 

Наявність такої інформації сприяє оптимізації самої конструкції 

перетворювача ВДЕ. При цьому важливим фактором є те, що з'являється 

можливість врахувати суміщення форм елементів перетворювачів ВДЕ. 

З'являється можливість передбачити технологічні заходи, які дозволяють 

регулювати мікроклімат приміщень за умови мінімізації енергоспоживання 

при раціональному перерозподілі теплових потоків та ін. 

Для розрахункової області перетворювача ВДЕ на верхній, боковій та 

нижніх границях, а також в порожнинах, задаються граничні умови ІІІ-го 

роду [106, 107]. Вони враховують теплообмін поверхні перетворювача ВДЕ з 

навколишнім середовищем відповідно до закону Ньютона-Ріхмана. 
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де: α – коефіцієнт тепловіддавання для відповідної поверхні 

перетворювача ВДЕ та внутрішніх порожнин конструкції, Вт/(м2 · 0С); 

θ = θс для поверхні перетворювача ВДЕ та θ = θi(x) для порожнин 

конструкції; 

n – модуль вектора нормалі до поверхні розділення середовищ. 

 

Граничні умови ІІІ роду, так як вони окреслюють: 

– температуру навколишнього середовища, яка залежить від рівня 

надходження потоку сонячного випромінювання; 



– закон теплообміну між поверхнею пристрою та навколишнім 

середовищем. 

Таким чином, в загальному випадку граничні умови задають розподіл 

фізичних параметрів на поверхні пристрою для кожного проміжку часу. 

 

3.4 Розрахунок температурного поля та приведений опір 

теплопередавання багатопрошаркових перетворювачів ВДЕ 

інтегрованих на базових огороджувальних конструкціях споруди за 

допомогою методу граничних елементів 

 

Стаціонарне тривимірне температурне поле фрагменту сполучення 

„ перетворювач ВДЕ – базове огородження  споруди ” [108, 109] 

окреслюється математичною залежністю: 

0
z

T

zy

T

yx

T

x TTT 



















































 (3.19) 

 

з граничними умовами ІІІ роду 
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де: Тпов – температура поверхневого прошарку перетворювача ВДЕ, 0С; 

Тсеред – температура середовища, що дотикається до відповідної 

поверхні, 0С; 

Т – функція температури, що розраховується, 0С; 

λт – теплопровідність матеріалу відповідного прошарку, Вт/(м · 0С); 

αт – коефіцієнт тепловіддавання відповідної поверхні, Вт/ (м2 · 0С). 

 

Вирішенню диференційного рівняння для розгляду особливостей 

сполучення „ перетворювач ВДЕ – базове огородження  споруди ” (3.19) з 

граничними умовами (3.20) [109, 110] відповідає мінімізація функціоналу: 
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(3.21) 

 

Відповідно до [80, 109, 111] при побудові математичної моделі 

доцільним є введення таких позначень: 

 

  















































z

T

y

T

x

T
G

T

, 

 

 


















T

T

T

00

00

00

D







, 

 

тоді математична залежність (3.21), яка дозволяє розглянути особливості 

сполучення „ перетворювач ВДЕ – базове огородження  споруди ” приймає 

вигляд: 
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Функція температури Т, що розраховується, не є безперервною за всією 

ділянкою, що розглядається, перетворювача ВДЕ, сполученого з базовим 

елементом споруди. Ця функція умовно безперервна [80, 109, 111] тільки в 

окремому виділеному елементі конструкції. 
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(3.23) 

де: Е – загальна кількість елементів; 



(е) – індекс, який вказує на те, що дана величина відноситься до 

кожного кінцевого елемента, а не всіє області, що розглядається. 

Відповідно до теорії методу кінцевих елементів функція [80, 109, 111] 

температури в межах елемента сполучення „ перетворювач ВДЕ – базове 

огородження  споруди ”  Т(е)=[N(e)] [T]. Тоді матриця [G] для одного 

кінцевого елемента приймає вигляд: 

 

 


















































































...

T

T

T

z

N

z

N

z

N

y

N

y

N

y

N

x

N

x

N

x

N

G
3

2

1

)e(
3

)e(
2

)e(
1

)e(
3

)e(
2

)e(
1

)e(
3

)e(
2

)e(
1

)e(

 (3.24) 

 

або [G(e)]=[B(e)][T] відповідно [80, 109, 111], 
 

 

 

































































z

N

z

N

z

N

y

N

y

N

y

N

x

N

x

N

x

N

B

)e(
3

)e(
2

)e(
1

)e(
3

)e(
2

)e(
1

)e(
3

)e(
2

)e(
1

)e(

, 
(3.25) 
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Відповідно до [110, 112] для кожного з кінцевих елементів функціонал, 

що мінімізується, приймає вигляд: 
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(3.27) 

 

Коли похідна функціоналу ХТ
(е)  дорівнює нулю, виконується умова 

його мінімізації [111], тобто: 
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Сама похідна має вигляд: 
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(3.29) 

Після диференціювання (3.28) 
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За рекомендаціями, представленими в [80, 109, 111], трансформуємо 

вираз (3.30) до вигляду [K] [T] +[F]=0, де [K] та [F] для кожного елемента 

сполучення „ перетворювач ВДЕ – базове огородження  споруди ”  споруди: 
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(3.31) 
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(3.32) 

У роботі [80, 109, 112] показано, що використання квадратичних та 

кубічних базисних функцій не призводить до суттєвого збільшення точності 

розрахунку температурного поля. Тому, для подальшого спрощення 

розрахунків доцільним є використання лінійних базисних функцій, яким 

відповідають тривимірні симплекс-елементи – тетраедри [80, 109, 111]. 

Базисні функції мають вигляд: 

zd+yC+xb+α=N
βββββ , (3.33) 

де β приймає значення i, j, k, l, що відповідають вершинам кінцевого 

елемента (тетраедра), тобто для одного елемента: 
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Після перетворення (3.34) має вигляд з урахуванням [80, 109, 111]: 
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де: bi, bj, bk, bl, ci, cj, ck, cl, di, dj, dk, dl розраховуються за значеннями 

координат вузлів тетраедра [109]; 

V – об’єм тетраедра. 

Для зручності обчислень (3.32) та (3.33) використовуються l-

координати [109]: 
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(3.36) 

відповідно [80, 109, 111] 

∫
S
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αT
(e)[N(e)]
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[N(e)]dS=

αT Sjkl

12 [
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(3.37) 
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де Sj k l – площа грані тетраедра в варіанті сполучення 

„ перетворювач ВДЕ – базове огородження  споруди ” , яка прилягає 

до середовища з температурою Тсеред  
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Після розрахунку матриці [K(e)], [F(e)] для кожного кінцевого елемента 

проводиться процедура  ансамблювання. При ансамблюванні [109] 

проводиться об’єднання матриць [K(e)], [F(e)] окремих елементів в глобальні 

матриці [K], [F] всієї конструкції „ перетворювач ВДЕ – базове огородження  

споруди ” . 

Відповідно до розробленої математичної моделі було проведено 

розрахунок сполучення „ перетворювач ВДЕ – базове огородження  споруди 

” , у вигляді „енергоактивного огородження – легка стінова панель”. 

Результати розрахунку представлено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Фізико-технічні особливості сполучення 

„перетворювач ВДЕ – легка стінова панель” 

Тип 

перетворювача 

ВДЕ 

Величина 

Розрахунков

а 

температура 

зовнішнього 

повітря, 0С 

Розрахунков

а 

температура 

в середині 

приміщення, 
0С 

Середня 

температур

а 

внутрішньо

ї поверхні 

стіни, 0С 

Щільність 

теплового 

потоку в 

напрямку  

зовнішньо

ї  поверхні 

стіни, 

Вт / м2 · К 

1 2 3 4 5 

Енергоактивне 

огородження із 

світлонепроникними 

жалюзі 

-25 +18 17,4 5,75 

Енергоактивне 

огородження 

геліопрофіль 

-25 +18 17,1 7,14 



Енергоактивне 

огородження з 

поворотними 

теплопоглинальним

и елементами 

 

-25 +18 17,4 5,77 

     

Продовження табл.3.3 

1 2 3 4 5 

Енергоактивне 

огородження з 

ізольованими 

секціями 

-250С +180С 17,50С 5,67 

Енергоактивне 

огородження 

„бетонний сонячний 

колектор 

-250С +180С 17,30С 5,87 

Пластиковий 

геліоколектор з 

об'ємним 

теплопоглинанням 

-250С +180С 16, 60С 10,47 

Базове огородження 

легка стінова панель 
-250С +14,50С -15,60С 147 

 

Алгоритм розрахунку стаціонарного температурного поля сполучення 

„ перетворювач ВДЕ – базове огородження  споруди ”, відповідно [109], 

передбачає наступну послідовність: 

- побудова геометричної моделі; 

- компонування вихідних даних, тобто формування граничних умов та 

характеристики матеріалів; 

- побудова розрахункової сітки; 

- побудова матриці елементів; 

- побудова глобальної матриці (ансамблювання); 

- вирішення отриманої системи рівнянь; 

- обробка та аналіз отриманих даних. 

 

3.5 Теплообмін у конструкції перетворювача ВДЕ залежно від умов 

навколишнього середовища 



 

Для ефективного визначення складу та конфігурації системи 

енергозабезпечення ще на етапі проектування необхідно мати інформацію 

про закономірності теплообміну усередині конструкції та навколишнім 

повітрям і стінками будівлі при наявності або відсутності сонячного 

випромінювання. 

Спрощену конструкцію перетворювача ВДЕ у вигляді енергоактивного 

огородження представлено на рис. 3.5. 

Рис. 3.5. Схематична конструкція енергоактивного огородження: 

1 – стіна приміщення, 2 – повітряний прошарок, 3 – рухливі 

жалюзі, 4 – світлопрозорий захисний шар. 

 

Дане енергоактивне огородження [113] містить світлопрозорий 

захисний шар 4, який формує повітряний прошарок 2 між самою стінкою та 

шаром 4. Усередині повітряного прошарку знаходяться поворотні жалюзі 3. 

Вони мають з одного боку світловідбивальне покриття, яке в літній період 

(рис. 3.5, а) при закритих жалюзі відбиває сонячне випромінювання, що 

проходить через світлопрозорий захисний шар. Інша сторона жалюзі має 

покриття, яке добре поглинає сонячне і теплове випромінювання. При 

розкритих жалюзі (рис. 3.5, б) в перехідний період забезпечуються гарне 

теплопоглинання. За рахунок цього в повітряному прошарку, прилеглого до 

стіни приміщення, відбувається підвищення температури. Одночасно з цим 

світловідбивальне покриття жалюзі забезпечує добрі світлопровідні 



властивості енергоактивних огороджень в перехідний період. У робочому 

стані жалюзі відкриті (рис. 3.5, б) та пропускають сонячне випромінювання. 

Воно поглинається стіною приміщення 1, на якій нанесений спеціальний 

шар, що поглинає сонячне випромінювання, такий же шар і на зворотному 

боці жалюзі. 

Перевагою такої конструкції є можливість варіювання надходження 

сонячного випромінювання. Це можливо за рахунок зміни кута розкриття 

жалюзі. Для максимального ефекту функціонування енергоактивного 

огородження товщина повітряного прошарку 2 повинна бути не більше двох 

товщ приграничного шару [113 - 117], який буде у елементів конструкцій 

показаних на рис. 3.5. Це необхідно для запобігання утворенню розвиненої 

конвекції усередині повітряного прошарку 2, яка буде інтенсифікувати 

процес теплопередачі через енергоактивне огородження, що є небажаним для 

літнього періоду. 

Для зимового періоду при закритих жалюзі явище конвекції буде 

майже повністю виключено. 

Зовнішній повітряний прошарок між поворотними жалюзі та 

світлопрозорим захисним шаром може бути виконаний вентильованим. При 

цьому в літній період може здійснюватися знімання тепла для потреб 

гарячого водопостачання. Циркуляція повітря в зовнішньому повітряному 

прошарку може проводиться примусово (наприклад, вентиляторами). Уся 

система стінового енергоактивні огородження інтегрується в систему 

енергозабезпечення споруди.  

Для визначення теплового потоку та розподілу температури всередині 

енергоактивного огородження доцільно зробити ряд припущень. По-перше, 

енергоактивні огородження є багатошаровою конструкцією. Кожен із шарів 

може складатись із матеріалів з різними фізико-технічними властивостями. 

При визначенні величини теплового потоку, що надходить в стінку 

приміщення влітку та взимку, необхідно врахувати фізико-технічні 

особливості кожного шару, тобто коефіцієнт теплопровідності, питому 



теплоємність і щільність, спектральні характеристики світлопрозорого 

захисного шару. Залежність характеристик від температури для кожного з 

матеріалів, що використовуються в енергоактивному огородженні, не 

враховується. При визначенні граничних умов на зовнішньому прозорому 

покритті необхідно врахувати два типи одночасного підведення і відведення 

тепла до нього: випромінюванням і конвекцією. 

Розглянемо спочатку літній режим, представлений на рис. 3.5, а. Тут 

можлива реалізація двох варіантів режиму: теплоізоляційний та зі зніманням 

тепла при наявності вентиляції. При теплоізоляційному режимі необхідно 

виключити явище конвекції в повітряних прошарках 2 (рис. 3.5). Для цього 

товщина самого повітряного прошарку повинна бути меншою за певне 

значення, наведене на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6. Граничні значення ширини повітряного прошарку, при якій у 

всій порожнини відсутній конвекція [96]. 

 

Товщина повітряного прошарку, при якій можна знехтувати 

конвекцією, приблизно дорівнює двом товщам приграничного прошарку, що 

розвивається поблизу вертикальної стінки [114, 115]. Зростання товщини 

ламінарного приграничного шару вздовж вертикальної стінки в разі вільної 

конвекції можна визначити за рівнянням: 
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(3.41

) 

де: μ – коефіцієнт динамічної в'язкості, Па · с; 

λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м · 0С); 

β – коефіцієнт об'ємного розширення; 

Ср – теплоємність при постійному тиску; 

ρf – густина, кг/м3; 

g – прискорення вільного падіння. м/с2; 

ΔT – різниця температур між протилежними стінками, 0С. 

Розрахунок за співвідношенням (3.41) для параметрів повітря при 

температурі 25 0С наведено на рис 3.7. 

Величина ΔТ приймалася рівною 5 0С, що відповідає перепаду 

температур між стінками повітряного прошарку. 

Порівняльний аналіз даних рис. 3.6 та рис. 3.7 показав, що при товщині 

повітряних зазорів в перетворювачі ВДЕ – енергоактивному огородженні в 

межах від 3 до 8 мм, конвекція в них буде відсутня, та основним механізмом 

передачі тепла через них буде теплопровідність. 

Відомо, що наявність конвекції в зазорах призводить до інтенсифікації 

процесу теплопередачі через нього. 
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Рис. 3.7. Товщина ламінарного приграничного прошарку вздовж 

вертикальної стінки у випадку вільної конвекції [113] 

 

Це в цілому призводить до збільшення величини теплового потоку 

через енергоактивне огородження. При розрахунку ефект конвекції 

розглядався за допомогою коефіцієнта ефективної теплопровідності, що 

враховує інтенсифікуючу дію конвекції. Коефіцієнт ефективної 

теплопровідності змінювався в межах від 0,025 до 1 Вт /(м · К). Це 

призводить до збільшення загальної величини теплового потоку, який 

розраховується за співвідношенням (3.42). 
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де: Т0 – поточна температура навколишнього середовища, 0С; 

Тi – температура внутрішнього приміщення, 0С; 

α0 – коефіцієнт тепловіддачі між зовнішнім повітрям та 

енергоактивним огородженням, Вт/(м2 ·0С); 

αi – коефіцієнт тепловіддачі між внутрішнім повітрям і опорною 

стіною, Вт/(м2 ·0С); 

δl – товщина відповідного шару, м; 

λl – коефіцієнт теплопровідності матеріалу відповідного шару, 

Вт/(м · 0С). 

 

Ступінь цього збільшення представлений на рис. 3.8. Товщина 

повітряних прошарків приймалася рівною 0,008 м. При відсутності конвекції 

щільність теплового потоку через енергоактивне огородження, представлене 

на рис. 3.5, становить 3,19 Вт / (м2 · К). Товщина цегляної стіни приймається 

рівною 0,5 м, температура всередині приміщення – 20 0С, ззовні – 45 0С, 



коефіцієнти тепловіддачі αi та α0 відповідно 5 та 10 Вт / (м2 · К). Якщо ж на 

стіні відсутнє енергоактивне огородження, то щільність теплового потоку 

при тих же умовах складатиме 22 Вт / (м2 · К). 

Таким чином, наявність енергоактивного огородження зменшує 

надходження теплоти в спекотний літній день з 22 Вт / (м2 · К) до 

3,19 Вт / (м2 · К) за умови відсутності конвекції в повітряних прошарках 

енергоактивного огородження. 
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Рис. 3.8. Вплив конвекції в зазорах на збільшення величини теплового 

потоку через енергоактивне огородження [113]. 

 

Наступний режим функціонування наявний в зимовий період, при 

цьому змінюються величини теплових потоків зсередини приміщення 

назовні для стіни з енергоактивним огородженням при закритих жалюзі. 

Прийнято припущення, що температура зовнішнього повітря становить 

25 0С. У цих умовах щільність теплового потоку з боку внутрішнього 

приміщення в навколишнє середовище при наявності енергоактивного 

огородження, розрахована за співвідношенням (3.42) при тих же 



теплофізичних параметрах становитиме 5,75 Вт / (м2 · К) та 147 Вт / (м2 · К) 

без нього. Тобто в зимовий період робота енергоактивного огородження ще 

більш ефективна, ніж в літній. 

У разі, якщо жалюзі відкриті та до внутрішнього об’єму 

енергоактивного огородження надходить тепловий потік випромінювання I 

за рахунок прямого та дифузного випромінювань,  ефективність 

енергоактивного огородження ще більш зростає. Для визначення величини 

теплового потоку, що втрачається будівлею з енергоактивним огородженням 

при наявності випромінювання, було зроблено припущення, що весь цей 

тепловий потік ззовні поглинається стінкою, нагріває її до температури Tw і 

за рахунок теплопровідності інтенсифікує дію конвекції переносу у 

навколишнє середовище [113, 118], тобто виконується рівність: 
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(3.43

) 

 

де: λi – коефіцієнт ефективної теплопровідності повітря; приймався 

рівний 1 Вт / (м2 · К); 

δi – товщина повітряних зазорів з обох сторін жалюзі, м; 

λg – коефіцієнт теплопровідності скла, приймався 0,8 Вт / (м2 · К); 

δg – товщина захисного покриття, розглянуто варіант 0,005 м. 

 

Розрахункова схема для цього випадку представлена на рис. 3.9. При 

цьому нехтуємо величиною теплового потоку, що надходить з внутрішнього 

приміщення. 

 



Рис. 3.9. Розрахункова схема для осінньо-зимового періоду стінки з 

енергоактивним огородженням 

 

Зміна температури стінки Tw, розрахована за співвідношенням (3.43) 

при різних значеннях теплового потоку, наведена на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Зміна температури несучої стіни Tw в залежності від 

величини потоку сонячного випромінювання, що надходить 

через енергоактивне огородження [113] 

 

Доцільно дані, представлені на рис. 3.10, для температури несучої стіни 

Tw використовувати для визначення величини теплового потоку, що 



надходить з внутрішнього приміщення тільки за рахунок теплопровідності в 

енергоактивному огородженні. Пропонується для цього використовувати 

співвідношення: 
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 (3.44) 

 

де: λw – коефіцієнт теплопровідності матеріалу несучої стіни 

0,6 Вт / (м2 · К); 

δw – товщина опорної стіни 0,5 м. 

 

Результати розрахунку за співвідношенням (3.44) наведені на рис. 3.11. 
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Рис. 3.11. Величини теплового потоку, що надходить з внутрішнього 

приміщення в енергоактивне огородження [96] 

 

З аналізу даних рис. 3.11 випливає, що вже при величині теплового 

потоку, який дорівнює 150 Вт / (м2 · К), стінка з енергоактивним 

огородженням стає практично адіабатною, тобто через неї будуть відсутні 

втрати тепла. При перевищенні цього значення теплового потоку можна 



говорити про додаткове нагріванні приміщення за рахунок енергії 

випромінювання. 

Ефективність функціонування систем енергозабезпечення, які 

використовують енергію альтернативних джерел, залежить від вибору 

конструкції енергоактивних огороджень, які використовуються, як елемент 

перетворення енергії, що надходить. При правильному виборі конструкції 

енергоактивні огорожі використання інноваційної системи дозволяє в 3 рази 

зменшити енерговитрати на опалення, кондиціювання та гаряче 

водопостачання. Для ефективного визначення складу та конфігурації системи 

енергозабезпечення [118, 119] ще на етапі проектування необхідно мати 

інформацію про закономірності теплообміну усередині конструкції та 

навколишнім повітрям і стінками будівлі при наявності або відсутності 

сонячного випромінювання. 

 

3.6 Визначення теплотехнічних характеристик багатошарових 

перетворювачів ВДЕ при перемінному потоку тепла 

 

У реальних умовах споруда з перетворювачем ВДЕ знаходиться в 

умовах постійного коливання температур зовнішнього середовища. Це 

впливає на процеси: 

– нагрівання-охолодження прошарків конструкції; 

– розподілу теплових потоків та розподілу температур у конструкції 

сполучення „базове огородження-перетворювач ВДЕ”. 

Такі коливання температур (перепади між зовнішнім середовищем та 

приміщеннями споруди) необхідно враховувати при проведенні 

конструктивного розрахунку перетворювача ВДЕ як елемента системи 

енергозабезпечення. При цьому важливим критерієм ефективності 

інтегрування перетворювачів ВДЕ в спорудах різного призначення є 

теплостійкість конструкції. 



При практичному розрахунку теплотехнічних особливостей 

конструктивного сполучення „стіна (дах) – перетворювач ВДЕ” 

пропонується використовувати теорію теплостійкості. Відповідно до теорії 

теплостійкості [80, 120, 121] прийнято, що гармонічні коливання потоку 

тепла, який сприймається поверхнею огородження, проходять з періодом в 

годину, яка відповідає часу між максимумами надходження тепла до 

поверхні конструкції (періодичний вплив сонячної радіації в сонячні дні, 

послідовне надходження тепла від приладів опалення всередині приміщень 

та ін.). 

Відповідно до наведених в літературних джерелах [80, 122] даних 

пряма лінія Qсеред. окреслює середне значення потоку тепла, який проходить 

через 1 м2 базової огороджувальної конструкції споруди за 1 годину, 

визначається виразом (3.1). Відхилення величини потоку тепла від 

середнього значення Qсеред. виражаються амплітудами Aq. Коливання потоку 

тепла, які сприймаються поверхнею конструкції, визивають коливання 

температури цієї поверхні. 

 

3.6.1 Особливості температурного режиму перетворювачів ВДЕ при 

надходженні сонячного випромінювання 

 

Мірою інтенсивності затухання коливань температури у внутрішніх 

прошарках конструкції перетворювача ВДЕ та сполученнях базова 

огороджувальна конструкція споруди-перетворювач ВДЕ пропонується 

вважати таку характеристику, як теплова інерція – безрозмірну величину, яка 

розраховується за математичним виразом:  

,sRD 
 

(3.45) 

де: D – характеристика теплової інерції; 

R – термічний опір, (м2 · 0С)/Вт; 

s – коефіцієнт теплозасвоєння, Вт/(м2 · 0С). 

 



Теплова інерція характеризує властивість конструкції зберігати або 

повільно змінювати розподіл температур [80, 115, 123], характерний для 

середніх температурних умов навколишнього середовища. 

Для перетворювача ВДЕ та сполученнях „базова огороджувальна 

конструкція споруди-перетворювач ВДЕ” як конструкції, що складається з 

декількох прошарків, характеристика теплової інерції з певними 

припущеннями  виражається як сума умовних товщ окремих прошарків. Але 

за такого підходу не враховується порядок розташування в конструкції 

прошарків, які конструктивно передбачено виготовляти з матеріалів з різним 

теплозасвоєнням та термічним опором. 

Тому при прогнозуванні систем енергозабезпечення з перетворювачами 

ВДЕ, які інтегровані на спорудах необхідним є врахування особливостей 

розповсюдження періодичних теплових потоків в прошарках перетворювача 

ВДЕ та сполученнях базова огороджувальна конструкція споруди-

перетворювач ВДЕ, на який безпосередньо надходить сонячне 

випромінювання (у різні пори року має різний рівень та інтенсивність). 

 

3.6.2 Особливості температурного режиму перетворювачів ВДЕ в 

теплий період року 

 

Вплив сонячного випромінювання та навколишнього повітря на 

теплотехнічні особливості перетворювачів ВДЕ є неоднорідним та має 

періодичну залежність (наприклад, світловий режим). При цьому коливання 

температур при надходженні енергії сонячного випромінювання направлені 

від світлопрозорого захисного прошарку перетворювача ВДЕ до наступних 

конструктивних прошарків. Відповідно до [80, 124] найбільше затухання 

температур проходить в прошарках різких коливань.  

Така залежність є температурним затуханням амплітуд у внутрішній 

порожнині конструкції перетворювача ВДЕ та сполучення „базове 

огородження-перетворювач ВДЕ”: 
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де: ν – затухання температурних амплітуд у внутрішньому осередку 

конструкції перетворювача ВДЕ; 

Аt – температурна амплітуда на поверхні конструкції перетворювача 

ВДЕ, 0С; 

А’ – затухаюча температурна амплітуда на протилежній поверхні, 0С. 

 

Однією з функцій перетворювача ВДЕ при інтегруванні його на базове 

огородження споруди є збільшення часу розповсюдження теплової хвилі, що 

надходить від сонячного випромінювання на конструкцію, з метою 

запобігання небажаної зміни температури в приміщенні, тобто збільшення 

інерційності конструктивного сполучення. 

Таким чином, важливим теплотехнічним показником ефективності 

функціонування перетворювача ВДЕ є ступінь затухання коливань у 

внутрішній порожнині багатопрошаркової конструкції. 

Відповідно до [80, 125] при затуханні температурних коливань в 

багатошаровому перетворювачі ВДЕ необхідно враховувати вплив сусідніх 

конструктивних прошарків, які розташовані на шляху проходження теплової 

хвилі від сонячного випромінювання. Пропонується розпочинати розгляд 

процесу затухання теплової хвилі з останнього конструктивного прошарку, 

тобто стіна (або дах) споруди. Останнім прошарком, який належить 

розглянути в процесі розрахунків, є світлопрозорий захисний прошарок 

перетворювача ВДЕ. 

При розрахунку коливань теплового потоку від сонячного 

випромінювання, доцільним є використання методу [80], який базується на 

вирішенні диференційного рівняння, відомого як диференційне рівняння 

Фур’є для нестаціонарного потоку тепла при наявності гармонічних коливань 

температури за допомогою гіперболічних функцій комплексної змінної. 
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При цьому враховується гармонічні коливання температур, що 

надходять від відновлюваних джерел енергії, коефіцієнт теплозасвоєння 

прошарками перетворювача ВДЕ. 

За методикою, що представлена [80, 126, 127] затухання амплітуд 

температурних коливань в базовому огородженні (наприклад, однорідна 

стіна) визначається залежністю: 
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(3.48) 

де: D – характеристика теплової інерції конструкції; 

αв – коефіцієнт тепловіддавання на внутрішній поверхні базового 

огородження, Вт/(м2 · 0С); 

αн – коефіцієнт теплообміну зовнішньої поверхні базової конструкції, 

Вт/(м2 · 0С); 

s – коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу, з якого виготовлено базове 

огородження, Вт/(м2 · 0С). 

 

При інтегруванні багатошарового перетворювача ВДЕ до базового 

огородження споруди розрахунок затухання амплітуд коливання температур 

базується на врахуванні особливостей теплозасвоєння різних матеріалів, з 

яких виготовлені такі прошарки. Тому в такому випадку залежність 

затухання: 
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(3.49) 



де: ΣD – характеристика теплової інерції сполучення базове 

огородження-перетворювач ВДЕ; 

s1, s2, s3....sn – коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу окремих прошарків 

енергоактивного огородження, Вт/(м2 · 0С); 

Y1, Y2, Y3,...Yn – коефіцієнти теплозасвоєння поверхні прошарків, що 

сприймає теплову хвилю від сонячного випромінювання, Вт/(м2 · 0С); 

αв – коефіцієнт тепловіддавання на внутрішній поверхні базового 

огородження, Вт/(м2 · 0С); 

αн – коефіцієнт теплообміну зовнішньої поверхні базової конструкції, 

Вт/(м2 · 0С). 

Індекси при позначеннях відповідають порядку номерів прошарків. 

 

На етапі техніко-конструктивного прогнозування такий спрощений для 

розрахунків методологічний підхід дає можливість: 

– з достатньою точністю оперативно оцінити особливості 

температурних коливань в багатошарових конструкціях перетворювачів 

ВДЕ; 

– обґрунтовано вибрати багатошарову конструкцію перетворювача 

ВДЕ з урахуванням особливостей умов функціонування; 

– на основі системного аналізу вибирати матеріали для побудови 

технологічних прошарків перетворювача ВДЕ з врахуванням особливостей їх 

комбінування та суміщення [128, 129]. Найбільше затухання в багатошарових 

конструкціях перетворювачів ВДЕ відбувається в тому випадку, коли 

передбачається чергування конструкційних прошарків з малим та великим 

теплозасвоєнням, оскільки затухання в будь-якому прошарку залежить від 

коефіцієнтів теплозасвоєння суміжних конструкційних прошарків. 

 

3.7 Висновки до розділу 3 

 



При проектуванні та прогнозуванні теплотехнічних особливостей 

перетворювачів ВДЕ та їх сполучення з базовими конструкціями споруди 

необхідно комплексно розглядати: 

– особливості нестаціонарного надходження сонячного 

випромінювання на поверхню перетворювачів ВДЕ та процеси 

температурних коливань в сполученнях „ базове огородження-

багатошаровий перетворювач ВДЕ”; 

– тепло- та вологопередавання через прошарки перетворювачів ВДЕ та 

базове огородження споруди в різних умовах функціонування. 

Представлено методологічні положення, які дозволяють визначити 

теплотехнічні особливості функціонування перетворювачів ВДЕ та врахувати 

особливості елементів сполучення різних геометричних форм. 

Отримано залежності для ефективної теплової провідності та 

термічного опору шаруватих енергоактивних огороджень, які на відміну від 

відомих враховують не тільки теплофізичні та геометричні прошарки, а і 

теплофізичні характеристики повітряних або рідинних прошарків між ними з 

природною або примусовою конвекцією. На основі цього в поєднанні з 

моделлю підігріву теплоносіїв в гідравлічних трактах перетворювачів ВДЕ 

розроблено метод послідовних наближень для розрахунку граничних 

температур в пристрої та теплоносії, який дозволив провести аналіз 

структури локальних теплових потоків через огородження і відповідно 

інтегральних теплових балансів в системах забезпечення необхідний 

кліматичних умов споруд при різних параметрах довкілля. 

Алгоритм розробленої методики розрахунку приведеного опору 

теплопередавання багатопрошаркових перетворювачів ВДЕ, інтегрованих на 

базових огороджувальних конструкціях споруди за допомогою методу 

граничних елементів, передбачає таку послідовність: 

– побудова геометричної моделі; 

– компонування вихідних даних, тобто формування граничних умов та 

характеристики матеріалів; 



– побудова розрахункової сітки; 

– побудова матриці елементів; 

– побудова глобальної матриці (ансамблювання); 

– вирішення отриманої системи рівнянь; 

– обробка та аналіз отриманих даних. 

На етапі техніко-конструктивного прогнозування такий спрощений для 

розрахунків методологічний підхід дає можливість: 

– з достатньою точністю оперативно оцінити особливості 

температурних коливань в багатошарових конструкціях перетворювачів 

ВДЕ; 

– обґрунтовано вибрати багатошарову конструкцію перетворювача 

ВДЕ з урахуванням особливостей умов функціонування; 

– на основі системного аналізу вибирати матеріали для побудови 

технологічних прошарків перетворювача ВДЕ з врахуванням особливостей їх 

комбінування та суміщення. Найбільше затухання в багатошарових 

конструкціях перетворювачів ВДЕ відбувається в тому випадку, коли 

передбачається чергування конструкційних прошарків з малим та великим 

теплозасвоєнням, оскільки затухання в будь-якому прошарку залежить від 

коефіцієнтів теплозасвоєння суміжних конструкційних прошарків. 

 

РОЗДІЛ 4 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Варіантом виконання перетворювача енергії відновлюваних джерел (у 

даному випадку це - енергія сонячного випромінювання), який є основним 

конструктивним елементом системи кліматизації та енергозабезпечення, є 



варіант перетворювача ВДЕ – енергоактивне огородження „геліопрофіль 

ТЕПС” ”[130]. 

Конструктивно перетворювач ВДЕ – енергоактивне огородження 

„геліопрофіль ТЕПС”(рис. 4.1, 4.2) є пристроєм [130], який виготовлений 

методом екструзії із алюмінієвого матеріалу. 

 

 

Рис. 4.1. Загальний вигляд варіанту перетворювача ВДЕ – 

„геліопрофілю ТЕПС” 

 



 

 

Рис. 4.2. Переріз варіанту перетворювача ВДЕ – „геліопрофілю ТЕПС” 

 

У пристрої наявні ребра зчеплення з сусідніми елементами, а також 

проточні канали, які призначені для розміщення рідинного та газоподібного 

теплоносіїв. 

На етапі проектування системи енергозабезпечення необхідними 

параметрами є теплотехнічні характеристики вибраного перетворювача 

енергії сонячного випромінювання. 

Відповідно до методики, наведеної в [131], важливим є визначення 

середньоінтегральної температури теплосприймальної поверхні 

перетворювача енергії сонячного випромінювання. Аналітичне визначення 

такого параметра ускладнене особливостями конструкції геліопрофілю 

такими, як використання двох теплоносіїв, теплоакумулювальної речовини та 

ін. Тому важливим є визначення зміни температури в напрямку потоку 

теплоносія та поздовжньому напрямку. 



4.1 Формування фізичної моделі при проведені експериментальних 

вимірювань 

 

Для визначення особливостей температурного режиму вибраного 

зразка перетворювача ВДЕ було проведено експериментальні дослідження 

температурних характеристик конструкції перетворювача енергії сонячного 

випромінювання. В якості експериментального було обрано зразок 

геліопрофілю ТЕПС  довжиною 1,2 м. До цього фрагменту зразка 

перетворювача методом термічного спаювання було вмонтовано 14 

термопар: 

– на теплосприймальній поверхні- вісім термопар (рис. 4.3 а); 

– з тильної сторони - шість термопар (рис. 4.3. б). 

 

Рис. 4.3. Схема розміщення термопар на експериментальному зразку 

перетворювача ВДЕ – енергоактивному огородженні „геліопрофіль 

ТЕПС” : а) на теплосприймальній поверхні, б) з тильної сторони. 
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Відповідно до розробленої програми-методики над 

теплосприймальною поверхнею розміщено імітатор теплового енергетичного 

потоку сонячного випромінювання, тобто нагрівальний пристрій. При цьому 

інші поверхні геліопрофілю були попередньо теплоізольовані. 

Принципову схему установки для визначення теплотехнічних 

характеристик експериментального зразку фрагменту геліопрофілю наведено 

на рис. 4.4, 4.5. 

 

 

Рис. 4.4. Принципова схема установки для визначення теплотехнічних 

характеристик експериментального зразку перетворювача 

енергії сонячного випромінювання: 

БС – бак стабілізувальний; ВМ1, ВМ2 – витратоміри; ВР –

 вентилятор; ДР1, ДР2 – дроселі; ЕН – електронагрівач –

 імітатор надходження енергії сонячного випромінювання; 

ЛАТР – лабораторний автотрансформатор; П –насос; Т –

 термометр; ТП15...ТП18 – термопари; ТС – термостат; ФГ –

 фрагмент геліопрофілю, що вимірюється; Х – холодильник. 



До рідинного контуру входять такі конструктивні елементи: термостат, 

стабілізувальний бак, холодильник, проточна гідравлічна частина 

геліопрофілю, з’єднувальні трубопроводи та запірно-регулювальна арматура. 

Відцентровий насос забезпечує циркуляцію води в рідинному контурі. За 

допомогою стабілізувального бака забезпечується сталий рівень тиску 

рідинного теплоносія на вході до геліопрофілю. Завдяки цьому стабілізується 

витрата теплоносія в контурі. Рівень витрати рідинного теплоносія 

регулюється дроселем ДР1. Повітряний контур складається з проточної 

частини геліопрофілю, вентилятора ВР, системи повітропроводів і дроселя 

ДР2. 

 

 

Рис. 4.5. Фрагмент експериментальної установки для вимірювання 

температурного поля фрагменту перетворювача ВДЕ – 

геліопрофілю ТЕПС 

 

Згідно з програмою-методикою експериментальний зразок 

перетворювача енергії сонячного випромінювання суміщено з нагрівачем. Ця 

об’єднана теплоізоляційним прошарком конструкція закріплена на 



поворотному пристрої, який дозволяє змінювати кут її нахилу від 

горизонтального до вертикального положення [132, 133]. Нагрівач закріплено 

до алюмінієвого прошарку, який забезпечує ізотермічність поверхні, що є 

тепловіддавальною (завдяки високій теплопровідності). З боку 

перетворювача енергії сонячного випромінювання пластина є чорного 

кольору, що суттєво підвищує її випромінювальну здатність (ε ≈ 0,95). 

Регулювання теплової потужності, яка надходить до перетворювача 

енергії сонячного випромінювання, забезпечується зміною електричної 

потужності електричного нагрівача (імітатора подавання енергії сонячного 

випромінювання). 

За допомогою ДР2 можливе регулювання витрати повітря. Для 

вимірювання параметрів використовувались датчики первинних сигналів, 

засоби комутації, блок реєстрації. Вимірювання температури поверхні 

перетворювача енергії сонячного випромінювання, температури рідинного 

теплоносія, температури повітря на вході та виході пристрою пройдено за 

допомогою хромель-копелевих термопар. Витрата рідинного теплоносія 

визначалась за допомогою датчика турбінного типу ТПР1. 

Витрата повітря визначалась за допомогою анемометра методом 

вимірювання швидкості повітряного потоку на виході з проточної частини 

геліопрофілю. Вимірювання вологості повітря виконувалось за допомогою 

психрометра аспіраційного. Температура навколишнього повітря визначалась 

за допомогою ртутного термометра. 

Блок реєстрації параметрів, що забезпечує похибку вимірювання не 

більше 5 %, складається з таких елементів: 

– мультиплексора; 

– аналогово-цифрових перетворювачів; 

– модуля гальванічної розв’язки та узгодження рівнів; 

– персонального комп’ютера типа IBM PC. 



У ході експериментальних досліджень теплотехнічних параметрів 

перетворювачів енергії сонячного випромінювання визначалися такі 

параметри: 

– температура теплоносіїв на вході та виході з рідинного та повітряного 

каналів; 

– температура поверхні геліопрофілю з боку підведення тепла та з 

тильного боку; 

– витрата рідинного та повітряного теплоносіїв; 

– рівень струму та напруги, що подається до електричного нагрівача 

(імітатора енергії сонячного випромінювання); 

– температура, що надходить від імітатора енергії сонячного 

випромінювання; 

– відносна вологість та температура навколишнього повітря. 

Опорна конструкція (за допомогою поворотного пристрою), на якій 

розташовано експериментальний зразок перетворювача енергії сонячного 

випромінювання, дозволяє встановлювати його під будь-яким кутом до 

горизонту. 

Рівень теплового потоку, який підводиться до геліопрофілю, 

забезпечується імітатором енергії сонячного випромінювання, розташованим 

над його теплосприймальною поверхнею. Завдяки наявності дроселя ДР1 та 

насосу забезпечується необхідний рівень витрати теплоносія в гідравлічному 

контурі. У повітряному контурі витрата теплоносія забезпечується завдяки 

наявності в системі вентилятора та дроселя ДР2. Тільки після встановлення 

певного режиму витрати теплоносіїв у гідравлічному та повітряному 

контурах перетворювача енергії сонячного випромінювання проводиться 

реєстрація таких параметрів: 

– температура зовнішніх стінок геліопрофілю; 

– температура теплоносіїв на виході з проточних каналів. 

Відповідно до програми-методики експериментальні дослідження 

проводились з урахуванням наступного: 



– перетворювач енергії сонячного випромінювання встановлено під 

різними кутами відносно горизонту. Це такі кути, як: 00 (тобто 

горизонтально), кут 450, кут 900 (вертикально); 

– подається рівень енергетичного теплового потоку (джерелом є 

імітатор теплового потоку), який відповідає 400 Вт/м2, 650 Вт/м2, 800 Вт/м2; 

– витрата теплоносія в рідинному контурі відповідає таким режимам: 

0,001 кг/с; 0,002 кг/с; 0,003 кг/с); 

– витрата теплоносія в повітряному контурі відповідає наступним 

режимам: 1,5 л/с; 2,2 л/с, 3 л/с); 

– циркуляція теплоносіїв забезпечується відповідно до таких режимів: 

а) циркуляція по рідинному контуру; 

б) циркуляція тільки по повітряному контуру; 

в) циркуляція по рідинному та повітряному контурах. 

Згідно з методикою розглядаються такі елементи теплосприймальної 

поверхні геліопрофілю: 

– канал повітряного теплоносія як 289 прямокутних ділянок розмірами 

8,4 × 58,8 мм2 в зоні; 

– канал рідинного теплоносія як 17 прямокутних ділянок розмірами 

20 ×58,8 мм2 в зоні „ребро-канал”; 

– 17 прямокутних ділянок розмірами 17 ×58,8 мм2 в зоні „ребро”. 

Завдяки розподілу на зони експериментального зразка перетворювача 

ВДЕ (відповідно до розглянутого вище методу кінцевих елементів) 

встановленим восьми термопарам, що розміщені на теплосприймальній 

поверхні, отримано експериментальні дані, які при апроксимації 

експоненціальної кривої (методом найменших квадратів) дозволили 

отримати значення температури 289 ділянок в зоні повітряного теплоносія. 

 

4.2 Результати експериментальних вимірювань залежності 

безрозмірного характеристичного коефіцієнта від змінних 

параметрів 



 

У результаті проведення експериментальних досліджень отримано 

великий масив даних, який сприяє оцінюванню температурного поля 

фрагменту перетворювача ВДЕ (22785 вимірів, 21 термопара по 1085 значень 

від кожної). 

Графічні залежності побудовані для комплексу таких змінних даних, як 

проектний коефіцієнт тепловтрат, потужності потоку енергії, що надходить 

від імітатора теплового потоку, рівень витрат теплоносія. 

При проведенні експериментальних вимірювань температурного поля 

експериментального зразка перетворювача ВДЕ при куті нахилу 

теплосприймальної поверхні 00 до горизонту досліджень було реалізовано 

умови, представлені в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Технічні параметри, за якими проведено експериментальні вимірювання 

фрагменту перетворювача ВДЕ 

при куті нахилу теплосприймальної поверхні 00 до горизонту 

Потужність 

імітатора 

випромінювання, 

Вт/м2 

Витрата теплоносія в 

рідинному контурі, кг/с 

Витрата теплоносія в 

повітряному контурі, л/с 

400 0,00084 – 0,001 0,00216 – 0,00232 

0,00187 – 0,002 0,00269 – 0,00277 

0,00294 – 0,00296 0,00377 – 0,00404 

633 0,00084 – 0,001 0,00216 – 0,00232 

0,00187 – 0,002 0,00269 – 0,00277 

0,00294 – 0,00296 0,00377 – 0,00404 

798 0,00084 – 0,001 0,00216 – 0,00232 

0,00187 – 0,002 0,00269 – 0,00277 

0,00294 – 0,00296 0,00377 – 0,00404 

 

На основі отриманих експериментальних даних визначено залежності 

безрозмірного коефіцієнту, який характеризує фізико-технічні особливості 

експериментального зразка геліопрофілю ξ  від розрахункового значення 

коефіцієнту тепловтрат пристрою: 



– для рідинного контуру 

9956,0K0166,0
ТВ


; 

– для повітряного контуру 

9660,0K0415,0
ТВ


. 

Графічні залежності, які характеризують залежність безрозмірного 

коефіцієнту, який характеризує фізико-технічні особливості перетворювача ВДЕ, 

від коефіцієнту тепловтрат представлено на рис. 4.6. 

 

Рис. 4.6. Залежність конструктивного коефіцієнта експериментального 

зразку перетворювача ВДЕ від коефіцієнта тепловтрат при 
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комбінованому використанні повітряного і рідинного теплоносіїв, 

при куті нахилу до горизонту 0 градусів. 

Примітка: При побудові графічних залежностей використано 

скорочення: 

"П" - графічні залежності для повітряного контуру теплоносія; "Р" - графічні 

залежності для рідинного контуру. Цифри перед зазначеними буквами 

відповідають діапазонами витрат теплоносіїв рідинного і повітряного контурів. 

При проведенні експериментальних вимірювань температурного поля 

експериментального зразка перетворювача ВДЕ при куті нахилу 

теплосприймальної поверхні 450 до горизонту досліджень було реалізовано 

умови, представлені в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Технічні параметри, за якими проведено експериментальні 

вимірювання фрагменту перетворювача ВДЕ 

при куті нахилу теплосприймальної поверхні 450 до горизонту 

Потужність 

імітатора 

випромінювання, 

Вт/м2 

Витрата теплоносія в 

рідинному контурі, кг/с 

Витрата теплоносія в 

повітряному контурі, л/с 

400 0,00093 – 0,0099  0,00228 – 0,00232 

0,00176 – 0,00193 0,00273 – 0,00277 

0,00271 – 0,00281 0,00388 – 0,00392 

633 0,00093 – 0,0099  0,00228 – 0,00232 

0,00176 – 0,00193 0,00273 – 0,00277 

0,00271 – 0,00281 0,00388 – 0,00392 

798 0,00093 – 0,0099  0,00228 – 0,00232 

0,00176 – 0,00193 0,00273 – 0,00277 

0,00271 – 0,00281 0,00388 – 0,00392 

 

На основі отриманих експериментальних даних визначено залежності 

безрозмірного коефіцієнту, який характеризує фізико-технічні особливості 

експериментального зразку геліопрофілю ξ  від розрахункового значення 

коефіцієнту тепловтрат пристрою: 

– для рідинного контуру 



9951,0K0173,0
ТВ


; 

 

– для повітряного контуру 

9613,0K0435,0
ТВ


. 

 

Графічні залежності, представлені на рис. 4.7, описують залежність 

безрозмірного коефіцієнту, який характеризує фізико-технічні особливості 

перетворювача ВДЕ від коефіцієнту тепловтрат при куті нахилу 

теплосприймальної поверхні 450 до горизонту. 

 

0,83

0,87

0,91

0,95

0,99

0 2 4 6 8 10

К
о

н
ст

р
у
к
ти

в
н

и
й

 к
о

еф
іц

іє
н

т

Кефіцієнт тепловтрат, Вт/(м2 К)

1Р1П 1Р2П 1Р3П 2Р1П 2Р2П

2Р3П 3Р1П 3Р2П 3Р3П



Рис. 4.7. Залежність конструктивного коефіцієнта експериментального зразка 

перетворювача ВДЕ від коефіцієнта тепловтрат при комбінованому 

використанні повітряного та рідинного теплоносіїв, при куті нахилу 

до горизонту 45 градусів. 

Примітка: При побудові графічних залежностей використано 

скорочення: 

"П" - графічні залежності для повітряного контуру теплоносія; "Р" - графічні 

залежності для рідинного контуру. Цифри перед зазначеними буквами 

відповідають діапазонами витрат теплоносіїв рідинного і повітряного контурів. 

 

При проведенні експериментальних вимірювань температурного поля 

експериментального зразку перетворювача ВДЕ при куті нахилу 

теплосприймальної поверхні 900 до горизонту досліджень було реалізовано 

умови, представлені в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Технічні параметри, за якими проведено експериментальні вимірювання 

фрагменту перетворювача ВДЕ 

при куті нахилу  теплосприймальної поверхні 900 до горизонту 

Потужність 

імітатора 

випромінювання, 

Вт/м2 

Витрата теплоносія в 

рідинному контурі, кг/с 

Витрата теплоносія в 

повітряному контурі, л/с 

400 0,00089 – 0,001  0,00228 – 0,00232  

0,00177 – 0,00185 0,00273 – 0,00277 

0,00258 – 0,00265 0,00388 – 0,00392 

633 0,00089 – 0,001  0,00228 – 0,00232  

0,00177 – 0,00185 0,00273 – 0,00277 

0,00258 – 0,00265 0,00388 – 0,00392 

798 0,00089 – 0,001  0,00228 – 0,00232  

0,00177 – 0,00185 0,00273 – 0,00277 

0,00258 – 0,00265 0,00388 – 0,00392 

 

За результатами проведених вимірювань окреслено аналітичні залежності 

безрозмірного коефіцієнту, який характеризує фізико-технічні особливості 



експериментального зразку геліопрофілю ξ  від розрахункового значення 

коефіцієнту тепловтрат поверхні пристрою, що встановлена під кутом 900 до 

горизонту КТВ: 

– для рідинного контуру 

9956,0K0166,0
ТВ


; 

– для повітряного контуру 

96606,0K0415,0
ТВ


. 

Графічні залежності, представлені на рис. 4.8, характеризують залежність 

безрозмірного коефіцієнту, який характеризує фізико-технічні особливості 

перетворювача ВДЕ від коефіцієнту тепловтрат при куті нахилу 

теплосприймальної поверхні 900 до горизонту. 



 

Рис. 4.8. Залежність конструктивного коефіцієнта експериментального 

зразку перетворювача ВДЕ від коефіцієнта тепловтрат при 

комбінованому використанні повітряного і рідинного теплоносіїв, 

при куті нахилу до горизонту 90 градусів. 

Примітка: При побудові графічних залежностей використано 

скорочення: 

"П" - графічні залежності для повітряного контуру теплоносія; "Р" - графічні 

залежності для рідинного контуру. Цифри перед зазначеними буквами 

відповідають діапазонами витрат теплоносіїв рідинного і повітряного контурів. 
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За результатами проведеного аналітичної обробки отриманих 

експериментальних даних окреслено залежність безрозмірного 

характеристичного коефіцієнту геліопрофілю ξ від змінних параметрів 

наведено в п. 4.1. і від проектних значень коефіцієнта тепловтрат 

перетворювача ВДЕ (рис. 4.9). Це дає можливість, використовуючи 

залежності (4.1, 4.2), отримати оцінювальні теплотехнічні характеристики 

перетворювача ВДЕ: 

- теплову потужність Q; 

- коефіцієнт використання сонячної енергії η. 

 

Рис. 4.9. Залежність конструктивного коефіцієнта експериментального 

зразку перетворювача ВДЕ від коефіцієнта тепловтрат, різних 

кутів нахилу до горизонту. 
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Примітка: При побудові графічних залежностей використано 

скорочення: 

"П" - графічні залежності для повітряного контуру теплоносія; "Р" - графічні 

залежності для рідинного контуру. 

 

Отримані графічні залежності окреслюють залежність конструктивного 

коефіцієнта від коефіцієнта тепловтрат. Розбіжність значень безрозмірного 

характеристичного коефіцієнта в залежності від потужності теплового 

потоку, що подається від імітатора та витрати теплоносія не перевищує 

2,5 %. 

 

4.3 Оцінювання теплотехнічних та енергетичних особливостей 

експериментального зразка перетворювача ВДЕ: безрозмірний 

характеристичний коефіцієнт 

 

Температури ділянок в зоні „ребро-канал” відобразили температурне 

поле прилеглих ділянок каналу повітряного теплоносія. Температура ділянок 

зони „ребро” оцінювалась як середнє значення температур сусідніх ділянок. 

Таким чином, на основі експериментальних значень окремих ділянок 

відповідно (4.1) можливо проведення визначення середньоінтегральної 

температури теплосприймальної поверхні. 
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(4.1) 

де: tі – температура і ділянки теплосприймальної поверхні в зоні каналу 

повітряного теплоносія, 0C; 

t'j – температура j ділянки теплосприймальної поверхні в зоні „ребро-

канал”, 0C; 

t"j – температура j-ї ділянки теплосприймальної поверхні в зоні 

„ребро”, 0C; 



s – кількість окремих ділянок теплосприймальної поверхні в зоні 

каналу повітряного теплоносія; 

k1 – коефіцієнт, який характеризує розміри ділянок зони „ребро-канал”; 

k2 – коефіцієнт, який характеризує розміри ділянок зони „ребро”. 

Для розрахунку коефіцієнта зони „ребро-канал” доцільним є 

використання наступної математичної залежності [131, 132]: 

m
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 (4.2) 

де: k – ширина ділянок зони „ребро–канал”, мм; 

m – загальна ширина зони каналу повітряного теплоносія, мм. 

 

Відповідно до [107, 108] коефіцієнт ділянок зони "ребро" пропонується 

визначати відповідно: 
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 , (4.3) 

де: l – ширина ділянок зони „ребро”, мм. 

Температуру j-го ділянки t'j теплосприймальної поверхні в зоні „ребро-

канал” відповідно [131, 132] приймається рівній температурі сусідньої 

ділянки теплосприймальної поверхні зони каналу повітряного теплоносія. 

Температура j-го ділянки t"j теплосприймальної поверхні в зоні „ребро” 

розраховується відповідно залежності: 
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де: t(i=j) – температура сусідньої ділянки теплосприймальної поверхні 

зони каналу повітряного теплоносія, 0C; 

t10, t3, t11, t9 – значення температур на ділянках експериментального 

зразку перетворювача енергії сонячного випромінювання де розташовано 

термопари 10, 3, 11, 9 (рис. 4.2), 0C. 

 

Згідно з отриманим в результаті експериментальних досліджень 

значенням температури (на ділянках, де розміщено термопари) можливо 



визначити температур теплосприймальної поверхні в будь-якій точці, тобто 

поздовжньому та поперечному перерізах каналу повітряного теплоносія. При 

цьому необхідно враховувати експоненціальний характер розподілу 

температур на поверхні експериментального зразка [131, 132]. 

xmbt  , (4.5) 

де: b – константа (перетин кривої з віссю t), 0С; 

х – незалежна координата; 

m – параметр, який характеризує кут нахилу дотичної до кривої в точці 

х. 

При визначенні особливостей температурного поля 

експериментального зразку перетворювача ВДЕ враховувалось розміщення 

та кількість термопар на теплосприймальний поверхні. Значення параметрів 

b та m визначались завдяки використанню метода найменших квадратів 

шляхом апроксимації експериментальних показників термопар (1, 2, 3), (6, 7), 

(8, 9, 10). 

Для рівноцінної апроксимації проведено моделювання значення 

температури tm на ділянці, яка розташована в середині розміщення точок 

закріплення термопар (площина термопар 6 и 7): 

)tttt(25,0t
4m3m2m1mm


, (4.6) 

де: tm1, tm2, tm3, tm4 – значення температур термопар tm, які 

розраховувались відповідно значенням температур груп термопар (1; 2; 3), (8; 

9; 10), (2; 6; 9), (3; 7; 10) відповідно, 0C. 
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Розрахунок за виразом (4.5) з урахуванням температури термопари tm 

дозволяє визначить характер температурної кривої (експоненти) в любому 

перерізі. Такий розрахунок ідентичний вимірам температури 

теплопоглинаючої поверхні поперек зони каналу повітряного теплоносія в 

трьох перерізах. У зазначених перерізах експериментально вимірювались 

температури посередині каналу та по його краям.  

Таким чином, завдяки комплексного розгляду температурних 

залежностей (відповідно до (4.5) та (4.6)) можливо визначити значення 

температур для центральних площин всіх 289 окремих ділянок зони каналу 

повітряного теплоносія. Наявність таких даних дозволить визначити 

середньоінтегральну температуру теплосприймальної поверхні 

експериментального зразку перетворювача енергії сонячного 

випромінювання. Це також дозволить провести оцінювання енергетичних 

характеристик пристрою, в тому числі у вигляді такої величини, як 

безрозмірний характеристичний коефіцієнт. 

Запропонований безрозмірний характеристичний коефіцієнт відповідно 

до [131, 134] окреслює вплив конструкції теплосприймальної поверхні 

перетворювача сонячного випромінювання на процеси теплообміну в 

пристрої. Безрозмірний коефіцієнт відображується у вигляді математичної 

залежності: 
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де: G – витрата теплоносія, кг/с; 

с – теплоємкість теплоносія, Дж/(кг∙К); 

t’р – рівноважна температура перетворювача ВДЕ, 0С. 



 

Але визначення безрозмірного характеристичного коефіцієнту 

перетворювача енергії сонячного випромінювання відповідно до (4.4) 

характеризує процес окремого використання теплоносіїв (тобто або рідинний 

або повітряний теплоносій). За умови одночасного використання різних 

теплоносіїв відповідно до [131] доцільним є використання наступної 

математичної залежності: 
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де: Gр  – витрата рідинного теплоносія, кг/с; 

ср – теплоємність рідинного теплоносія, Дж/(кг ∙ К); 

Gп – витрата повітряного теплоносія, кг/с; 

сп – теплоємність повітряного теплоносія, Дж/(кг ∙ К); 

tвх. р – вхідна температура рідинного теплоносія, 0С; 

tвих. р  – вихідна температура рідинного теплоносія, 0С; 

tвх. п – вхідна температура повітряного теплоносія, 0С; 

tвих. п – вихідна температура повітряного теплоносія, 0С. 

 

Такі енергетичні характеристики перетворювача енергії сонячного 

випромінювання як теплова потужність та коефіцієнт використання сонячної 

енергії при використанні двох видів теплоносіїв відповідно до [131, 132] 

розраховуються: 
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де: ξ – безрозмірний коефіцієнт (коефіцієнт, який враховує особливості 

конструктивної форми геліопрофілю); 

G – витрата теплоносія, кг/с; 

с –теплоємність теплоносія, Дж/(кг∙К); 

t’р  – розрахункова рівноважна температура перетворювача ВДЕ, 0С; 

Кперетвор – коефіцієнт теплових втрат перетворювача ВДЕ; 

Fперетвор – площа теплосприймальної поверхні перетворювача ВДЕ, м2; 

t’p – рівноважна температура перетворювача ВДЕ, 0С; 

0С; tвх – температура теплоносія на вході в перетворювач ВДЕ, 0С; 

tвих – температура теплоносія на виході з перетворювача ВДЕ, 0С. 

η – коефіцієнт використання сонячної енергії; 

Е – рівень надходження теплового потоку, Вт/м2. 

 

При проведенні аналізу результатів, які отримані при 

експериментальних вимірюваннях встановлено, що конструктивний 

коефіцієнт ξ залежить від проектного значення коефіцієнта тепловтрат 

перетворювача ВДЕ. У загальному випадку ця залежність має вигляд: 

 

ZKR
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, 

(4.15) 

де: R – константа (частка зниження величини безрозмірного 

характеристичного коефіцієнта від максимального значення в залежності від 

величини коефіцієнта теплових втрат), м2∙К/Вт; 

Z – константа (значення безрозмірного характеристичного коефіцієнта 

при відсутності тепловтрат). 

Усереднені значення R і Z для випадків використання рідкого 

теплоносія (води), повітряного теплоносія та суміщення рідкого та 



повітряного теплоносіїв разом, наведені в таблиці 4.4. Значення констант R і 

Z залежать від кута нахилу перетворювача ВДЕ до горизонту.  

Для конструкції перетворювача ВДЕ, який вибраний в якості 

експериментального зразка, значення конструктивного коефіцієнта при 

використанні рідинного теплоносія вищі, ніж при використанні повітряного 

теплоносія. Але доцільним є комбіноване використання рідинного та 

повітряного теплоносіїв. При збільшенні коефіцієнта тепловтрат ця тенденція 

зростає. 

Таблиця 4.4 

Усереднені значення R і Z для випадків використання рідкого теплоносія 

(води), повітряного теплоносія та суміщення рідкого та повітряного 

теплоносіїв 

№ Gp, кг/с Gn, л/с 

R Z R Z R Z 

кут нахилу пристрою 

00 450 900 

1 0,001 - 0,0175 0,9940 0,0174 0,9942 0,0167 0,9944 

2 0,002 - 0,0164 0,9960 0,0179 0,9951 0,0203 0,9938 

3 0,003 - 0,0158 0,9965 0,0166 0,9960 0,0197 0,9941 

4 - 1,5 0,0466 0,9540 0,0502 0,9392 0,0526 0,9356 

5 - 2,2 0,0415 0,9665 0,0444 0,9596 0,0421 0,9652 

6 - 3,0 0,0363 0,9765 0,0388 0,9714 0,0403 0,9691 

7 0,001 1,5 0,0155 0,9960 0,0163 0,9956 0,0163 0,9955 

8 0,001 2,2 0,0138 0,9970 0,0170 0,9954 0,0173 0,9952 

9 0,001 3,0 0,0139 0,9971 0,0162 0,9959 0,0178 0,9949 

10 0,002 1,5 0,0136 0,9973 0,0151 0,9967 0,0166 0,9959 

11 0,002 2,2 0,0137 0,9973 0,0153 0,9966 0,0168 0,9958 

12 0,002 3,0 0,0138 0,9973 0,0150 0,9968 0,0153 0,9965 

13 0,003 1,5 0,0133 0,9975 0,0141 0,9971 0,0161 0.9963 

14 0,003 2,2 0,0125 0,9977 0,0148 0,9969 0,0163 0,9962 

15 0,003 3,0 0,0126 0,9978 0,0136 0,9974 0,0152 0,9967 

 

4.4 Висновки до розділу 4 

 



Запропонована оригінальна методика експериментальних досліджень 

теплотехнічних характеристик перетворювачів ВДЕ, яка враховує вплив 

проектних та експлуатаційних параметрів пристрою, може 

використовуватись для перетворювачів ВДЕ будь-яких конструкцій. 

Введено новий критерій досконалості теплосприймального елемента  

безрозмірний коефіцієнт, який комплексно характеризує теплотехнічні та 

геометричні параметри. Безрозмірний коефіцієнт враховує розподіл 

температур по поверхні теплосприймального елементу, витрати теплоносія, 

тепловий потік, підведений до нього та ін. Проведено експериментальні 

дослідження теплотехнічних характеристик створеного зразку 

теплосприймального елементу енергоактивних обгороджувальних 

конструкцій. Визначено його конструктивний коефіцієнт в умовах, що 

імітували натурні: теплосприймальний елемент встановлювався 

горизонтально, вертикально та під кутом 45о відносно до горизонту; 

величина теплового потоку, що надходила до теплосприймального елементу 

змінювалася від 400 Вт/м2 до 800 Вт/м2; витрати теплоносіїв змінювалися в 

рідинному контурі від 0,001 кг/с до 0,003 кг/с, а в повітряному контурі - від 

1,5 л/с до 3 л/с. Встановлена емпірична залежність величини 

конструктивного коефіцієнту від коефіцієнту теплових втрат. Величина 

конструктивного коефіцієнту створеного зразку знаходиться в межах від 

0,875 до 0,965, що характеризує його як ефективну систему перетворення 

сонячної енергії в теплову. Достовірність результатів експериментів 

забезпечувалась коректним методологічним підходом, комплексним 

метрологічним забезпеченням та використанням цифрових вимірювальних 

приладів необхідного класу точності, сполучених з комп’ютером. 

Такий підхід дає можливість уніфікувати результати досліджень з 

розширенням їх на різні конструкції та режими енергообміну, що є важливим 

при розробці практичних рекомендацій при модернізації та проектуванні 

споруд. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 5 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ СИСТЕМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК 

 

5.1 Режими роботи теплового насоса в системах кліматизації та 

енергозабезпечення 

 

При виборі схемного рішення системи енергозабезпечення споруд 

рекреаційного, промислового та громадського призначення необхідно 

зважати на такий факт, що їх теплопостачання проектується з огляду на 

низькі температурні потоки (максимальне значення температури потоку до 

63 0С) [80, 135 - 137]. Тому важливе місце в таких системах займають теплові 

насоси, які дозволяють більш ефективно використовувати в якості джерела 

енергії альтернативні джерела, тобто енергію навколишнього середовища, 

тепло вентиляційних викидів та ін. [138]. Теплові насоси є різновидом 

трансформаторів теплоти, які призначені для генерування теплової енергії 

середнього та підвищеного потенціалу, що має технічні те економічні 

переваги [139 - 140]. Тому використання новітньої теплонасосної технології в 



системах низькотемпературного теплозабезпечення є перспективним, 

особливо з огляду на можливість одночасного їх використання з 

перетворювачами сонячного випромінювання [138 - 140]. 

Відомо, що основним чинником створення надійних та економічно 

доцільних низькотемпературних систем енергозабезпечення з тепловими 

насосами є збалансованість кількості теплоти для створення необхідного для 

споживача мікроклімату та кількості теплоти, що генерується 

теплогенератором [141, 142]. Теплогенератори для систем 

енергозабезпечення повинні забезпечувати мікроклімат приміщень 

(відповідно до потреб споживача та вимог нормативних документів) за будь-

якої температури зовнішнього повітря. Кількість теплової енергії необхідна 

для ефективного функціювання системи енергозабезпечення [142, 143] 

залежить від змінних параметрів зовнішнього повітря протягом 

опалювального сезону, які представлені на рис. 5.1. 
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Рис. 5.1. Зміна потужності системи енергозабезпечення при різних 

температурах зовнішнього повітря (приклад розрахований 

при тепловому навантаженні 20 кВт) [142, 143] 

 

Відповідно до графічної залежності (рис. 5.1) зниження температури 

зовнішнього повітря призводить до необхідності підвищення температури 

теплоносія в системи енергозабезпечення. При якісному регулюванні в 

традиційній системі енергозабезпечення це досягається збільшенням 

кількості органічного палива, що спалюється при постійній витраті 

теплоносія. Відомо, що доцільним значенням температури теплоносія є 

температура, що не перевищує 500С. Але дотримання навіть такої 

температури вимагає додаткових витрат палива. 

Тому при проектуванні системи енергозабезпечення з тепловим 

насосом відповідно до [30, 144] необхідний інший підхід. При використанні 

теплонасосних установок повинні ефективно сполучатись як зовнішні, так і 

внутрішні енергетичні потоки в системі. Практичний ефект використання 

теплових насосів у системі енергозабезпечення найбільш ефективно 

реалізується в низькотемпературних системах. 

Кількість енергії, що генерується та ефективність її отримання 

тепловим насосом залежить від рівня та стабільності температури джерела 

низькопотенційної енергії. Для раціонального використання енергії довкілля 

в якості джерела теплоти використовуються ґрунт, вода та зовнішнє повітря. 

Через ці джерела непрямо використовується енергія сонця, яка впливає на 

температуру перерахованих вище джерел енергії. При цьому тип джерела 

низькопотенційної теплоти, що використовується, по-різному сполучається зі 

змінним режимом функціювання системи енергозабезпечення з тепловим 

насосом. 

Згідно з ДСТУ Б В.2.5-44:2010 (EN 15450:2007, MOD) „Проектування 

систем опалення будівель з тепловими насосами” [145] існують види 

теплонасосних систем, що представлені в табл. 5.1. 



                                                                                                          Таблиця 

5.1 

Види теплонасосних систем [121] 

Джерело теплової енергії (відбір 

теплової енергії) 

Система споживання теплової енергії 

(віддача теплової енергії) 

Джерело теплової 

енергії 

Проміжний 

теплоносій 

Проміжний 

теплоносій 

Споживач теплової 

енергії 

1 2 3 4 

Відпрацьоване повітря, 

зовнішнє повітря  
Повітря  

Повітря  
Повітря усередині 

приміщення  

Вода 
Повітря усередині 

приміщення, вода 

 

Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 

Поверхневі води, 

ґрунтові води  
Вода  

Вода  
Повітря усередині 

приміщення, вода  

Повітря 

Повітря усередині 

приміщення, вода  

 

Ґрунт  

Незамерзаюча 

рідина 

(антифриз)  

Повітря 
Повітря усередині 

приміщення 

Вода  
Повітря усередині 

приміщення 

Ґрунт  
Холодильний 

агент  

Вода 
Повітря усередині 

приміщення, вода  

Холодильний 

агент  

Повітря усередині 

приміщення 



 

Примітки: а) Джерелом теплової енергії є середовище, з якого теплова енергія 

відбирається. 

b) Проміжний теплоносій – це рухоме середовище у відповідній системі 

переносу теплової енергії. 

c) Споживач теплової енергії визначає місце споживання теплової енергії; це 

може бути нагрів приміщення або води в системі гарячого водопостачання. 

 

Відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 

2010/31/EC від 19.05.2010 про енергозбереження будівель тепловий насос 

(ТН) – це пристрій, пристрій або установка, що призначена для передачі 

теплоти від природного середовища, таких як повітря, вода або ґрунт, будівлі 

або промисловому приміщенню шляхом перетворення природного потоку 

більш низької температури в тепловий потік з високою температурою. 

 

 

5.2 Основні режими функціювання теплонасосних установок в 

системах енергозабезпечення 

 

Вибір типу теплового насоса для ефективного використання в системі 

енергозабезпечення залежить від режиму роботи теплонасосної системи. При 

одночасному використання в системах кліматизації перетворювачів ВДЕ 

(наприклад, енергоактивні огородження) та теплових насосів доцільним є 

використання наступних [146 - 149] режимів роботи теплонасосної системи: 

–  режим функціювання, за яким тепловий насос є єдиним генератором 

теплової енергії, так званий моновалентний режим; 

– режим функціювання, за якого у системі наявний додатковий 

генератор (електричний котел), так званий бівалентний моноенергетичний 

режим. При певному рівні температури зовнішнього повітря (приблизно до 

мінус 50С) теплонасосна система ефективно підтримує необхідний 

мікроклімат завдяки використанню одного теплогенератора – теплового 



насоса. При зниженні температури зовнішнього повітря (наприклад, для 

теплового насоса “повітря-повітря” це діапазон температур від - 5 до - 150С) 

підключається електричне джерело теплової енергії; 

– режим функціювання, за якого при зниженні температури нижче 

розрахункової (наприклад, для теплового насоса “повітря-повітря” це 

діапазон температур від - 50С) тепловий насос вимикається і починає 

працювати газовий котел, так званий бівалентний альтернативний режим; 

– режим функціювання, який відрізняється віл моноенергетичного тим, 

що при низьких температурах паралельно з тепловим насосом починає 

генерувати теплову енергію котел на органічному паливі, так званий 

бівалентний паралельний режим; 

– режим функціонування, який відрізняється від бівалентного 

паралельного тим, що альтернативний тепловий генератор працює 

паралельно з тепловим насосом до певної температури (наприклад, до мінус 

15 0С), а потім повністю приймає на себе все навантаження, так званий 

бівалентний напівпаралельний режим. 

Таким чином, при проектуванні системи енергозабезпечення споруди, у 

якій наявний тепловий насос як єдиний теплогенератор, необхідним є такий 

розподіл теплової енергії, що забезпечується необхідний температурний 

режим споруди. При цьому температура теплоносія, яка досягається за 

допомогою теплового насоса, вище температури подавання в систему [148, 

149]. У такому випадку доцільним є режим, при якому в системі єдиний 

теплогенератор для опалення та забезпечення гарячого водопостачання – 

тепловий насос. Схема, яка відображає особливості генерування за такого 

режиму, представлена на рис. 5.2. 



 

 

Рис. 5.2. Енергетична схема режиму, за якої наявний тепловий насос 

функціонує як єдиний теплогенератор у системі 

енергозабезпечення 

 

За відсутності або нестабільності надходження енергії від 

альтернативних джерел джерелом енергії для цілорічного функціонування 

системи енергозабезпечення є теплова енергія, акумульована в 

вертикальному або горизонтальному тепловому акумуляторі. Ефективність 

надходження енергії в тепловий акумулятор забезпечується в теплу пору 

року завдяки перетворювачу ВДЕ. 

Перевагами такого режиму роботи є: 

– відносна простота конструкції та установки; 

– невисока вартість теплонасосної підсистеми в системі 

енергозабезпечення. 

Особливістю побудови системи енергозабезпечення, у якій тепловий 

насос комбінується з додатковим електричним підігрівом є те, що додатковий 
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електричний нагрівач встановлюється в контурі потоку системи 

теплопостачання та включається за потреби [148, 149]. При цьому необхідно 

враховувати, що доля електронагріву в контурі повинна бути якомога 

меншою. 

Особливістю побудови системи енергозабезпечення, коли крім 

теплового насосу встановлюється другий теплогенератор, який працює на 

іншому джерелі енергії є те, що такий режим використовується в системах 

опалення з високими температурами потоку. У таких випадках тепловий 

насос може забезпечити від 60 до 70 % річної потужності опалення (при 

кліматичних умовах Центральної Європи). На рис. 5.3 представлено графічну 

залежність рівня потужності теплового насосу від рівня температури 

зовнішнього повітря при вмиканні обох теплогенераторів. 

Особливістю побудови системи енергозабезпечення, у якій 

використовується режим, при якому крім теплового насосу, установлюється 

другий теплогенератор, що працює на іншому джерелі енергії для 

забезпечення теплового навантаження [146, 149]. При досягненні певної 

температури зовнішнього повітря, другий теплогенератор спрацьовує у 

відповідь на потребу у тепловому навантаженні. Для цього режиму роботи 

необхідно, щоб тепловий насос міг продовжувати працювати при самих 

низьких температурах зовнішнього повітря. 



 

 

Рис. 5.3. Необхідна потужність теплового насосу при бівалентному 

паралельному режимі роботи 

 

Для цілорічного функціювання системи енергозабезпечення джерелом 

енергії, за відсутності або нестабільності надходження енергії від 

альтернативних джерел, є теплова енергія, акумульована в тепловому 

акумуляторі [146, 149]. Додаткове надходження енергії в тепловий 

акумулятор забезпечується в теплу пору року завдяки перетворювачам ВДЕ. 
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Особливістю системи енергозабезпечення яка використовує такий 

режим, за якого у рамках заданого значення температури зовнішнього 

повітря, тепловий насос самостійно генерує необхідну кількість тепла, а за 

температури нижче цього рівня, проходить підключення другого 

теплогенератора – необхідність чіткого розрахунку перерозподілу теплового 

навантаження теплогенерувальних пристроїв. На рис. 5.4 представлена 

графічна залежність розподілу [146, 150] рівня потужності підключення 

теплового насосу та додаткового теплогенератора при такому режимі роботи 

теплонасосної установки. 

 

 

Рис. 5.4. Схематичний розподіл необхідної потужності теплового 

насосу при бівалентному напівпаралельному режимі роботи 
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Перевагами систем енергозабезпечення за наявності режимів роботи 

[146, 150, 151] двох теплогенераторів є висока ефективність за різного рівня 

температури навколишнього середовища. 

Залежно від режиму роботи відрізняється та необхідна потужність 

теплового насосу (рис. 5.4). 

При розробці системи енергозабезпечення з використанням енергії 

альтернативних джерел та теплового насоса важливими є: 

– розрахунок необхідного значення тепловіддачі, 

– визначення точки бівалентності; 

– перевірка температурного потенціалу потоку. 

У бівалентних схемах точка переключення теплового насосу [146, 151] 

або бівалентна точка визначається за такими критеріями: 

- продуктивність теплового насосу; 

- параметри поверхонь нагріву. 

Значення нормативної температури зовнішнього повітря необхідно для 

розрахунку втрат тепла в навколишнє середовище вибирається з таблиць 

відповідних нормативних документів (у країнах Євросоюзу це DIN 12831 

„Нагрівальні установки в спорудах. Процедура розрахунку стандартного 

опалювального навантаження”). В Україні такі дані містяться в ДСТУ-

Н Б В.1.1-27.2010 „Будівельна кліматологія”. 

Обґрунтований режим роботи теплонасосної установки зумовлює вибір 

теплового насосу певного типу. Так, наприклад, теплові насоси типу «повітря 

– вода» у більшості випадків працюють за режимом, відповідно до якого 

працюють тепловий насос і додатковий генератор (електричний котел), тобто 

завдяки застосуванню одного джерела енергії (у даному випадку електричної 

енергії) економічно більш вигідно [152, 153], ніж робота за режимом, за 

якого при зниженні температури нижче розрахункової тепловий насос 

вимикається і починає працювати газовий котел. 

Ґрунтові та геотермальні теплові насоси типу „розсіл – вода” або „вода 

– вода” працюють круглі рік майже при однаковій температурі теплоносія 



низько потенційного джерела і, як наслідок, теплопродуктивність теплового 

насоса є постійною, незалежно від температури зовнішнього повітря [152, 

153]. Ґрунтові колектори і зонди дозволяється встановлювати тільки в 

приповерхневих шарах. Установка ґрунтових теплообмінників у глибинних 

шарах Землі. 

Для забезпечення режим функціювання за яким тепловий насос є 

єдиним генератором теплової енергії, у схемному рішенні системи 

енергозабезпечення доцільно використовувати геотермальні теплові насоси. 

У системах енергозабезпечення, у яких для створення необхідного 

мікроклімату необхідно створювати температуру теплоносія вище 600С, 

використовується два теплогенератори (тепловий насос та додатковий 

теплогенератор, який в якості теплоносія використовує органічні теплоносії). 

Теплопродуктивність теплового насосу визначається відповідно до 

найменшої температури джерела тепла [153, 154]. У випадку, коли 

теплопродуктивність теплового насоса недостатня, можливе одночасне 

підключення в системі енергозабезпечення декількох теплових насосів 

(каскадна система підключення). За такого схемного рішення системи 

енергозабезпечення підвищується гнучкість системи регулювання 

потужності теплових насосів.  

Розрахунок нормативного опалювального навантаження та кількості 

використаної гарячої води є базовим для визначення розмірів 

теплогенераторів, трубопровідних ліній та тепловиділяючих поверхонь 

[146, 155], що проектується для системи енергозабезпечення, яка спроможна 

підтримувати необхідний рівень мікроклімату в приміщенні (відповідно 

вимогам споживача та вимогам нормативних документів). Таким чином, 

стандартне опалювальне навантаження розраховується відповідно до 

норм.Можливі різноманітні гідравлічні рішення для систем 

енергозабезпечення (гарячого водопостачання). 

Перший варіант – нагрівання моновалентного ємнісного водонагрівача 

за допомогою теплового насосу [146, 155, 156]. За необхідності 



забезпечується електричний підігрів. При використанні такого варіанту 

можливо забезпечити попередній нагрів води за допомогою перетворювача 

ВДЕ. 

Другий варіант – отримання гарячої води проводиться тільки завдяки 

допоміжного котла. Така складова системи енергозабезпечення є ємністю з 

непрямим нагріванням [146, 155]. Тепловий насос у цьому випадку 

використовується тільки для опалення приміщень. Такий варіант системи 

енергозабезпечення можна застосовувати в наявних нагрівальних установках 

з газовим котлом, у випадку коли система формується з урахуванням 

особливостей установки теплового насоса. 

Третій варіант – найбільш ефективним та зручним варіантом системи 

нагрівання води є бівалентний водонагрівач. Нижній теплообмінник 

попередньо нагрівається тепловим насосом до 50 0С. У результаті необхідна 

температура потоку теплового насоса не буде занадто високою в процесі 

отримання гарячої води, і тепловий насос функціонує достатньо ефективно 

[146, 157, 158]. За потреби теплоносій системи гарячого водопостачання 

догрівається до необхідної температури за допомогою перетворювачів ВДЕ, 

можливо використовувати газові котли або електричну установку. 

При споживанні значної кількості гарячої води та використанні 

теплових насосів значної потужності доцільно використовувати ємнісні 

накопичувачі з зовнішніми теплообмінниками. Вони мають суттєву 

позитивну рису – можливість вибору будь-якої поверхні теплообміну з 

широким діапазоном продуктивності. При цьому в якості ємнісних 

теплообмінників частіше за все використовують пластинчаті теплообмінники 

[146, 159]. Їх розмір має велике значення для максимально ефективного 

проходження процесу нагріву води. Бажано, щоб різниця між температурами 

теплоносія в магістралях подачі зворотнього потоку була мінімальна. 

У ході проектування системи енергозабезпечення важливо передбачити 

заходи проти розповсюдження бактерій в системах комунікацій [146, 159]. 

Це можливо при виконанні загальновідомих заходів: 



– регулярне нагрівання гарячої води в баці вище 60 0С (це можливо 

здійснити за допомогою бівалентної схеми, тобто другого джерела тепла, 

спеціальними тепловими насосами з температурою подачі 75 0С і більше або 

прямим електричним нагрівом); 

– температура вище 55 0С у контурі вторинного зворотного потоку; 

– забезпечення рівномірного потоку в системі (наприклад, за 

допомогою обмежувачі потоку) тощо. 

Для визначення оптимальної потужності теплового насосу необхідно 

враховувати те, що загальна тепловіддача, яку повинен генерувати тепловий 

насос, складається з таких складових: 

– стандартне теплове навантаження; 

– теплова потужність для отримання гарячої води; 

– теплова потужність для компенсації роботи мережі при пікових 

навантаженнях. 

Через великі коливання температури джерела теплоти або теплової 

енергії, теплові насоси, наприклад, типу „повітря-вода” не можуть 

забезпечити постійну теплову потужність та температуру потоку в повному 

діапазоні температури зовнішнього повітря (від мінус 20 0С до 20 0С). Тому 

для оптимального розрахунку параметрів системи [152] необхідно 

враховувати такі аспекти: теплова потужність теплового насоса; точка 

бівалентності максимально економічної роботи систем теплового насоса; 

 досягнення необхідної температури потоку. 

Так як вибір точки бівалентності впливає на ККД теплового насосу, для 

її визначення та, відповідно, забезпечення економічно доцільної й ефективної 

експлуатації, оптимального вибору діапазону теплової потужності теплового 

насосу з урахуванням отримання гарячої води, можливе використання 

програмного забезпечення. 

Системи кліматизації споруди передбачають не тільки нагрівання 

приміщення, а й їх охолодження [146, 152]. При проектуванні системи 

охолодження споруди за допомогою теплового насосу, головним аспектом є 



забезпечення зменшення вимог до системи охолодження. Одночасне 

використання теплових насосів та перетворювачів ВДЕ, які розташовані на 

базових огородженнях доцільне для запровадження можливості регулювання 

теплового навантаження на конструкції споруд (фасад та/або дах) та 

плануванні систем для захисту від сонячного випромінювання. Тобто це 

дозволяє призвести до економії енергії, як для нагрівання так і для 

кондиціювання приміщень в спорудах різного призначення. 

 

5.3 Критерії вибору режиму роботи теплового насоса в системі 

енергозабезпечення 

 

Функціонування системи енергозабезпечення окреслюється 

температурою теплоносія в лінії подавання. Суттєвий ефект 

енергозбереження енергоносіїв наявний у низькотемпературних системах 

енергозабезпечення з тепловими насосами (температури до 550С). 

Теплопродуктивність теплового насосу визначається мінімальним рівнем 

джерела тепла.  

На рис. 5.5 представлено узагальнену залежність [146, 155] 

температури зовнішнього повітря на значення точки перемикання режиму 

функціонування теплового насосу. 
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Рис. 5.5. Точки переключення роботи теплового насосу на інше 

джерело енергії 

Відповідно до прикладу, наведеному в [141, 156] перемикання режимів 

функціонування теплової насосів у системі енергозабезпечення відбувається 

при температурі приблизно мінус 50С (точка бівалентності). У випадку коли 

споруда оснащена пасивною або активною теплоізоляцією (проведено 

інтегрування на базових огородженнях споруди перетворювачів ВДЕ) 

температура теплоносія в системі може знизитись до 750С. 

Бівалентна точка в даному випадку зміщується. Режим з наявністю 

двох теплогенераторів (тепловий насос та газовий котел або електричний 

нагрівач) буде вмикатися вже при температурі зовнішнього повітря мінус 

80С. Включення до системи енергозабезпечення конвективних 

теплорадіаторів, посилення теплоізоляції базових огороджень споруди 

призводить до можливості зниження температури теплоносія в системі до 

600С. Додаткове використання системи теплої долівки, радіальної системи 

теплих плінтусів, теплих стін призводить до ще більшого зниження 

температури теплоносія (450С). Відповідно до кривої С (рис. 5.5) наявний 

режим функціонування, за яким тепловий насос є єдиним генератором 

теплової енергії, (моновалентний режим) системі енергозабезпечення. 

Таким чином, зниження температури теплоносія призводить до 

підвищення коефіцієнта перетворювання теплового насоса, тобто до 

генерування більшої кількості енергії за опалювальний період. 

Виходячи з графічних залежностей, представлених на рис 5.6, 

упродовж року найбільший коефіцієнт використання теплонасосної 

установки у випадку температури теплоносія приблизно 350С. 

 

5.4 Методологічні рекомендації з розрахунку умов та ефективності 

роботи теплового насосу 

 



Для окреслення та визначення доцільних умов функціювання 

теплового насосу в системах енергозабезпечення розглянуто на прикладі 

низькотемпературної системи опалення з використанням теплоти 

зовнішнього повітря [141, 160, 161]. 

При функціюванні системи енергозабезпечення з тепловими насосами 

зовнішнє повітря з температурою t0 та об'ємною витратою Vп вентилятора 

подається у випарник теплового насоса. У випарнику повітря охолоджується 

і на виході має параметри tвих. в, та Vп. Споруда в якій завдяки функціюванню 

системи енергозабезпечення з тепловими насосами підтримується певний 

мікроклімат має певні теплові втрати в навколишнє середовище Qоп, які 

зумовлені теплофізичними показниками базових огороджень, потребами 

споживача та ін. критеріями. Для компенсації цих тепловтрат 

перерозподіляється тепловий потік від конденсатора теплового насоса Qкц з 

температурою теплоносія tк на вході в систему енергозабезпечення. 

Для визначення раціональних режимів роботи теплового насоса та 

вентилятора відповідно рекомендацій, наданих в [141, 161] необхідно 

окреслити питомі сумарні витрати енергії на систему кліматизації. Цю 

величину можливо визначити: 
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де Lк, Lв – витрати енергії на компресорі теплового насоса та 

вентилятора, кДж; 

Qк – тепловий потік від конденсатора теплового насоса, кДж. 

 

Величина витрат енергії на компресорі теплового насоса Lл 

визначається [161] за залежністю: 
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де  Qвип – тепловий потік у випарнику теплового насоса, кДж; 

µ – коефіцієнт трансформації теплового насоса. 

Визначення коефіцієнту трансформації теплового насоса [141, 161] 

можливе за співвідношенням: 

ТНT  
, (5.4) 

де ηТН – коефіцієнт втрат теплового насоса; 

µТ – теоретичний коефіцієнт трансформації теплового насоса [141, 161], 

який визначається за співвідношенням: 
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де Тв
ТН – температура випаровування робочого агенту у випарнику 

теплового насоса; 

Тк 
ТН – температура конденсації робочого агенту в тепловому насосі. 

 

Величину теплового потоку у випарнику доцільно визначати [141, 161] 

за співвідношенням: 

 

)tt(сVQ в.вих0п.рППвип  
, (5.4) 

де: VП –  об'ємна витрата повітря, м3; 

ρП  – густина повітря, кг3; 

сρп – теплоємність повітря, кДж/кг К. 

 

Витрати енергії на привід вентилятора відповідають [141] 

співвідношенню: 
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де: Δр — витрати тиску у випарнику теплового насоса, МПа; 



ηв, — ККД вентилятора; 

ηпр – ККД приводу вентилятора. 

Тепловий потік від конденсатора теплового насосу визначається за 

рівнянням [161] теплового балансу теплового насосу: 

 

kвипk LQQ 
. (5.6) 

де: Qk – тепловий потік від конденсатора теплового насосу, кДж; 

      Lk – витрати енергії на конденсаторі теплового насоса, кДж. 

 

Для розрахунку температури повітря на виході з випарника (за базове 

значення вибирається рівень температури навколишнього повітря) 

використовується математична залежність: 
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де: t0 – температура зовнішнього повітря, 0С; 

tк – температура теплоносія, що подається в систему опалення, 0С; 

tп – температура повітря в опалювальному приміщенні, 0С. 

 

Приклад величин, що отримані за методикою [141] наведено в 

табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Розрахункові значення температури на виході 

з випарника теплового насосу 

Температура зовнішнього повітря, 0С -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 

Температура повітря на виході з 

випарника теплового насосу 
-27 -21 -16 -12 -6 -2 3 8 13 

 

Температура теплоносія на виході з конденсатора теплового насоса 

дорівнює температурі нагрітого теплоносія на вході в систему 



енергозабезпечення [161, 162]. При визначенні цієї температури необхідно 

враховувати такий фактор, що в системі енергозабезпечення неоднаковими є 

температура нагрітого теплоносія та температура в приміщенні. 

При зниженні температури навколишнього середовища збільшується 

тепловий потік, необхідний для ефективного функціювання системи 

енергозабезпечення. 

Розрахункові значення відповідно прикладу [141], наведено в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 

Розрахункові значення температури теплоносія, 

що подається в систему енергозабезпечення 

Температура зовнішнього 

повітря 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 

Температура теплоносія, що 

подається в систему 

енергозабезпечення 

53,0 51,8 51,5 51,3 51,0 48,0 47,0 46,0 43,0 

 

Визначення питомих сумарних втрат енергії на систему 

енергозабезпечення з тепловим насосом має вигляд: 

 
 


























прВвикп0

ТНТрпП

р

ТНT
on tt

1с
1

1
L








. (5.8) 

де: µТ – теоретичний коефіцієнт трансформації теплового насоса 

[141, 161], який визначається за співвідношенням 

t0 – температура зовнішнього повітря, 0С; 

ηТН, — ККД теплового насосу; 

Δр — витрати тиску у випарнику теплового насоса, МПа; 

ηв, — ККД вентилятора; 

ηпр – ККД приводу вентилятора. 

ρП  – густина повітря, кг3; 

сρп – теплоємність повітря, кДж/кг К. 



 

Таким чином, при використанні в системі енергозабезпечення з 

тепловими насосами існує оптимальний ступінь охолодження повітря у 

випарнику теплового насоса. Ця величина відповідає мінімальним сумарним 

затратам енергії, яка направлена на функціювання приводу вентилятора та 

компресора теплового насоса. 

Отримані величини питомих сумарних витрат енергії характеризують 

ефективність функціювання: 

– системи енергозабезпечення, в тому числі і з тепловими насосами, 

– ефективність теплового насоса (коефіцієнт трансформації теплового 

насоса), 

– температуру теплоносія, що подається в систему опалення, 

– температура повітря на виході з випарника теплового насоса. 

 

5.5 Алгоритм формування теплонасосної установки в системі 

енергозабезпечення 

 

Врахування представлених даних в алгоритмі розрахунку системи 

теплового насосу складається з послідовності дій представлених на рис. 5.6 

згідно з [146, 155]. 

Опалювальне навантаження визначається як теплова потужність, яка 

отримується спорудою від системи нагрівання для досягнення нормативної 

внутрішньої температури при максимально низькому значенні температури 

зовнішнього повітря в холодну пору року. 

Відповідно до DIN 12831 стандартне опалювальне навантаження. 

розраховується згідно з нормативною температурою зовнішнього повітря у 

місці розташування споруди 

Крім розрахунку опалювального навантаження необхідно провести 

гідравлічні розрахунки для всіх трубопроводів [117, 122, 137], трубної 

арматури та ділянок розміщення, задати параметри циркуляційних насосів 



для забезпечення економічно вигідної та зручної експлуатації нагрівальної 

установки. 

Після завершення монтажу системи необхідно виконати гідравлічне 

налаштування: чим більше компонентів в системі, тим це важливіше. 

 

 

Рис. 5.6. Послідовність розробки системи теплового насосу, наприклад, 

типу „повітря-вода” 

 

При зменшенні потреби в тепловій енергії, доля енергії, яка 

використовується для отримання гарячої води, значно збільшується. У 

спорудах, які недостатньо теплоізольовані, фактор необхідної кількості 
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Визначення/всВизначення/встановлення температури зони нагріву: 

1) ≤35 ˚С для нової будівлі; 

2) максимально 55 0С для старої будівлі; 

3) >55 0С для бівалентного частково паралельного або бівалентного 

змінного режиму роботи. 
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2) максимально 55 0С для старої будівлі; 
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змінного режиму роботи. 
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гарячої води є другорядним [146, 162]. За наявності необхідної теплоізоляції, 

для опалення необхідна менша кількість енергії, у той час, як складова 

гарячої води залишається незмінною. Її відносна пропорція в загальній 

потребі енергії для споруди збільшується і складає більше 30 % від загальної 

кількості. 

Стандарт DIN 4708-2 „Центральні водонагрівальні установки” є в ЄС 

базисом для уніфікованого розрахунку необхідної кількості теплоти для 

нагрівання води в житловому приміщенні. Для визначення необхідної 

кількості гарячої води, спочатку розраховується індекс споживання N, який 

водонагрівач повинен досягти в комбінації з підключеним котлом. Індекс 

споживання залежить від кількості людей і схеми розташування 

водорозбірних точок у приміщенні. 

При розробці систем на базі теплового насосу в європейській практиці 

користуються стандартом [146] „Розробка систем нагрівання з тепловими 

насосами” в тому випадку, коли параметри теплового насосу задаються 

відповідно з необхідною кількістю гарячої води, а не залежно від 

опалювального навантаження. 

Визначено, що для визначення складу систем енергозабезпечення 

доцільно будувати модель на основі проведення декомпозиції. Відповідно до 

нового методологічного підходу пропонується проводити декомпозицію не 

до рівня базових складових системи енергозабезпечення та функціональних 

зв’язків між конструктивними елементами, а до рівня взаємозв'язків, що 

виникають в самих елементах системи. Наприклад, це енергетичні потоки, 

які виникають під час надходження сонячного випромінювання в 

багатофункціональних перетворювачах ВДЕ. Ряд функціональних зв'язків 

диференціюється між підсистемами інноваційної системи 

енергозабезпечення. Із принципу декомпозиції чітко видно, що достовірність 

інформації про стан об'єкта на кожному рівні організації залежить від 

наявності інформації про сусідні рівні. Наслідком цього положення є 

принцип комплексного використання моделей і методів кожного рівня 



організації при вирішенні діагностичних завдань [161, 162]. Такий підхід 

сприяє раціональному вибору проектних рішень, яке проводиться, виходячи 

із загальної заходи технічної адаптації складових елементів системи 

енергозабезпечення, таких, наприклад, як перетворювачі ВДЕ, тепловий 

насос, тепловий акумулятор до функціювання в загальній системі. 

 

5.6 Висновки до розділу 5 

 

Існує світова тенденція до попиту на системи, що сприяють 

ефективному використанню енергоносіїв, тобто зменшенню теплових втрат, 

підвищення термічного опору споруди, використання рекуперованого 

теплоти вентиляційних викидів та ін. при використанні в системах 

кліматизації теплових насосів. Створення та використання в складі систем 

енергозабезпечення теплових насосів дозволяє розширити можливості 

комбінованого використання різних видів енергії відновлюваних джерел. 

Системи енергозабезпечення з використанням різних схемних рішень 

комутації теплових насосів є інноваційними та перспективними, особливо 

при одночасному функціонуванні з енергоактивними огородженнями, тобто 

додатковою функцією регулювання теплового навантаження на конструкцію 

базових огороджень споруди. Низьке енергоспоживання досягається за 

рахунок високого коефіцієнта ефективності теплового насоса й дозволяє 

отримувати на 1 кВт витраченої електричної енергії до 7 кВт теплової. 

Тепловий насос може працювати як на обігрів, так і на кондиціювання. 

Перемикання режимів відбувається без особливих ускладнень системи.  

ТН може розглядатись як додаткове (альтернативне) обладнання до 

централізованого опалення або застосовуватися як самостійне джерело 

виробництва теплової енергії. Система досить надійна та довговічна. 

Безпосередньо в самій установці єдиною рухомою частиною є компресор, 

термін роботи якого становить близько 15 років, і який можна легко замінити 

після закінчення строку експлуатації. У процесі експлуатації система не має 



потреби в спеціальному обслуговуванні, можливі маніпуляції не вимагають 

спеціальних навичок та описані в інструкції. Заощадження коштів настільки 

значне, що вартість установки та експлуатації такої системи окупається 

всього за кілька років. 

Конкурентноздатність систем енергозабезпечення з тепловими 

насосами залежить від факторів термодинамічного, конструктивного, 

економічного характеру, від їх функціонального призначення та екологічного 

впливу на навколишнє середовище. У кожному конкретному випадку на 

основі техніко-економічних розрахунків визначається доцільність 

впровадження теплового насоса конкретного типу у якості джерела теплоти 

для певного споживача. Спрощений підхід до вибору схемних рішень, до 

монтажу та сервісного обслуговування теплових насосів може призвести до 

дискредитації ідеї впровадження теплонасосних технологій у вітчизняного 

споживача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ 6 

 

ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЮВАННЯ 

ТЕПЛА 

В СИСТЕМАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В 

ПРИМІЩЕННЯХ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ 

ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

 

Теплове акумулювання є необхідною складовою стабілізації робочого 

режиму системи енергозабезпечення, яка дозволяє регулювати 

нерівномірність надходження енергії відновлюваних джерел. 

Розвиток технічних способів практичного адаптування генерувальної 

відновлюваними джерелами енергії до потреб енергетичних систем 

споживачів теплової енергії визначають джерела енергозабезпечення, вид 

теплоносія та його параметри [163], а також характер змінювання протягом 

часу теплових навантажень. Згідно з цим розрізняють сезонні та цілорічні 

теплові навантаження. 

Системи енергозабезпечення, у яких використовуються енергія 

сонячного випромінювання, енергія навколишнього середовища та інші види 

відновлюваних джерел енергії, повинні забезпечувати стабільне генерування 

енергії при змінній інтенсивності її надходження. Це можливо при включенні 

в систему енергозабезпечення акумулювальної установки. Таке включення 

підвищує надійність та стабільність енергозабезпечення споживачів [164], 

надає можливість регулювання режиму роботи систем енергозабезпечення 

без залежності від режиму споживання шляхом зменшення піків споживання 

розрядом акумулятора та заповнення “провалів” споживання зарядом 

акумулятора. Акумулятори енергії також необхідні для створення системи 



аварійного [165, 166], резервного та безперебійного забезпечення 

споживачів. 

Включення до системи енергозабезпечення теплових акумуляторів 

дозволяє покращити техніко-економічні показники [167, 168] при 

забезпеченні гарантованого енергозабезпечення автономних споживачів. 

Існують різні види акумуляторів енергії. Найбільш цікавими та 

використовуваними акумулюючими установками [169 - 172] є акумулятори 

тепла (холоду), у яких енергія зберігається у вигляді теплоти (холоду) за 

рахунок теплоємності, теплоти фазового переходу або ендотермічних 

(екзотермічних) реакцій. 

Роль акумуляторів підвищується у зв'язку з тенденцією диверсифікації 

первинних джерел енергії, ускладненням систем регулювання [165, 173], 

підвищенням надійності енергозабезпечення споживачів. 

Важливими характеристиками [161, 175] системи теплового 

акумулювання енергії є: 

– ємність на одиницю об’єму або маси: 

– робочий інтервал температур, тобто температури теплоносія на вході 

та виході з системи; 

– способи подачі та збирання теплоти та відповідні перепади 

температур; 

– температура стратифікації в акумуляторі; 

– потужність, яка необхідна для підводу та відводу тепла; 

– об'єми контейнерів, баків або інших конструктивних елементів, 

пов’язаних з системою акумулювання; 

– засоби регулювання теплових втрат акумулятора; 

– вартість виготовлення та експлуатації. 

Створення теплових акумуляторів залежать від рівня температур, 

масштабу установки та терміну, на який прогнозується акумулювання тепла. 

Відповідно до класифікації [161, 169] за рівнем температури 

акумулювання можливі наступні групи: 



– низькотемпературні (350С < 1000С); 

– середньотемпературні (1000С< 5000С); 

– високотемпературні (> 5000С). 

Згідно з класифікацією за масштабами використання тепла: 

– дрібномасштабні (для децентралізованих споживачів); 

– крупномасштабні (для крупних централізованих систем). 

Відповідно до класифікації теплових акумуляторів за терміном 

збереження: 

– короткострокові (1-2 доби); 

– середньострокові (до 1 місяця); 

– сезонні (до 6 місяців). 

Рівень температури, масштаб акумулювальної установки та необхідний 

термін збереження тепла визначають вимоги до конструкції акумуляторів, 

вибору теплоакумулювальної речовини [161, 176]. Від вибору терміну 

збереження теплоти залежить вид, конструкція та вартість теплових 

акумуляторів. 

 

6.1 Особливості суміщення перетворювачів ВДЕ та теплового 

акумулювання 

 

Характерною особливістю систем енергозабезпечення житлових 

будинків і виробничих приміщень, які використовують сонячну енергію, 

скидну теплоту і теплоту навколишнього середовища, є розбіжність моментів 

надходження та споживання енергії [175, 177]. Значною мірою накопиченню, 

збереженню і видачі теплової енергії у відповідності з вимогами споживача 

сприяє застосування теплового акумулювання. 

Інтегрування перетворювачів ВДЕ в систему енергозабезпечення 

впливає на вибір конкретних технічних та конструктивних рішень стосовно 

теплового акумулювання та особливостей його суміщення [178]. Особливості 

такого суміщення, виходячи з конкретних вимог споживача щодо 



забезпечення ефективного теплопостачання та комфортного мікроклімату в 

приміщеннях, визначаються архітектурно-планувальними рішеннями будівлі, 

принциповою схемою системи енергозабезпечення та особливостями 

процесів теплообміну в теплоакумулювальному середовищі. 

Теплове акумулювання може бути реалізоване різними способами. 

Накопичувач теплоти може бути суміщеним безпосередньо з 

перетворювачем ВДЕ шляхом специфічних конструктивних рішень. При 

цьому може бути досягнутим загальне спрощення системи 

енергозабезпечення завдяки відмови від системи транспортних коробів, труб, 

вентиляторів, насосів, теплообмінників та складних органів керування. Але 

це не завжди є найбільш ефективним технічним рішенням при тому, що воно 

може виявитися конструктивно складним. 

Базова конструкція споруди та накопичувач тепла, виходячи з 

конкретних особливостей будівлі та вимог споживача, можуть бути виконані 

розділеними, а їх об’єднання в логічно цільний енергоактивний елемент 

будівлі здійснене за допомогою відповідних магістралей, силових 

конструкцій, пристроїв регулювання тощо. Можливі також змішані варіанти 

технічних рішень. 

Під тепловим акумулюванням мається на увазі використання фізичних 

або хімічних процесів, за допомогою яких відбувається накопичення тепла 

[161]. 

Технології теплового акумулювання можна класифікувати за трьома 

основними видами: 

- акумулювання фізичної теплоти; 

- акумулювання теплоти оборотних фазових перетворень; 

- акумулювання теплоти оборотних хімічних реакцій. 

Акумулювання фізичної теплоти найбільш ефективне. У даному 

випадку достатньо низька теплоємність може бути компенсованою 

використанням більших об’ємів теплоакумулювальної речовини. Розрядка 

акумулятора при цьому характеризується змінною температурою. 



Акумулятори, які використовують теплові ефекти оборотних фазових 

перетворень [161, 179], характеризуються більш високою густиною енергії 

при малому об’ємі теплоакумулювальних речовин і практично постійною 

температурою розрядки. 

Густина акумулювання тепла в акумуляторах, які використовують 

оборотні хімічні реакції, ще вища, ніж у попередніх, але при їх створенні 

виникають труднощі [180], обумовлені невеликим числом відомих дешевих 

хімічних сполук і виділенням газів у процесі хімічних реакцій. 

Таким чином, на практиці найбільш широко може бути використаним 

теплове акумулювання за рахунок теплової ємності та прихованої теплоти 

фазового переходу. Його можна застосовувати як у промислових, так і в 

індивідуальних енергосистемах з альтернативними джерелами енергії. 

У загальному випадку, для реалізації теплового акумулювання 

необхідна наявність: 

– теплоізольованого резервуару для зберігання тепла; 

– середовища, що акумулює тепло; 

– пристрою для зарядки та розрядки; 

– допоміжного обладнання (за необхідністю). 

Середовище, що акумулює, характеризується способами, якими енергія 

відбирається від джерела, трансформується (при необхідності) в потрібний 

вид і віддається споживачеві. Особливості процесів теплообміну при цьому 

мають велике значення при конструюванні конкретних перетворювачів ВДЕ 

та інших складових системи енергозабезпечення. 

Для зберігання надлишкової сонячної теплоти можна використовувати 

акумулювальну ємність самої будівлі [161, 180]. Але якщо акумулювальна 

здатність будівлі недостатня або неможливо сконструювати стіну, яка має 

достатню теплоємність, то акумулятори теплоти встановлюються додатково 

в інших місцях. Наприклад, допоміжний акумулятор сонячного тепла може 

бути розташований під підлогою. Теплоносій – повітря після його нагріву в 

перетворювачі ВДЕ подається до приміщення. Теплоту також можна 



зберігати в перекритті даху споруди. Тепле повітря подається через проміжки 

між його балками. Проміжки облицьовуються відбивною фольгою для 

зменшення втрат тепла та тертя повітряного потоку. Потім теплота 

передається теплоакумулювальній речовині (наприклад, воді в спеціальних 

ємностях). Ємності можуть бути виготовлені з пластмаси і розташовуватися в 

будь-якому порядку. Як засіб для акумулювання теплоти, яке надходить 

через вікна, може використовуватися бетонна плита. Між бетоном і 

акумулятором розміщується теплоізоляція, щоб зменшити неконтрольовані 

втрати теплоти в навколишнє середовище. 

Як фрагмент перетворювача ВДЕ будівель може виступати 

комбінований (або гібридний) тепловий акумулятор, призначенням якого є 

акумулювання сонячної енергії з достатньо значною сумарною 

енергоємністю. 

Теплове акумулювання може бути використане у двох напрямках, 

важливих для енергозбереження: 

– акумулювання сонячної енергії з наступною передачею теплової 

енергії до житлового приміщення; 

– акумулювання надлишкової електроенергії з наступним обігрівом 

будівлі вдень. 

Варіант конструктивного виконання фрагменту перетворювача ВДЕ з 

функцією комбінованого акумулювання теплової енергії [181] наведений на 

рис. 6.1. 

Пристрій розділений на чотири секції. У загальному випадку, кількість 

їх може бути різною в залежності від бажаного ефекту, особливостей будівлі 

та місця розміщення на ній перетворювача ВДЕ тощо. Внутрішня секція, 

спрямована всередину будівлі, може бути заповненою трансформаторним 

маслом. У ній встановлюються теплоелектронагрівачі для зарядки в нічну 

пору від електромережі. Інші секції заповнюються відповідною 

теплоакумулювальною речовиною. В основу такої конструкції покладений 

принцип стінки Тромба. Склад теплоакумулювальних речовин у секціях 



підбирається таким чином, щоб температура плавлення збільшувалася в 

напрямку до зовнішньої стінки будівлі, яка виконує роль приймача сонячної 

енергії. Для збільшення ефективності акумулятора вона зачорнена та  

герметично закрита прозорим огородженням. 

При попаданні сонячного випромінювання на поверхню приймача 

розплавляється теплоакумулювальна речовина у зовнішній секції, яка має 

більш високу температуру плавлення, а потім унаслідок теплопередачі 

поступово розплавляються теплоакумулювальні речовини з більш низькою 

температурою плавлення в наступних секціях і теплота надходить до 

житлового приміщення. 

 

 



 

Рис 6.1. Перетворювач ВДЕ з комбінованим акумулюванням тепла: 

1 – світлопрозора теплоізоляція, 2 – теплоакумулювальна 

речовина з температурою плавлення tпл = 300С – 400С, 3 –

 тепло-акумулювальна речовина  з температурою плавлення 

tпл = 400С –500С, 4 – теплоакумулювальна речовина з 

температурою плавлення tпл = 600С – 700С. 

 

Конструкційні та технологічні особливості такого пристрою 

дозволяють здійснити односторонню передачу теплоти – до житлового 

приміщення – за рахунок того, що теплоакумулювальні речовини за секціями 

мають різну температуру плавлення, а теплопровідність їх у твердому стані 

нижча, ніж у розплавленому. Так, при припиненні нагріву зовнішньої секції 

від сонячного випромінювання теплоакумулювальна речовина у ньому 

застигає в першу чергу, і теплопровідність знижується. Теплота проходить у 

напрямку житлового приміщення, бо у внутрішніх секціях з 

теплоакумулювальною речовиною ще знаходиться в рідкому стані та 

теплопровідність у них вища, ніж у твердому стані. Аналогічним чином, по 

черзі відбувається передача теплоти в напрямку житлового приміщення і в 

наступних секціях теплового акумулятора. Пристрій додатково може мати 

теплообмінник, який підключений до контуру гарячого водопостачання. Він 

призначений для одержання гарячої води і регулювання температурних 

режимів споживача, особливо в літню пору при надлишку сонячної енергії. 

Такий пристрій може бути ефективним в якості конструкційного елементу 

будівлі при використанні в комбінованому режимі зі сполученням сонячного 

та електричного енергозабезпечення. 

Теплота може акумулюватися ще в такий спосіб [182]. Тепле повітря з 

перетворювача ВДЕ подається через порожнини в кам’яних блоках, які 

встановлені під підлогою на торець. Нагріті блоки, у свою чергу, передають 

теплоту воді, яка міститься у великих ємностях, які встановлені на блоки. 



Тепле повітря, яке пройшло над цими ємностями, надходить до будинку. 

Теплу воду можна також зберігати у великих металевих ємностях, які 

розміщуються в підвалі. Тепле повітря з перетворювача ВДЕ може 

циркулювати навколо і проміж цими ємностями, а прохолодне кімнатне 

повітря, також циркулюючи навкруг ємностей, нагрівається. 

Теплоту можна акумулювати, розміщуючи акумулятори і в інших 

частинах будинку: у стелях, внутрішніх перегородках. Подібно ємностям з 

теплоакумулювальною речовиною, розміщеним між балками перекриття, їх 

можна розмістити і на полицях у вертикальних стінах. Аналогічні способи 

можуть бути застосовані і до розміщення в будівлі високих контейнерів, 

заповнених камінням. 

Тепловий акумулятор може знаходитися в межах приміщення, яке 

потрібно опалювати або охолоджувати. Наприклад, він може представляти 

собою конструкцію, внутрішній об’єм якої заповнений камінням, яке оточує 

резервуар з гарячою водою. Вода в резервуарі нагрівається завдяки 

прокачуванню через перетворювач ВДЕ. Прохолодне повітря з приміщення 

надходить в тепловий акумулятор, піднімається проміж каміння догори і 

проходить через жалюзі знову в приміщення. Якщо в ньому тепло, то жалюзі 

закриті. Такий тепловий акумулятор можна відділяти в тепловому 

відношенні від приміщення за допомогою рухомих ізолюючих панелей. 

Якщо теплота не потрібна, то ізоляція затримує її всередині теплового 

акумулятора. Коли ж потрібно приміщення нагріти, ізолюючі панелі 

прибираються, і теплота віддається акумулятором до приміщення. 

З точки зору компонування споруд з сонячною системою обігріву 

теплові акумулятори зручно розташовувати в підвальному приміщенні. У 

цьому випадку частина теплових втрат використовується для обігріву 

споруди в опалювальний період. Однак у літні місяці при зарядці теплових 

акумуляторів теплові втрати можуть суттєво підвищити температуру в 

споруді. У цей період доцільно використовувати комбінований тепловий 

захист. 



З метою спрощення експлуатації при суміщенні перетворювача ВДЕ та 

теплового акумулювання може бути реалізована така конструкція 

(рис. 6.2) [183]. 

У теплоізольованому корпусі 1 зі світлопрозорою теплоізоляцією 2 

встановлені теплопровідні прозорі перегородки 4 зі створенням декількох 

шарів  5, 6, 7 теплоакумулювальних речовин. Температура фазового 

перетворення теплоакумулювальної речовини кожного наступного шару в 

напрямку від світлопрозорої стінки 2 нижча попереднього, а ширина шару в 

тому ж напрямку – більша. 

При падінні світлового потоку на перший шар 5 відбувається 

розплавлення теплоакумулювальної речовини. Розплавлений шар при цьому 

пропускає світловий потік до чергової прозорої перегородки. При зниженні 

чи усуненні світлового потоку відбувається послідовне твердіння в тому ж 

порядку теплоакумулювальних шарів, а теплота, накопичена ними, 

передається до споживача через розплавлені теплопрозорі шари 

теплоакумулювальних речовин. 

 



 

Рис. 6.2. Теплоакумулювальний пристрій перетворювача ВДЕ: 

1 – теплоізольований  корпус,  2 – світлопрозора   

теплоізоляція,  

3 – тепловипромінювальна стіна, 4 – прозорі теплопровідні 

перегородки,  5, 6, 7 – теплоакумулювальні речовини. 

 

Пристрій працює наступним чином. Тепловий потік, що падає, попадає 

через світлопрозору ізоляцію 2 на перший шар 5 теплоакумулювальної 

речовини, який має більш високу в порівнянні із шаром 6 і шаром 7 

температуру фазового переходу і найменшу товщину. Шар 5, розплавившись, 

стає прозорим і починає пропускати через себе і через обмежувальну 

перегородку 4, що прилягає, тепловий потік до шару 6, який має порівняно з 

попереднім шаром меншу температуру фазового переходу і більшу товщину.  

При зниженні інтенсивності теплового потоку або його припиненні 

перший (з боку світлопрозорої ізоляції 2) шар 5 теплоакумулювальної 

речовини остигає та твердіє. При цьому він стає свого роду тепловим 

ізолятором для нагрітих внутрішніх шарів, які знаходяться в розплавленому 

стані, але при більш низькій температурі. Тому теплота, накопичена у 

внутрішніх шарі 6 і шарі 7, передається лише в сторону споживача. 

При впровадженні теплового акумулювання необхідно провести 

спочатку загальну інженерну оцінку для визначення впливу його параметрів 

на показники системи енергозабезпечення. Енергетична ефективність, при 

інших однакових умовах, визначається масою і об’ємом 

теплоакумулювальної речовини, необхідних для забезпечення заданих 

параметрів процесу. Маса і об’єм теплоакумулювальної речовини 

визначаються відповідною густиною накопиченої енергії та коефіцієнтом 

корисної дії теплового акумулятора. У реальному процесі акумулювання 

теплоти густина накопиченої енергії нижча за теоретичне значення внаслідок 

втрат теплоти, вирівнювання поля температур, втрат при зарядці та розрядці. 

Відношення реального і теоретичного значення густини накопиченої енергії 



визначає ефективність акумулювання. Одним із важливих показників, які 

визначають можливість і доцільність застосування того чи іншого методу 

акумулювання, є здатність віддавати теплову енергію в тій кількості, яка 

необхідна споживачеві. 

Різноманіття методів реалізації теплового акумулювання визначає 

застосування різних технічних рішень для кожного конкретного випадку 

впровадження його в систему енергозабезпечення з перетворювачем ВДЕ та 

використанням альтернативних джерел енергії [184]. При цьому необхідно 

спиратися на результати теоретичних та експериментальних досліджень і 

коректні інженерні методики розрахунків. 

 

6.2 Вибір теплоакумулювальних речовин з урахуванням особливостей 

процесів теплообміну при акумулюванні тепла 

 

Основою ефективного теплового акумулювання є правильний вибір 

теплоакумулювальних речовин з урахуванням їх енергетичних і 

теплофізичних характеристик. 

Водяні теплові акумулятори одержали широке розповсюдження в 

теплових системах з невисоким температурним рівнем (до 95 0С). Це 

пояснюється доступністю і дешевизною води, її високою об'ємною 

теплоємністю (добуток густини на питому теплоємність), рівною 

4186 кДж/(м3·К), а також великим накопиченим досвідом експлуатації 

водяних систем. Крім цього, у системах гарячого водопостачання і опалення, 

як правило, суміщаються функції ТАР і теплоносія [184], що дозволяє 

уникнути проміжних теплообмінників. 

У системах гарячого водопостачання водяні теплові акумулятори 

одночасно служать накопичувачами гарячої води, що дозволяє задовольнити 

вимоги споживача при значних коливаннях витрати. Оскільки такі системи є 

розімкнутими і відроблена вода (мийна вода, вода з різними відходами, 

тощо) не повертається до резервуару, то практично виконується вимога 



подачі води при незмінній температурі. У системах опалення звичайно 

використовується спеціально оброблена вода (видалення солей, домішка 

інгібіторів корозії, тощо) і викид її недоцільний. Тому в замкнутих системах 

виникає проблема підтримання постійної температури води, яка надходить 

до споживача. Теплофізичні властивості води добре вивчені і наведені в 

численних довідниках. 

В якості теплоакумулювальної речовини в теплових акумуляторах з 

твердою пористою матрицею використовують звичайно дешеві матеріали: 

щебінь, феоліт, будівельні відходи тощо. Пористу матрицю розташовують 

між решітками, через які надходить теплоносій. У залежності від 

інтенсивності підводу і відводу теплоти підбирається грануляція 

теплоакумулювальної речовини з таким розрахунком, щоб забезпечувалося 

більш повне використання теплової ємності матриці при розвинутих 

поверхнях контакту з теплоносієм і мінімальним гідравлічним опором. 

Як відзначалося, особливе місце займають [169, 173] ґрунтові 

акумулятори теплоти. У таблиці 6.1 наведені теплофізичні характеристики 

ґрунтів. 

Таблиця 6.1 

Теплофізичні характеристики ґрунтів 

Ґрунти 

Визна-

чальна 

температура, 
0С 

Густина, 

кг/м3 

Теплоємність, 

Дж/(кг·К) 

Теплопро-

відність, 

Вт/(м·К) 

Темпера-

туропро- 

відність, 

м2/с ·106 

Глинисті - 1700 1,231 1,128 0,539 

Суглинисті 20 1960 1,156 1,490 0,658 

Сланці 

глинисті 
- 2433 0,992 0,931 0,386 

Піщані 50 1700 1,281 1,558 0,715 

Вапняк 20 2000 0,921 1,163 0,631 

Черепашник - 1400 0,921 0,640 0,496 

Земля в 

засипці 
- 1800 0.837 0,814 0,540 

Крейда - 2000 0,879 0,930 0,529 



 

При розробці пристроїв для акумулювання з використанням плавлення-

твердіння мають місце проблеми, які виникають як на стадії проведення 

розрахунків, що потребує надійних інженерних методик, так і на стадії 

конструкторського пророблення, вибору теплової схеми і організації 

процесів теплопередачі в теплових акумуляторах [185]. Вибір найбільш 

прийнятної теплоакумулювальної речовини в значній мірі залежить від 

характеру та особливостей процесів, що мають місце в тепловому 

акумуляторі. 

Процес акумулювання з фазовим переходом забезпечує, як 

відзначалося, високу густину енергії при порівняно невисоких перепадах 

температур, що дає достатньо стабільну температуру теплоносія при видачі 

теплоти споживачеві. 

Поряд з цими позитивними якостями теплоакумулювальні речовини, 

що плавляться та твердіють, можуть мати і негативні властивості: підвищену 

корозійну активність деяких речовин у рідкому вигляді (в першу чергу, це 

відноситься до солей); зміну об'єму при фазовому переході [186, 187], зміну 

фізичних характеристик у процесі експлуатації (наприклад, руйнування 

довгих ланцюжків молекул полімерів). Загальним недоліком 

теплоакумулювальної речовини для теплового акумулювання з фазовим 

переходом є низьке значення коефіцієнту теплопровідності, що має суттєвий 

вплив на конструктивні рішення теплових акумуляторів. 

Для акумулювального середовища з використанням теплоти фазового 

переходу плавлення-твердіння важливі наступні властивості: 

– низька вартість; 

– високі ентальпії фазового переходу і щільність; 

– прийнятна, виходячи з експлуатаційних умов, температура фазового 

переходу; 

– стабільність температури фазового переходу при багатократних 

фазових перетвореннях; 



– високі теплопровідність та теплоємність у твердій і рідкій фазах; 

– відсутність тенденції до розшарування; 

– відсутність можливості (чи незначні) переохолодження при твердінні 

та перегріву при плавленні; 

– мінімальна зміна об'єму при переході з одного фазового стану в 

інший; 

– сумісність з конструкційними матеріалами та стійкість до окислення; 

– однаковий склад рідкої та твердої фаз; 

– низька електропровідність; 

– безпечність при використанні (відсутність отруйних парів та 

небезпечних реакцій з робочим або теплообмінним середовищем). 

Перерахованим вище умовам задовольняють у більшій чи меншій мірі 

однокомпонентні речовини і евтектики, у тому числі ряд органічних сполук, 

деякі метали та їх евтектики, кристалогідрати [161]. 

Придатні до застосування речовини можна розділити на чисті 

речовини, бінарні системи та потрійні суміші (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 

Теплофізичні характеристики теплоакумулювальних речовин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

а) Чисті речовини 

H2O 0 917 1000 335 2,1 4,2 2,2 

LiNO3 252 2310 1776 530 2,02 2,04 1,35 

NaOH 318 2130 1780 160 2,01 2,09 0,92 

LiOH 471 1425 1385 1080 3,3 3,9 1,3 



Al 660 2560 2370 400 0,92 – 200 

Li2CO3 726 2114 1810 607 – – 1,45 

Na2B4O7 740 2300 2630 530 1,75 1,77 – 

LiF 848 – – 1050 – – – 

б) Бінарні суміші 

48 NaCl / 52 MqCl2 450 2225 1610 431 0,92 1,0 – 

33 NaCl / 67 CaCl2 500 2160 1900 282 0,84 1,0 – 

35 Li2CO3 /65 K2CO3 505 2265 1960 345 1,34 1,76 – 

Продовження табл. 6.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

88 Al / 12 Si 579 2553 2245 515 1,49 1,27 – 

67 LiF /33 MqF2 741 – – 900 – – – 

67 NaF / 33 MqF2 832 2690 2190 618 1,42 1,38 4-12 

в) Трикомпонентні суміші 

24,5 NaCl/ 20,5 KCl/ 55 

MqCl2 
389 – 1800 410 – – 1,0 

32 Li2CO3/ 35 K2CO3/ 33 

Na2CO3 
397 2300 2140 277 1,68 1,63 – 

 

Частина (а) таблиці 6.2 містить властивості чистих речовин. Усі солі 

характеризуються низькою теплопровідністю і великою зміною об'єму в 

процесі плавлення. Метали мають високу теплопровідність; деяким з них 

властива висока густина енергії, але для систем теплопостачання вони мають 

завелику температуру плавлення.  

Бінарні системи при акумулюванні з використанням теплоти фазового 

переходу можуть мати деякі переваги: 

– точка плавлення може виявитися більш прийнятною; 

– високі густини енергії можуть бути досягнутими навіть при низьких 

температурах плавлення; 



– дорогі речовини з гарними теплоакумулювальними властивостями 

можуть бути використані в суміші з дешевими (при цьому теплова ємність 

залишається незмінною). 

Бінарні суміші при їх використанні в акумуляторах повинні плавитися і 

твердіти аналогічно гомогенній чистій речовині. Ця умова виконується для 

двох спеціальних складів сумішей – евтектичного і дистектичного (рис. 6.3). 

На діаграмі плавлення евтектичний склад представлений самою 

нижньою точкою. Уже при невеликому відхиленні складу суміші від 

евтектичного звичайно спостерігається підвищення температури плавлення. 

Дистектичний склад представляє собою суміш зі стехіометричним складом, 

який створює змішану фазу (хімічну сполуку). Тому суміш такого складу 

веде себе, як чиста речовина [188]. На діаграмі плавлення така суміш буває 

представлена проміжним максимумом. На рис. 6.3 наведена дистектична 

точка для суміші LiCO3 – K2CO3 у мольному співвідношенні 1:1 (або 35 % 

Li2CO3 / 65 % K2CO3 за масою). Цей склад мають евтектики з K2CO3 (28 / 72 

за масою) і з LiCO3 (47 / 53 за масою) [141]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Фазова діаграма системи LiCO3 – K2CO3: 
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а – дистектична точка; 

b, c – евтектичні точки. 

 

Якщо суміш не відповідає умовам евтектики чи дистектики (або якщо 

дистектична суміш метастабільна), то процес плавлення стає не 

конгруентним, тобто тверда фаза розпадається на рідку і другу тверду фазу. 

Різні склади фаз, які виникають і зникають, і, отже, різні густини рідкої і 

твердої фаз можуть приводити до розшарування. Типовим прикладом цього 

край небажаного ефекту може служити глауберова сіль (Na2SO4∙10H2O), яка 

була запропонована для низькотемпературного акумулювання сонячного 

тепла в цілях обігріву приміщень з урахуванням її низької вартості, 

прийнятної температури плавлення (34 0С) і високої теплоти плавлення. 

Властивості деяких евтектичних і дистектичних сумішей наведені в 

частині (б) табл. 6.2. Наприклад, хлориди недорогі, але мають велику зміну 

об'єму; напроти, суміші карбонатів характеризуються малою зміною об'єму, 

але вони більш дорогі. 

Евтектичні суміші можуть складатися з трьох і більше компонентів, 

тобто бути потрійними [188]. У частині (в) табл. 6.2 перераховані суміші 

хлоридів і карбонатів, які мають такі ж гарні термічні властивості, але 

відрізняються більш низькою температурою плавлення при меншій вартості. 

В ідеальному випадку процеси, які відбуваються при плавленні та 

затвердінні, можна представити наступним чином [189]. При підведенні 

теплоти від джерела відбувається підвищення температури стінки і робочої 

речовини, що з нею стикається. Після її розігріву до точки плавлення вона 

починає плавитися, тобто переходити з твердого стану в рідкий, поглинаючи 

при цьому кількість теплоти, рівну її теплоті плавлення. Температура 

поверхні розділу фаз не буде суттєво зростати в порівнянні з температурою 

плавлення речовини, доки існують обидві фази. Якщо температура розділу 

стає меншою за температуру плавлення, то речовина твердіє, тобто 

переходить з рідкого стану в твердий, вивільнюючи при цьому приховану 

теплоту фазового переходу. Поглинання чи вивільнення теплоти після 



повного перетворення речовини в тверду чи рідку фазу визначається 

теплоємністю речовини. У дійсності механізм фазових перетворень значно 

складніший і буде відхилятися від описаного вище. 

Одне з можливих відхилень полягає в тому, що при охолодженні 

речовини, яка знаходиться повністю в рідкій фазі, утворення твердої фази є 

ускладненим. Деякі речовини охолоджуються значно нижче температури 

фазового переходу без утворення твердої фази, тобто рідина є 

переохолодженою. Температура поверхні розділу піднімається до того часу, 

поки швидкість утворення твердої фази не зрівняється зі швидкістю 

відведення теплоти. 

Друге відхилення полягає в тому, що температура теплообмінної 

поверхні буде зростати до небажаних значень навіть у тому випадку, коли 

тверда фаза в розплаві присутня, але вона відділена від поверхні нагріву, що 

характерне для таких умов, коли природна конвекція в рідкій фазі речовини 

відсутня, тобто перенесення тепла всередині робочої речовини здійснюється 

тільки теплопровідністю. 

Для ідеальної речовини можна побудувати типові криві плавлення і 

твердіння (рис. 6.4 а, б). Ламані лінії ABCD представляють криві плавлення і 

твердіння речовини, яка розглядається. Лінії А1В1 характеризують нагрів та 

охолодження еталонного матеріалу при відсутності в ньому фазових 

перетворень. 
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Рис. 6.4. Криві плавлення-твердіння ідеальної речовини: 

а) крива плавлення, б) крива твердіння. 

У точці В на кривій плавлення (рис. 6.4 а) ідеальна речовина починає 

плавитися, відповідно на кривій твердіння (рис. 6.4 б) – твердіти. 

Температура плавлення, відповідна точці В, тримається до тих пір, доки не 

досягне точки С [189]. Точка С на обох кривих показує, що перехід з одної 

фази до іншої закінчений. Після цього температура рідкої чи твердої фази 

починає швидко (а на представленому графіку миттєво) наближатися до 

температури навколишнього середовища. 

Реальні речовини в своїй поведінці відхиляються від ідеальної залежно 

від їх характеристик, швидкості нагріву та охолодження, кількості та виду 

домішок. При цьому властивості речовини та швидкості нагріву і 

охолодження взаємопов'язані.  

Поведінка всіх чистих речовин наближається до ідеальної, якщо 

швидкості нагріву чи охолодження малі, що на практиці є важко здійсненим. 

При відносно великих швидкостях охолодження чиста однокомпонентна 

речовина може дати одну з кривих, наведених на рис. 6.5, 6.6. 

Характер цих кривих може бути пояснений, ґрунтуючись на факті 

однофазного і двофазного переохолодження рідини, конвекції і низької 

температуропровідності. Точка G на кривих рис. 6.5 а, 6.5 б, 6.5 в 

представляє стан у момент найбільшого однофазного переохолодження. У 
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цій точці відбувається утворення центрів кристалізації, після чого 

температура підвищується і встановлюється приблизно рівною температурі 

фазового переходу [177]. Вважаючи, що твердіння починається біля стінки, 

можна прийняти, що швидкість підвищення температури від точки  G 

характеризує температуропровідність рідкої фази, тому на кривій рис. 6.5 а 

вона мала, а на кривій рис. 6.5 б – велика. 

Крива рис. 6.5 в ілюструє переохолодження як однофазної, так і 

двофазної суміші. Після утворення центрів кристалізації температура не 

підвищується до температури фазового переходу (Тфп), а встановлюється на 

деякому більш низькому рівні.  
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Рис. 6.5. Криві плавлення-твердіння реальних речовин: 

а) стан у момент найбільшого однофазного 

переохолодження; б) найбільше однофазне 

переохолодження; в) переохолодження як однофазної, 

так і двофазної суміші; г) однофазне переохолодження не 

має місця. 

Горизонтальна частина кривої характеризує сталий процес. Теплота в 

цьому випадку відводиться негайно по мірі його вивільнення, однак 

швидкість генерації теплоти мала в порівнянні зі швидкістю теплообміну.  

У випадку, який ілюструється кривою рис. 6.5 г, однофазне 

переохолодження не має місця. Поблизу точки зламу кривої температура 

підтримується рівною температурі фазового переходу, але згодом починає 

падати ще до завершення твердіння. 

Таке зниження температури пояснюється або двофазним 

переохолодженням, або невеликою кількістю речовини, яка затверділа [177] 

(рис. 6.6). 
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Рис. 6.6. Криві плавлення-твердіння реальних речовин: 
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а) вплив конвекції, що розвивається в рідкій фазі на 

підтримання температури на рівні температури фазового 

переходу; б) вплив конвекції, що розвивається в рідкій фазі на 

підтримання температури на рівні температури фазового 

переходу у ідеальному випадку. 

Велику роль у підтриманні температури на рівні температури фазового 

переходу (Тфп) після точки зламу може зіграти конвекція, що розвивається в 

рідкій фазі, вплив якої зменшується по мірі твердіння. Форма кривих, які 

наведені на рис. 6.6 а і рис 6.6 б, є наслідком низької температуропровідності. 

На кривій рис. 6.6 а температура фазового переходу досягається 

пізніше, ніж в ідеальному випадку, внаслідок низької 

температуропровідності рідкої фази (якщо не враховувати конвекцію). На 

кривій рис. 6.6 б поновлення усталеного процесу охолодження після повного 

твердіння затримується через низьку теплопровідність твердої фази. 

При аналізі характеру зміни кривих плавлення чистих 

однокомпонентних матеріалів досить розглянути тільки речовини з низької 

температуропровідністю. У цьому випадку викривлена форма ідеальної 

кривої [177] плавлення може прийняти вигляд, наведений на рис. 6.7. При 

високих швидкостях нагріву форма кривої буде викривлена ще більше. 
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Рис. 6.7. Характер плавлення чистих однокомпонентних речовин [177] 
 

Іншою причиною викривлення ідеальної кривої плавлення – твердіння 

є наявність домішок. Звичайно, концентрація домішок у рідкій фазі зростає 

по мірі розвитку процесу твердіння. При цьому температура твердіння 

відповідно знижується. Вплив збільшення концентрації домішок на 

температуру твердіння наведений на рис. 6.8. Вплив домішок на характер 

кривих плавлення загалом такий же [177], тобто плавлення відбувається при 

більш низьких температурах і рівень пласкої частини кривої знижується зі 

збільшенням концентрації домішок. 
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Рис. 6.8. Вплив концентрації домішок на температуру твердіння: 

1– 0 % домішок; 2 – 1 % домішок; 3 – 10 % домішок [177]. 

 

За величиною температури фазового переходу теплоакумулювальної 

речовини, вибір якої визначається [178] характерною робочою температурою 

акумулятора (наприклад, температурою теплоносія на виході), 

теплоакумулювальні речовини діляться на три групи: низькотемпературні (до 

200 0С), середньотемпературні (від 200 0С до 1000 0С), високотемпературні 

(понад 1000 0С). 

Їх використання в теплових системах визначається, в основному, 

техніко-економічними показниками установок і систем, що створюються. 

Для геліотехнічних пристроїв систем гарячого водо- та теплопостачання 

використовуються, як правило, низькотемпературні акумулятори (хоча, при 

необхідності, при використанні концентраторів можна одержувати і 

достатньо високі температури і застосовувати середньотемпературні теплові 

акумулятори). 

Низькі температури плавлення теплоакумулювальних речовин, які 

відповідають діапазону робочих температур сонячних систем, сприяють 

ефективному акумулюванню енергії [179]. При цьому ефективність опалення 

низькопотенційною теплотою у значній мірі залежить від ефективності 

тепловіддачі від теплового акумулятора до споживача, тобто від техніко-

економічних показників теплообмінної частини акумулятора. 

У таблиці 6.3 наведені деякі теплоакумулювальні речовини, придатні 

до застосування в системах енергопостачання з альтернативними джерелами 

енергії [177]. 

Таблиця 6.3 

Теплоакумулювальні речовини 



Речовина Формула 

Температура 

фазового 

переходу, 

К 

Теплота 

фазового 

переходу, 

кДж/кг 

Дибензіл C14H14 325 130 

Толуїдин C7H9 318 160 

Дифеніламін C12H12 326 104 

Кислота стеаринова C18H36O2 342 200 

Кислота елаїдинова C18H34O2 318 214 

Нафталін C10H8 352 157 

Кислота пальмітинова C18H32O2 336 214 

Поліетиленгліколь - 295 146 

Парафін CnH2n+2 325 209 

Октадекан - 301 244 

Н-ейкозан - 310 218 

Кристалогідрати: 

Нікелю азотнокислого Ni(NO3)2∙6H2O 330 155 

Натрію сірчанокислого Na2SO4∙10H2O 305 251 

Натрію вуглекислого Na2CO3∙10H2O 307 247 

Кальцію хлористого CaCl2∙6H2O 303 174 

Кальцію азотнокислого Ca(NO3)2∙4H2O 320 142 

Гідрофосфат натрію Na2HPO4∙12H2O 309 260 

Гідрат окису барію Ba(OH)2∙8H2O 351 301 

 

Відомо, що в органічних речовинах фазові процеси переходу з одного 

стану до іншого багатократно оборотні і відбуваються практично при 

постійній температурі. У кристалогідратів є суттєвий недолік – неповна 

оборотність процесу дегідратації. При дегідратації виділяється вода, якої в 

більшості кристалогідратів недостатньо для повного розчинення 

дегідратованої речовини, тому утворюються дві фази – рідка і тверда. При 

цьому міняється температура дегідратації і кристалізації від циклу до циклу. 



У роботі [179] наведені результати дослідження ряду робочих речовин. 

Більшість з них показали відносно малі відхилення від ідеального процесу. 

Слід відзначити, наприклад, невеликі величини двофазного 

переохолодження, показані такими сполуками, як гідрат окису барію і 

стеариновою кислотою при великій швидкості відводу тепла. Ряд 

евтектичних сумішей неприйнятний через суттєве одно- та двофазне 

переохолодження. Неприйнятні більшість гідратованих солей, які мають 

непостійні точки плавлення; рідку фазу, відмінну за складом від вихідної 

твердої фази, та які є практично необоротними. 

Додавання наповнювачів або присадок, які створюють гелі, наприклад, 

до гідратованих сульфату і карбонату натрію приводить до виділення 

нерозчинних гідратів з меншим вмістом гідратаційної води і тим самим 

покращує оборотність процесу. Однофазне переохолодження деяких 

речовин, які мають досить придатні інші характеристики, може бути 

усунутим за допомогою каталізаторів створення центрів кристалізації. 

Теплоакумулювальна речовина, яка представляє значний інтерес з 

точки зору застосування в системах енергопостачання з альтернативними 

джерелами енергії та енергоактивними огородженнями [184], є парафін 

С18Н38 (табл. 6.4) з температурою плавлення, рівною 52 0С – представник 

парафінового ряду неграничних вуглеводнів з загальною формулою СnH2n+2. 

Він відносно доступний і дешевий в порівнянні з іншими матеріалами 

та має прийнятні температуру і достатньо високу теплоту плавлення – 

твердіння. Парафін стабільний при багатократних фазових перетвореннях та 

відносно мало змінює об'єм; має однаковий склад твердої і рідкої фаз, 

суміщається з багатьма конструкційними матеріалами, екологічно чистий і 

безпечний в експлуатації. 

 

Таблиця 6.4 

Теплофізичні властивості парафіну 

Температура фазового переходу, К 325 



Теплота фазового переходу, кДж/кг 209 

Теплоємність твердої фази, кДж/(кг∙К) 2,35 

Теплоємність рідкої фази, кДж/(кг∙К) 2,68 

Щільність твердої фази, кг/м3 780 

Щільність рідкої фази, кг/м3  760 

Теплопровідність, Вт/(м∙К) 0,27 

В'язкість, 103 Па∙с 3 

Коефіцієнт об'ємного розширення, К-1 0,001 

 

Теплопровідність парафіну, а також інших прийнятних органічних 

речовин при використанні в теплових акумуляторах може бути підвищена за 

допомогою конструкційних наповнювачів. Це можуть бути гофровані 

поздовжні пластини з матеріалу з високою теплопровідністю, стільникові 

конструкції з алюмінієвого сплаву, алюмінієва стружка різної товщини, 

тощо. Парафін може розглядатися в числі речовин, найбільш прийнятних до 

застосування для теплового акумулювання в системах енергозабезпечення з 

енергоактивними огородженнями та альтернативними джерелами енергії. 

 

6.3 Особливості функціонування системи кліматизації та 

енергозабезпечення при суміщенні перетворювача ВДЕ з тепловим 

акумулюванням 

 

Каркас будівлі, на який передбачається монтаж перетворювача ВДЕ, 

може бути різним. Із того, що застосовується в сучасному будівництві, це, 

наприклад, монолітний залізобетонний каркас або сталевий прокат. Монтаж 

огородження може здійснюватись і на суцільні зовнішні стіни. Найбільш 

технологічним варіантом виглядає такий, коли в якості каркасу 

використовуються конструкції, виготовлені за технологіями легкого 

сталевого каркасу (гнутий оцинкований профіль) або деревинного 

каркасного будівництва [180, 190]. Ці технології набули останнім часом 



широкого розповсюдження та відзначаються легкістю, різноманітністю 

конструкції та швидкістю монтажу. 

Перетворювач ВДЕ (рис. 6.9) конструктивно складається з зовнішньої 

прозорої теплоізоляції 1, каркасу 2, утеплювача 3, геліопрофілю 4 та 

внутрішнього оздоблення 5. Зовнішня світлопрозора теплоізоляція може 

виконуватися із листового прозорого матеріалу та монтажних профільних 

конструкційних елементів. Як світлопрозора зовнішня теплоізоляція може 

використовуватись скло, полікарбонат литий або стільниковий, склопакети 

та ін. Світлопрозора теплоізоляція закріплюється на незначній відстані від 

теплосприймальної поверхні перетворювача ВДЕ з таким розрахунком, щоб 

між ними утворився повітряний прошарок товщиною від 10 мм до 20 мм. Для 

покращення теплотехнічних властивостей перетворювач ВДЕ забезпечується 

герметичність прошарку (за допомогою герметиків, ущільнювачів тощо) та 

осушення його спеціальною речовиною (наприклад, силікагелем). 

Рис. 6.9. Елемент перетворювача ВДЕ з функцією теплового 

акумулювання: 

1 – зовнішня прозора теплоізоляція, 2 – каркас, 3 – утеплювач, 

4 – перетворювач  ВДЕ,  5 – внутрішнє оздоблення. 

Канали круглого перерізу перетворювача ВДЕ, що розглядається у 

вигляді прикладу, з’єднуються в єдиний рідинний контур за допомогою 

перехідних штуцерів, гнучких підводів і підвідного/відвідного колекторів. 

Канали прямокутного перерізу перетворювачів ВДЕ з’єднуються коробами з 



листового матеріалу, які їх охоплюють з обох кінців профілів і можуть 

розташовуватися як усередині конструкції перетворювача ВДЕ, так і ззовні. 

У цих каналах, як варіант, може бути розміщені теплоакумулювальні 

речовини. 

Утеплений каркас являє собою просторову конструкцію, виготовлену зі 

сталевого прокату, дерева, залізобетону і заповнену теплоізоляційним 

матеріалом. На поверхню можуть бути нанесені, при необхідності, будівельні 

плівки для парогідроізоляції та вітрозахисту. Теплоізоляційні матеріали 

повинні бути вогнетривкими (мати з базальтової вати, утеплювач ФРП, 

наливна теплоізоляція тощо.). Монтаж перетворювача ВДЕ на каркас 

ведеться через термоізоляційні прокладки. 

Внутрішнє оздоблення виконує як декоративну, так і теплообмінну 

функції. Воно дозволяє, при необхідності, обігрівати або охолоджувати 

приміщення об’єкту. Теплообмінні властивості забезпечуються відповідним 

конструктивним виконанням [159]. Наприклад, це може бути система „тепла 

стіна”, виконана шляхом замонолічення в цементно-гіпсовий шар системи 

металопластикових труб або поліетиленових капілярних матів. Варіантом 

виконання оздоблення можуть бути гіпсокартонні плити з теплообмінними 

каналами для рідкого теплоносія. 

На рис. 6.10 наведена схема системи енергозабезпечення з 

використанням перетворювача ВДЕ, суміщеного з тепловим акумулюванням. 

Ця схема дозволяє в залежності від вимог замовника забезпечити різні 

варіанти функціонування системи енергозабезпечення (табл. 6.5). 

Варіант 1. Сонячне випромінювання, що надходить на перетворювач 

ВДЕ, поглинається теплосприймальною поверхнею пристрою та нагріває 

рідкий теплоносій й теплоакумулювальну речовину. При достатньому рівні 

інсоляції теплоакумулюавальна речовина, змінюючи свій агрегатний стан, 

акумулює тепло. 

Таблиця 6.5 

Варіанти функціонування системи енергозабезпечення 



Варіант 

Тепло-

акумулю

- 

вальна 

речовина 

Внут-

рішнє 

оздоб-

лення 

Циркуля-

ційний 

насос 

Тепло- 

вий 

насос 

(рідин-

ний) 

Венти-

лятор 

контуру 

повіт- 

ряного 

тепло-

носія 

Теплови

й насос 

(повіт-

ряний) 

1 + + + - - - 

2 + + + + - - 

3 +/- +/- + - + - 

4 +/- +/- + - + + 

5 - +/- + - + + 

6 - +/- + + + - 

Примітка: „+” – наявність;  „–”  – відсутність   

 

Для забезпечення обігріву приміщень нагрітий рідкий теплоносій за 

допомогою циркуляційного насосу контуру рідкого теплоносія (ЦП1) 

прокачується через внутрішнє оздоблення (ВФО). У контурі теплоносія є 

теплообмінник прямого змішування (ТОПЗ), який сумісно використовується 

контурами теплоносіїв сезонного акумулятора тепла (САТ) і теплового 

насосу (ТПрід). У теплу пору року сонячне випромінювання замість ВФО 

циркулює по контурам ґрунтового теплообмінника (ГТО) і акумулюється в 

ґрунті. Оскільки в теплу пору року значна частина тепла з перетворювача 

ВДЕ відводиться до сезонного акумулятора теплоти (і запасається в ньому), 

то, відповідно, зменшується тепловий потік ззовні всередину споруди, а 

отже, зменшується й навантаження на систему кондиціювання. Навесні та 

восени сонячна енергія, яка запасається впродовж дня в 

теплоакумулювальній речовині перетворювача ВДЕ, витрачається на обігрів 

приміщень. 

 



 

Рис. 6.10. Схема системи енергозабезпечення: 

В – вентилятор контуру повітряного теплоносія; Вент –

вентиляційний потік; ВФО – внутрішнє оздоблення; ГВП –

система гарячого водопостачання; ГП – перетворювач ВДЕ 

(геліопрофіль „ТЕПС”); ГТО – ґрунтовий теплообмінник 

(теплообмінна свердловина); ЗП – зовнішнє повітря; ПК1, 

ПК2 – трьохходовий повітряний клапан; САТ – сезонний 

акумулятор тепла; СВ – сонячне випромінювання; СО – 

система опалення; ТОПЗ – теплообмінник прямого 

змішування; ТПрід –тепловий насос (рідинний); ТПпов – 

тепловий насос (повітряний); ЦП1, ЦП2 – циркуляційні 

насоси контуру рідкого теплоносія. 



 

У холодну пору року опалення приміщень відбувається наступним 

чином: як основна, використовується енергія, накопичена в теплу пору року в 

сезонному тепловому акумуляторі, та як додаткова – енергія, що 

накопичується в теплоакумулювальній речовині. 

Система є чутливою до несприятливих зовнішніх кліматичних умов і 

потребує при її проектуванні проведення розрахунків у широких діапазонах 

значень теплоємності та температури теплоносія сезонного акумулятора 

тепла. 

Варіант 2. Для більш гнучкої роботи системи енергозабезпечення 

(гаряче водопостачання, опалення і кондиціювання) до її складу включається 

тепловий насос. Це розширює можливості системи енергозабезпечення – 

з’являється можливість кондиціювання при використанні додаткових 

пристроїв обігріву (фанкойли, „тепла підлога”, „тепла стіна” внутрішніх 

приміщень тощо). Функціонування системи енергозабезпечення за таким 

варіантом мало залежить від зовнішніх кліматичних умов і дозволяє 

підтримувати необхідний мікроклімат у середині приміщення. Тепловий 

насос працює в такій системі енергозабезпечення за умов підвищеної 

температури ґрунту в сезонному тепловому акумуляторі (у порівнянні з 

температурою ґрунту навколо одинарного ґрунтового теплообмінника) і, 

відповідно, рідкого теплоносія, що значно підвищує ефективність її роботи. 

Варіант 3. Використовується переважно повітряна система опалення. 

При цьому при розміщенні перетворювача ВДЕ передбачається чередування 

прошарків з теплоакумулювальною речовиною та без неї. Верхня та нижня 

сторони теплосприймальної поверхні перетворювача ВДЕ оснащуються 

повітропроводами контуру теплоносія. 

У теплу пору року енергія сонячного випромінювання, яке надійшло на 

перетворювач ВДЕ, накопичується в теплоакумулювальній речовині 

пристрою та в сезонному акумуляторі теплоти. 



Навесні та восени теплова енергія від сонячного випромінювання, що 

запасається впродовж дня в теплоакумулювальній речовині, витрачається на 

обігрів приміщень. Це відбувається завдяки відбору теплоти від 

теплоакумулювальної речовини повітрям, примусова циркуляція якого в 

повітряному контурі здійснюється за допомогою вентилятора (В) тими 

каналами перетворювача ВДЕ, в яких відсутня теплоакумулювальна 

речовина. Одночасно можливий обігрів за допомогою внутрішнього 

оздоблення. Вночі підігрів повітря забезпечується завдяки природній 

циркуляції рідкого теплоносія між прошарками перетворювача ВДЕ з 

теплоакумулювальною речовиною та без неї. 

Взимку повітря підігрівається в перетворювачах ВДЕ без 

теплоакумулювальної речовини від рідкого теплоносія, що відбирає теплоту 

від сезонного теплового акумулятора. Повітряний контур, утворений 

перетворювачем ВДЕ без теплоакумулювальної речовини, може 

використовуватись для інтенсифікації природної вентиляції об’єкту. 

Система є чутливою до несприятливих зовнішніх кліматичних умов і 

потребує при її проектуванні проведення розрахунків у широких діапазонах 

значень теплоємності та температури теплоносія сезонному тепловому 

акумуляторі. 

Варіант 4. Для більш гнучкої роботи системи енергозабезпечення за 

варіантом 2 додатково включається вентилятор контуру повітряного 

теплоносія  і тепловий насос. Це додатково забезпечує можливість 

кондиціювання і введення в систему додаткових обігрівальних пристроїв 

(фанкойлів, „теплої підлоги”, „теплої стіни” внутрішніх приміщень тощо). 

Система мало залежить від зовнішніх кліматичних умов та забезпечує 

сталість заданих теплових умов. Тепловий насос працює в такій системі за 

умов підвищених температури ґрунту в сезонному тепловому акумуляторі (у 

порівнянні з температурою ґрунту навколо одинарного ґрунтового 

теплообмінника) та температур рідкого теплоносія і повітря в повітряному 

контурі, що підвищує ефективність її роботи. 



Варіант 5. У цьому варіанті використовуються перетворювачі ВДЕ не 

споряджені теплоакумулювальною речовиною. Така система застосовується 

переважно при повітряному опаленні, але можливе додаткове використання і 

внутрішнього оздоблення. У теплу пору року поглинута перетворювачем 

ВДЕ  енергія сонячного випромінювання акумулюється в сезонному 

тепловому акумуляторі. Повітряний контур, утворений перетворювачем 

ВДЕ, може використовуватись для інтенсифікації природної вентиляції 

приміщень споруди. Взимку повітря в контурі нагрівається рідким 

теплоносієм контуру сезонного теплового акумулятора та використовується 

або безпосередньо для обігріву, або, за несприятливих зовнішніх 

кліматичних умов, для роботи теплового насосу. Тепловий насос працює в 

такій системі енергозабезпечення за умов підвищеної температури повітря (у 

порівнянні із зовнішнім повітрям), що підвищує ефективність її роботи. 

Система, виконана за цим варіантом, забезпечує також можливість 

кліматизації приміщень введенням в її склад додаткових пристроїв обігріву. 

Можливе одночасне використання тепла ґрунту сезонним тепловим 

акумулятором та тепла зовнішнього повітря в залежності від співвідношення 

їх температур. 

Варіант 6. У цьому варіанті використовуються перетворювач ВДЕ без 

теплоакумулювальної речовини. Ця система переважно використовується 

при повітряному опаленні, але можливе додаткове використання і 

внутрішнього оздоблення. У теплу пору року поглинута перетворювачем 

ВДЕ енергія сонячного випромінювання акумулюється в сезонному 

тепловому акумуляторі. Повітряний контур перетворювача ВДЕ може 

використовуватись для інтенсифікації природної вентиляції об’єкту. У 

холодну пору року повітря в повітряному контурі нагрівається рідким 

теплоносієм від сезонного теплового акумулятора та використовується 

безпосередньо для обігріву приміщень споруди. Паралельно від рідкого 

теплоносія задіяний тепловий насос, який, головним чином, 

використовується для гарячого водопостачання і, відповідно, має меншу 



потужність. Разом з тим, така система забезпечує також можливість 

кондиціювання, введення в систему додаткових обігрівальних пристроїв і 

сталість заданих теплових умов. 

Можливі інші варіанти складу систем енергозабезпечення з 

використанням перетворювачів ВДЕ суміщених з тепловим акумулюванням, 

вибір яких визначається регіоном розташування, просторовою орієнтацією та 

конструктивними особливостями об’єкту, його призначенням, економічними 

та іншими чинниками [141, 144]. 

Конструктивні та технічні рішення перетворювачів ВДЕ дозволяють 

використовувати традиційні загальноприйняті підходи і методи будівництва, 

що створює потенціальну можливість спорудження енергоактивних будівель 

у широких масштабах. 

 

6.4 Висновки до розділу 6 

 

Теплове акумулювання може бути реалізоване різними способами. 

Накопичувач теплоти може бути суміщеним безпосередньо з 

перетворювачем ВДЕ шляхом спеціальних конструктивних рішень. При 

цьому може бути досягнутим загальне спрощення системи енергопостачання 

завдяки відмови від системи транспортних коробів, труб, вентиляторів, 

насосів, теплообмінників та складних органів керування. Але це не завжди є 

найбільш ефективним технічним рішенням при тому, що воно може 

виявитися конструктивно складним. 

У системах кліматизації система перетворювачів ВДЕ та система 

теплового акумулювання формується виходячи з конкретних особливостей 

будівлі та вимог споживача. Такі підсистеми можуть бути виконані 

розділеними, а їх об’єднання в логічно цільний енергоактивний елемент 

будівлі здійснене за допомогою відповідних магістралей, силових 

конструкцій, пристроїв регулювання тощо. Можливі також змішані варіанти 

технічних рішень. 



 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 7 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КЛІМАТИЧНИХ УМОВ У ПРИМІЩЕННЯХ НА ОСНОВІ 

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ ТА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

 

Використання енергоефективних систем забезпечення кліматичних 

умов у приміщеннях на основі використання енергії Cонця та навколишнього 

середовища призначені знизити витрату енергетичних ресурсів, що сприяє 

реалізації стратегії енергозбереження, яка активно розвивається в Україні. 

Впровадження такої інновації [191 - 193] дозволяє: 

– підвищити теплову ефективність базового огородження будівлі; 

– поліпшити тепловий комфорт приміщень; 

– підвищити рівень регулювання систем опалення та теплопостачання 

будівель; 

– посилити ефективність систем теплопостачання, у тому числі 

застосування децентралізованого теплопостачання та ін. 

Проектування та створення ефективних систем енергозабезпечення, у 

яких передбачається використання відновлюваних джерел енергії, є 

багатофакторною задачею. Однією з суттєвих проблем таких інноваційних 

енергоустановок є визначення особливостей взаємовпливу та 

взаємозамінювання її основних конструктивних елементів. 

 



7.1 Оцінювання раціонального використання конструктивних елементів 

системи забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі 

використання ВДЕ 

 

Системи енергозабезпечення, у яких в якості енергоносія комплексно 

використовуються енергія сонячного випромінювання, рекупероване тепло 

вентиляційних викидів та інші відновлювані джерела енергії, є 

багатокомпонентними та технічно складними. Ці системи 

енергозабезпечення є сукупністю ряду підсистем та елементів. При цьому 

наявна взаємодія на різних рівнях, тобто як між окремими елементами та 

підсистемами, так із навколишнім середовищем. Тому при проектуванні 

зазначених систем енергозабезпечення пропонується використовувати підхід, 

який передбачає проведення ієрархічної декомпозиції. 

Відповідно до [194, 195] для системи, що проектується передбачається 

виконання таких етапів: 

– декомпозиція задачі проектування системи кліматизації та 

енергозабезпечення, у якій в якості енергоносія використовується енергія 

відновлюваних джерел. При цьому ключовим є визначення основних 

критеріїв оцінки ефективності функціонування такої системи; 

– послідовне агрегування систем, які представлені у вигляді моделей 

об’єктів проектування та моделей функціювання складної системи 

енергозабезпечення при декомпозиції; створення ієрархії, що відображає  

структуру системи кліматизації та енергозабезпечення, процесу її 

функціонування; 

– побудова ієрархічної структури задач проектування системи 

кліматизації та енергозабезпечення на основі ієрархії її опису; 

– розробка ітераційних процедур перевірки та уточнення рішень, які 

отримані на різних ієрархічних рівнях вирішення задачі проектування систем 

кліматизації та енергозабезпечення, до складу яких входять перетворювачі 

ВДЕ, теплові насоси, теплові акумулятори та ін. 



Труднощі, які пов'язані з розробкою вище перелічених процедур, 

обумовлені необхідністю врахування великого обсягу інформації, 

взаємозв'язків, що виникають між компонентами системи кліматизації та 

енергозабезпечення споруди, тобто інженерними системами, конструкціями 

споруди [195, 196]. 

Так, наприклад, для перетворювачів ВДЕ, які входять до складу 

системи енергозабезпечення як елемент перетворення енергії сонячного 

випромінювання, важливо визначити механізми перерозподілу енергетичних 

потоків та їх коригування. 

Для оцінки повноти використання комплектуючих елементів системи 

забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі використання ВДЕ 

пропонується використовувати взаємозв’язки, які виникають при 

експлуатації системи кліматизації та енергозабезпечення, визначаються 

[197]: 

– об’єктивними умовами функціонування (рівень надходження 

сонячної інсоляції, температура навколишнього середовища, швидкість вітру 

та ін.); 

– нормативні показники до теплової енергії (температура гарячої води, 

температура системи опалення, температура теплоносія та ін.), якими 

керується користувач. 

Відповідно до запропонованого методологічного підходу 

передбачається проводити ієрархічну декомпозицію до рівня взаємозв’язків, 

які виникають у самих елементах системи забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі використання ВДЕ [198 - 102]. Наприклад, означення 

енергетичних потоків, які виникають при надходженні сонячного 

випромінювання на перетворювачі ВДЕ. 

Доцільний вибір проектних рішень проводиться виходячи із загальної 

міри технічної адаптації складових елементів [203 - 206] (наприклад, 

перетворювач ВДЕ, тепловий насос, тепловий акумулятор) до 



функціонування в загальній системі забезпечення кліматичних умов [207 -

 209] у приміщеннях на основі використання ВДЕ при різних умовах. 

Таким чином, при математичному відображені задач (7.1) 

проектування систем енергозабезпечення з використанням енергії 

альтернативних джерел при певних рівнях енерговитрат споживача [210 -

 213] враховується структура побудови s та рівень енергогенерування 

підсистем 

у = (у1, у2, ... .уj, ... .yJ) як: 
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 (7.1) 

де: у = (у1, у2,….уj,….yJ) – вектор енергогенеруючих характеристик 

системи розмірності j = l, ... ..J; 

yj – вектор енергогенеруючих характеристик j-й підсистеми, що 

входить до складу даної системи, розмірності mj; 

х = (х1, х2, ... .хj, ... xJ) – вектор підсистеми розмірності j = l, ... .J; 

xj – вектор конструктивних параметрів j-й підсистеми у складі даної 

системи розмірності nj; 

s – вектор, який визначає структуру даної системи, у тому числі типи 

кожної з підсистем та їх число, а також організацію управління цими 

підсистемами; 

u – вектор, що описує управління або тактику поведінки системи у 

процесі функціонування; 

z, v – вектори умов застосування системи, що визначаються зовнішнім 

середовищем, у якості однієї зі складових може виступати сторона, що має 



протилежні даній системі інтереси; ці вектори задають відповідно 

характеристики і тактику дій зовнішньої для системи боку; 

Z – перелік умов застосування системи, що задається у вимогах до 

рівня енергогенерування до системи і визначає характеристики зовнішньої 

для системи боку; 

W – показник ефективності функціонування даної системи в цілому; 

g – показник витрат, що виділяються на j-ю підсистему в складі 

системи; 

X – перелік допустимих конструктивних рішень, яке визначається 

можливостями їх реалізації, виражених співвідношеннями типу φj (xj) ≤0; 

 

Для оптимізації складу системи забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі використання ВДЕ пропонується використовувати 

трирівневу систему моделей. 

На першому рівні визначаються моделі формування вигляду окремих 

підсистем системи забезпечення кліматичних умов в приміщеннях на основі 

використання ВДЕ [205 - 207]. Вони описуються співвідношеннями: yj = fj (x, 

s, z) та gj = gj (xj). 

На другому рівні використовуються операційна модель оцінки 

ефективності функціонування системи W = W (y, u, z, v) в цілому. 

На третьому рівні використовуються методи оптимізації.  

Відповідно до рекомендацій, представлених у [170], пропонується 

використовувати такий скалярний показник, як критерій ефективності. 

Можна використовувати підхід, при якому потрібно знайти варіант системи, 

що забезпечує максимум ефективності при найбільш несприятливих умовах 

(критерій Вальда) [194]. До таких умов належать несприятливі кліматичні 

умови, нестабільність надходження сонячного випромінювання, наявність 

пікових навантажень та ін. 

При прогнозуванні складу та компонування системи забезпечення 

кліматичних умов у приміщеннях на основі використання енергії 



відновлюваних джерел доцільно використовувати показники ефективності 

генерування кожного з елементів. Цей показник носить адитивний характер. 

Наприклад, якщо в якості показника ефективності генерування приймається 

потужність системи забезпечення кліматичних умов в приміщеннях на основі 

ВДЕ, то вона складається з: 

– перетворювачів ВДЕ (основного елемента перетворення сонячного 

випромінювання в теплову енергію); 

– теплового насоса (основного елемента перетворення енергії 

навколишнього середовища); 

– теплового акумулятора (накопичення та перерозподілу отриманої 

енергії) та ін. 

Ефективність системи кліматизації та енергозабезпечення, яка є 

складною технічною системою з метою ефективного використання протягом 

року (холодна пора року, тепла пора року і перехідний період), 

розраховується на підставі врахування характеристик вище перерахованих її 

підсистем. 

Як приклад таких характеристик можуть виступати ККД перетворення 

сонячного випромінювання перетворювачами ВДЕ, ступінь перетворення 

теплового насоса і т.д. 

Визначено, що доцільно ввести припущення, зазначене в [195, 207], про 

те, що критерій ефективності W задовольняє умові монотонності: 
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(7.2) 

 

Із виразу (7.2) видно, що технічні характеристики підсистем 

кліматизації  та енергозабезпечення з використанням енергії відновлюваних 

джерел визначаються при заданих умовах застосування (z), структурою 

побудови системи (s) та вектором конструктивних параметрів (x). Вони 



окреслюють вигляд математичної системи. Структура математичної системи 

характеризує тип, склад і компоновку основних підсистем системи 

кліматизації та енергозабезпечення та описує їх якісно. Конструктивні 

параметри підсистем визначають конструкцію в цілому та її елементи 

кількісно. Структурна схема та конструктивні параметри підсистем є 

основою для знаходження їх технічних характеристик. У запропонованій 

методиці вони розраховуються як незалежні від умов застосування [191, 208 -

 211]. 

За такого підходу базовою є послідовність операцій, представлена на 

рис. 7.1. Завдяки застосуванню даного підходу можливе оперативне 

визначення та формування критеріїв раціонального використання 

перетворювачів ВДЕ, теплових насосів та інших елементів системи 

забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі використання ВДЕ. 



 

Рис. 7.1. Послідовність операцій у методологічному підході за 

ієрархічними рівнями формування системи забезпечення 

кліматичних умов при використанні ВДЕ. 

 

Таким чином, методика базується на тому, що при проектуванні 

системи кліматизації та енергозабезпечення: 

– встановлюються функціональні зв'язки з урахуванням її призначення; 



– виділяються базові групи залежностей, що відображають її 

властивості (характеристики). 

На основі використання методики ієрархічної декомпозиції 

сформовано ряд схемних рішень систем забезпечення кліматичних умов в 

приміщеннях на основі використання енергії Сонця та оточуючого 

середовища. 

 

7.2 Базові схемні рішення систем забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі використання енергії Сонця та 

навколишнього середовища 

 

7.2.1 Система енергозабезпечення з перетворювачами ВДЕ з жалюзі та 

тепловим насосом для безперервного енергопостачання 

 

Можливості варіанту перетворювача ВДЕ – енергоактивного 

огородження з жалюзі реалізуються за допомогою системи кліматизації та 

енергозабезпечення на основі теплового насоса, акумулятора тепла та 

інтелектуального блоку керування [39, 212]. Схема системи 

енергозабезпечення будівлі зображена на рис. 7.2. 

Внутрішній об’єм приміщення захищений від довкілля енергоактивним 

огородженням 1. Клапан байпасу 2 та клапан подачі теплоносія на 

енергоактивне огородження 8 дозволяє в холодний період уникнути 

циркуляції теплоносія через енергоактивне огородження, що відбувається за 

допомогою циркуляційного насосу 9, низькотемпературного контуру 14, та 

запобігає втратам енергії, акумульованої в сезонному акумуляторі тепла 11. 

Схема містить двоконтурний бойлер непрямого нагріву 4, де контур з 

теплообмінником 5, що працює в теплий період, регулюється клапаном 3, а 

контур з теплообмінником 6, що працює в перехідний та холодний періоди, 

регулюється включенням теплового насосу 10, який підігріває теплоносій, 

що циркулює в високотемпературному контурі 15 за допомогою 



циркуляційного насосу 12. Клапаном 13 регулюється подача теплоносія на 

систему опалення. 

Система енергозабезпечення будівлі залежно від температури 

навколишнього середовища та рівня надходження сонячної радіації на 

енергоактивне огородження, може працювати в трьох режимах, які 

відповідають порі року. 

 

 

 

Рис. 7.2. Схемне рішення системи енергозабезпечення з 

перетворювачем ВДЕ у вигляді енергоактивного огородження 

з світлонепроникними жалюзі та тепловим насосом: 

1 – перетворювач ВДЕ у варіанті енергоактивного 

огородження, 2 – клапан байпасу, 3 – регулюючий клапан, 4 –

 двоконтурний бойлер непрямого нагріву, 5 – теплообмінник, 

6 – тепло-обмінник, 7 – система опалення, 8 – клапан подачі 

теплоносія на перетворювач ВДЕ, 9 – циркуляційний насос, 

10 – тепловий насос, 11 – тепловий акумулятор, 12 –

 циркуляційний насос,  



13 – регулюючий клапан, 14– низькотемпературний контур,  

15 – високотемпературний контур. 

Режим холодного періоду має місце при незначному рівні або повній 

відсутності надходження сонячної радіації (ніч або хмарний день), коли 

температура в сезонному акумуляторі тепла вища за зовнішню температуру. 

Система енергозабезпечення знаходиться в наступному стані. У 

низькотемпературному контурі 14 клапани 8 та 3 перекриті, енергоактивне 

огородження 1 та теплообмінник 5 не функціонують. Теплоносій циркулює 

за допомогою насосу 9, та подається по байпасу через відкритий клапан 2, 

нагрівається в акумуляторі теплоти 11 і віддає енергію в тепловому насосі 10. 

У високотемпературному контурі 15 йде циркуляція теплоносія за 

допомогою насосу 12. Завдяки відкритому клапану 13 працює система 

опалення 7 згідно з [170]. Теплоносій підігріває воду в бойлері 4 через 

теплообмінник 6. 

Режим перехідного періоду має місце при незначному рівні або повній 

відсутності надходження сонячної радіації (ніч або хмарний день), коли 

температура навколишнього середовища вища за температуру в сезонному 

акумуляторі тепла. Система енергозабезпечення знаходиться в наступному 

стані. У низькотемпературному контурі 14 клапани 2 та 3 перекриті. 

Теплоносій циркулює за допомогою насосу 9 та подається через відкритий 

клапан 8, нагрівається в енергоактивному огородженні 1 і віддає енергію в 

тепловому насосі 10 та акумуляторі тепла 11. У високотемпературному 

контурі 15 теплоносій циркулює за допомогою насосу 12. Відповідно до 

[212] за необхідності через відкритий клапан 13 може працювати система 

опалення 7. Теплоносій підігріває воду в бойлері 4 через теплообмінник 6. 

Режим теплого періоду має місце при достатньому рівні сонячної радіації, 

коли температура навколишнього середовища вища за температуру в 

сезонному акумуляторі тепла. Система енергозабезпечення знаходиться в 

наступному стані. У низькотемпературному контурі 14 клапан 2 перекрито. 

Теплоносій циркулює за допомогою насоса 9 та подається через відкритий 



клапан 8, нагрівається в енергоактивному огородженні 1 і підігріває воду в 

бойлері 4 через теплообмінник 5, залишок енергії надходить до акумулятора 

тепла 11. У високотемпературному контурі 15 циркуляція теплоносія не 

відбувається. Тепловий насос 10 і циркуляційний насос 12 вимкнені. Клапан 

13 закритий, система опалення 7 та теплообмінник 6 не працюють. 

 

7.2.2 Перетворювач ВДЕ та тепловий насос у системі кліматизації та  

енергозабезпечення з одним контуром для гарячого 

водозабезпечення 

 

Одним з варіантів є використання одного опалювального контуру та 

гарячого водозабезпечення при використанні перетворювача ВДЕ. Такий 

варіант схемного рішення [35, 39, 212, 213] представлено на рис. 7.3. 

 

 

 

Рис. 7.3. Схемне рішення системи гарячого водозабезпечення та 

опалювання з перетворювачем ВДЕ та тепловим насосом: 



1 – сонячне випромінювання; 2 – перетворювач ВДЕ; 3 –

 насос; 4 – тепловий насос; 5 – батарея опалення; 6 –

 ґрунтовий теплообмінник. 

Для ефективного функціонування наведеної схеми гарячого 

водозабезпечення необхідно використовувати тепловий насос із вбудованим 

ємнісним водонагрівачем, розподільчою гребінкою з опалювальним 

контуром без змішувача. 

Мінімальна витрата теплового насосу 1 через перепускний клапан 

забезпечується вбудованим вторинним насосом. У таких системах 

опалювання перепускний клапан підключається до розподільчої гребінки 

системи „тепла підлога”. Це дозволяє забезпечити необхідну мінімальну 

витрату води в контурі опалювання. 

Для опалювання приміщень за допомогою теплового насоса первинний 

контур задіяний у тому випадку, коли фактична температура (вимірювання 

проводяться датчиком температури зворотної магістралі вторинного 

контуру) нижче заданого значення (налаштовується контролер 2), вмикається 

тепловий насос і вбудований первинний насос. 

Вторинний контур задіяний у тому випадку, коли тепловий насос 1 

подає в опалювальний контур тепло. Контролером 2 теплового насосу 1 

регулюється температура подавання теплоносія, що в свою чергу сприяє 

регулюванню параметрів опалювального контуру. Вбудований вторинний 

насос подає теплоносій через триходовий клапан перемикання в контур 

опалювання або в вбудований ємнісний водонагрівач. 

Витрата в опалювальному контурі регулюється відкриванням та 

закриванням вентилів на розподільчій гребінці системи „тепла підлога”. 

Якщо фактична температура на датчику температури зворотної магістралі 

перевищить встановлене значення, налаштоване на контролері, то тепловий 

насос 1 та вторинний насос вимикаються. 



Для приготування гарячої води використання теплового насосу 1 є 

пріоритетним відносно опалювального контуру та функціонує переважно в 

нічний час. 

Запит на приготування гарячої води надходить від вбудованого датчика 

температури ємнісного водонагрівача та контролера, який керує вбудованим 

вторинним насосом у сполученні із вбудованим триходовим перемикаючим 

клапаном або насосом завантаження водонагрівача. 

Температура подавання підвищується контролером до значення, яке 

необхідне для приготування гарячої води. Якщо фактичне значення на 

датчику температури ємнісного водонагрівача перевищить налаштоване на 

контролері, то контролер через триходовий клапан „опалення/гаряча вода” 

перемикатиме подавання теплоносія на контур опалення. 

Температура подавання може перевищити > 600С за допомогою 

вбудованого проточного нагрівача для теплоносія 4. 

Використання такого схемного рішення доцільно для забезпечення 

споживача гарячою водою. У такому режимі функціонування основними 

елементами є перетворювачі ВДЕ (енергоактивні огородження, 

геліоколектори), які можуть розташовуватись на стінах і даху будинку. 

Нагрівання ємнісного водонагрівача за допомогою перетворювачів 

ВДЕ виконується в тому випадку, коли різниця температур між датчиком 

температури контуру енергоактивного огородження та вбудованим датчиком 

температури ємнісного водонагрівача перевищить різницю температур, яка 

налаштована на контролері. Для цього контролер теплового насосу керує 

насосом контуру перетворювача ВДЕ в насосній групі. Якщо температура 

знижується нижче значення різниці температур, то контролер знову вимкне 

контур перетворювача ВДЕ. 

 

7.2.3 Двоконтурна система енергозабезпечення з використанням 

енергоактивних огороджень і тепла навколишнього середовища 

 



Система енергозабезпечення [39, 62, 214, 215] з використанням 

сонячної енергії та теплоти навколишнього повітря, схема якої наведена на 

рис. 7.4, складається з двох контурів. Перший контур використовує тепло 

навколишнього повітря, а другий – енергію сонячного випромінювання.  

Основними складовими елементами першого контуру є тепловий насос 

і вентилятор 1. Тепловий насос, який складається з випарника 2, компресора 

9, конденсатора 8 і дроселя 10, за будь-яких погодних умов повинен 

забезпечувати споживача гарячою водою з температурою tСП та добовою 

витратою Gдоб.  

 

 

 

Рис. 7.4. Схема системи енергозабезпечення з сонячним колектором і 

тепловим насосом, який використовує теплоту 

навколишнього повітря: 



1 – вентилятор, 2 – випарник теплового насосу, 3 – тепло-

сприймальна поверхня сонячного колектора, 4 – насос, 5 –

 три-ходовий вентиль, 6 – бак-накопичувач, 7 – насос, 8 – кон-

денсатор теплового насосу, 9 – компресор теплового насосу, 

10 –дросель теплового насосу. 

Для цього випарник відбирає теплту Qвід від повітря, яким він 

обдувається за допомогою вентилятора 1. Компресор 9, споживаючи 

електроенергію потужністю W, стискує газоподібний холодоагент і 

направляє його до конденсатора 8. У ньому холодоагент конденсується за 

рахунок відведення теплоти у воду, яка при цьому нагрівається в баці-

накопичувачі 6 і через дросель 10 надходить до випарника 2. 

Цей цикл безперервний, він забезпечує відбирання теплоти QП при 

низькій температурі повітря і віддачу теплоти, яка дорівнює сумі QП і W, при 

високій температурі. Вода з мережі через триходовий вентиль 5 надходить до 

бака-накопичувача 6, де нагрівається до температури tб. Об’єм баку 

розрахований на добову витрату Gдоб. Це дозволяє забезпечувати протягом 

доби будь-який графік споживання гарячої води. 

Другий контур системи енергозабезпечення починає функціонувати 

тоді, коли температура освітленої сонцем теплосприймальної поверхні 

сонячного колектора 3 перевищить температуру води в баці-накопичувачі 6. 

За такої умови система автоматичного керування переключає триходовий 

вентиль 5 і забезпечує подачу води з мережі до сонячного колектора 3. У 

ньому вода підігрівається за рахунок сонячної енергії і далі надходить до 

бака-накопичувача 6. При цьому зменшується необхідна для підігріву 

кількість тепла, що передається в бак-накопичувач 6 завдяки тепловому 

насосу, тому скорочується час її роботи, а отже і витрата електричної енергії. 

Оскільки система енергозабезпечення з використанням енергії 

відновлюваних джерел повинна функціонувати цілорічно, а температура 

повітря протягом року істотно змінюється, то для забезпечення 

розрахункового режиму роботи теплового насоса повинне бути передбачене 



автоматичне регулювання гідравлічного опору дроселя 10. Вентилятор і 

компресор теплового насосу необхідно встановлювати в окремих 

приміщеннях через наявність шуму, що створюється при їх роботі. 

 

7.2.4 Схема з тепловим насосом з одним опалювальним контуром без 

змішувача та енергоактивними огородженнями для приготування  

гарячої води та функцією кондиціювання 

 

Для реалізації такого режиму функціонування пропонується схемне 

рішення, представлене на рис. 7.5. 

 

 

Рис. 7.5. Схемне рішення з тепловим насосом з одним опалювальним 

контуром без змішувача та енергоактивними огородженнями 

для приготування гарячої води та функцією кондиціювання: 



1 – сонячне випромінювання; 2 – перетворювач ВДЕ (енерго-

активне огородження, геліоколектор); 3 – насос; 4 – тепловий 

насос; 5 – батарея опалення; 6 – ґрунтовий теплообмінник; 7 –

 бак-акумулятор; 8 – фанкоїл; 9 – тепла підлога, 10 –

 триходовий клапан. 

Впровадження такого схемного рішення [39, 62, 215, 216] доцільне для 

одноквартирного будинку з системою „тепла підлога” та необхідністю в 

кондиціюванні. 

Основними елементами такої системи енергозабезпечення є 

енергоактивні огородження, тепловий насос із вбудованим ємнісним 

водонагрівачем, розподільча гребінка з опалювальним контуром без 

змішувача, блок охолодження. 

Для ефективного функціювання такого схемного рішення необхідними 

умовами з мінімальною витратою теплового насосу 1 через перепускний 

клапан забезпечується вбудованим вторинним насосом. У таких 

опалювальних системах перепускний клапан повинен підключатись до 

розподільчої гребінки системи „тепла підлога”, яка найбільш віддалена від 

теплового насосу. Таким чином, забезпечуються мінімальні витрати води. 

При функціонуванні такого схемного рішення опалення тепловим 

насосом проходить наступним чином. Первинний контур вмикається в тому 

випадку, коли фактична температура, яка виміряна на датчику температури 

зворотної магістралі вторинного контуру, нижче заданого значення, 

налаштованого на контролері 2, і при приготуванні гарячої води, вмикається 

тепловий насос 1 і вбудований первинний насос. 

Вторинний контур за даного схемного рішення задіяний у випадку, 

коли тепловий насос 1 забезпечує опалювальний контур теплотою. 

Контролером 2 теплового насосу 1 регулюється температура подавання 

теплоносія і сам опалювальний контур. Вбудований вторинний насос 

подається теплоносій через триходовий перемикаючий клапан до контуру 

опалювання або до вмонтованого ємнісного водонагрівача 



Витрата в контурі опалювання регулюється за допомогою вентилів 

закривання-відкривання на розподільчій гребінці системи „тепла підлога”. 

Якщо фактична температура на датчику температури зворотної магістралі 

перевищить задане значення, налаштоване на контролері, то тепловий насос 

1 і вторинний насос вимикаються. 

Така схема енергозабезпечення передбачає режим забезпечення гарячої 

води тепловим насосом. Режим гарячого водозабезпечення на схемі рис. 7.5 з 

використанням теплового насосу 1 є пріоритетним відносно контуру 

опалювання та використовується переважно за тарифом нічного часу. 

Запит на гарячу воду надходить до вбудованого датчика температури 

ємнісного водонагрівача та контролера, який керує вбудованим вторинним 

насосом в поєднанні із вбудованим триходовим клапаном перемикання або з 

насосом завантаження водонагрівача. Температура подавання підвищується 

контролером до значення, яке необхідне для приготування гарячої води. 

Якщо фактичне значення на датчику температури ємнісного водонагрівача 

перевищить задане значення, налаштоване на контролері, то контролер через 

триходовий клапан перемикання „опалення/гаряча вода” перемикне 

подавання теплоносія на контур опалювання. Температуру подавання 

можливо підвищити > 600С за допомогою вбудованого проточного нагрівача 

для теплоносія 4 

Для зменшення енерговитрат у схемному рішенні, представленому на 

рис. 7.5, передбачений режим приготування гарячої води за допомогою 

енергоактивного огородження. 

Нагрівання ємнісного водонагрівача за допомогою енергоактивного 

огородження проводиться в тому випадку, коли різниця температур між 

датчиком температури енергоактивного огородження та вбудованим 

датчиком температури ємнісного водонагрівача перевищить різницю 

температур, налаштовану на контролері. Для цього контролер теплового 

насосу керує насосом контуру енергоактивного огородження в насосній 



групі. Якщо температура знижується нижче значення різниці температур, то 

контролер знову відключить насос контуру енергоактивного огородження. 

У схемному рішенні [39, 62, 215], представленому на рис. 7.5 

передбачено також режим кондиціювання. У випадку, коли зовнішня 

температура перевищить граничну температуру охолодження, налаштовану 

на контролері 2, він активує режим кондиціювання. При цьому вмикаються 

елементи блоку кондиціювання. 

Насоси контуру охолодження функціонують безперервно. Блок 

кондиціювання із змішувачем працює згідно з кривою охолодження. 

Змішувач розсільного контуру забезпечує безперервне використання 

первинного джерела відповідно з використанням. Контроль за точкою роси 

проводиться за допомогою датчика вологості. 

 

7.2.5 Схемне рішення з одним контуром опалювання без змішувача, 

одним контуром опалювання зі змішувачем і функцією гарячого  

водопостачання за допомогою енергоактивних огороджень та 

буферною ємністю контуру опалювання 

 

На рис. 7.6 представлене схемне рішення з двома контурами 

опалювання з різними температурними профілями. Систему 

енергозабезпечення [39, 62] за таким схемним рішенням доцільно 

встановлювати в малоповерхових будинках. 

Основними конструктивним компонентами такої системи 

енергозабезпечення є тепловий насос із вбудованим ємнісним 

водонагрівачем, розподільчий колектор з одним опалювальним контуром без 

змішувача, з одним контуром опалювання зі змішувачем, буферна ємність 

контуру опалювання, перетворювачі ВДЕ у вигляді енергоактивних 

огороджень або геліоколекторів. 

Мінімальні витрати теплового насосу 1 через буферну ємність контуру 

опалювання забезпечується вбудованим вторинним насосом. За такого 



схемного рішення системи енергозабезпечення можливе використання 

насосів контуру опалювання з регулюванням за перепадом тисків. 

При функціюванні системи енергозабезпечення за схемним рішенням, 

представленим на рис. 7.6, передбачені різні режими. Одним із режимів 

передбачено опалення за допомогою теплового насосу. При цьому задіяні два 

контури. Первинний контур бере участь у роботі системи енергозабезпечення 

в тому випадку, коли фактична температура, яка виміряна на датчику 

температури буферної ємності контуру опалювання, знизиться нижче 

заданого значення налаштованого на контролері 2. За даних умов вмикається 

тепловий насос 1 і вмонтований первинний насос. 

 



Рис. 7.6. Схемне рішення з одним контуром опалювання без змішувача, 

одним контуром опалювання зі змішувачем і функцією 

гарячого водопостачання за допомогою перетворювачів ВДЕ 

та буферною ємністю контуру опалювання: 

1 – сонячне випромінювання; 2 – енергоактивне огородження; 

3 –  насос;  4 –  тепловий  насос;  5 –  батарея    опалення; 

 6 – ґрунтовий теплообмінник; 7 – бак акумулятор; 8 – 

фанкоїл;  

9 – тепла підлога; 10 – триходовий клапан. 

 

Для ефективного функціонування системи енергозабезпечення в 

режимі опалення за допомогою теплового насоса вмикається вторинний 

контур. За допомогою теплового насосу 1 тепло подається в контур 

опалювання. Контролер 2 теплового насосу 1 регулює температуру 

подавання теплоносія і, таким чином, налаштовує контури опалювання. 

Вмонтований вторинний насос подає теплоносій через 3-ходовий 

перемикаючий клапан в буферну ємність контуру опалювання або до 

вмонтованого ємнісного водонагрівача 



Насоси контурів опалювання подають необхідну кількість води в 

контури опалювання. Витрата в контурі опалювання регулюється за 

допомогою терморегулювальних вентилів радіаторів або вентилів на 

розподільчій гребінці системи „тепла підлога” або зовнішнім контролером 

контурів опалювання. Якщо фактична температура на датчику температури 

зворотної магістралі перевищить задане значення, налаштоване на 

контролері, то тепловий насос 1 та вмонтований вторинний насос 

вимикаються. Для компенсації різниці енергії в первинному та вторинному 

контурах паралельно контурам опалювання встановлена буферна ємність. 

Теплота, невикористана в контурах опалювання, накопичується в буферній 

ємності. Такі умови експлуатації забезпечують тривалий термін роботи 

теплового насосу 1. 

У випадку аварійного відключення електричного струму контури 

опалювання забезпечуються теплом від буферної ємності. 

У системі енергозабезпечення [39, 62, 218, 219], представленій на 

рис. 7.6, передбачений режим підігріву гарячої води тепловим насосом. 

Приготування гарячої води з використанням теплового насосу 1 є 

пріоритетним режимом відносно контурів опалювання. Доцільно такий 

режим використовувати в нічний час за наявності тарифного лічильника. 

Запит на підігрів води надходить від вмонтованого датчика 

температури ємнісного водонагрівача та контролера, який керує 

вмонтованим вторинним насосом у сполученні з вмонтованим трьохходовим 

перемикаючим клапаном або насосом завантаження водонагрівача. 

Температура подавання підвищується контролером до значення, яке 

необхідне для отримання гарячої води. 

Якщо фактичне значення на датчику температури ємнісного 

водонагрівача перевищить значення, налаштоване на контролері, то 

контролер через триходовий перемикаючий клапан „опалення/гаряча вода” 

переведе подавання теплоносія на контур опалювання. Температуру 



подавання можна підвищити > 600С за допомогою вмонтованого проточного 

нагрівача для теплоносія 4. 

У системі енергозабезпечення на рис. 7.6 передбачено режим 

приготування гарячої води за допомогою перетворювачів ВДЕ. У такому 

режимі нагрівання ємнісного водонагрівача за допомогою теплової енергії 

отриманої від перетворювача ВДЕ проводиться, якщо різниця температур 

між датчиком температури перетворювача ВДЕ та вмонтованим датчиком 

температури ємнісного водонагрівача перевищить різницю температур, 

налаштовану на контролері. Для цього контролер теплового насоса керує 

насосом контуру перетворювача ВДЕ в насосній групі. Якщо температура 

знизиться нижче значення різниці температур, то контролер знову вимкне 

насос контуру перетворювача ВДЕ. 

 

7.2.6 Схемне рішення системи забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі використання енергії Сонця та 

навколишнього середовища з перетворювачами ВДЕ та тепловим 

насосом, що використовує теплоту проточної води 

 

Принципова схема системи енергозабезпечення з використанням 

сонячної енергії [39, 62, 217] та теплоти проточної води наведена на рис. 7.7. 

У цій системі випаровування холодоагенту здійснюється при відбиранні ним 

тепла у випарнику 4 теплового насосу від нагрітої в резервуарі 8 води. Далі 

пара стискається в компресорі 9 і надходить до конденсатора 6, де 

конденсується, віддаючи тепло воді в баці-накопичувачі 7. Після цього 

холодоагент через дросель 5 знову надходить до випарника 4. Для 

підігрівання води призначений сонячний контур. При освітленні сонячного 

колектора 2 Сонцем автоматична система керування вмикає циркуляцію 

теплоносія насосом 1. 

 



 

 

Рис. 7.7. Схемне рішення системи кліматизації та енергозабезпечення з 

перетворювачем ВДЕ та тепловим насосом, який 

використовує теплоту проточної води: 

1, 10, 11 – насос, 2 – перетворювач ВДЕ, 3 – теплообмінник 

сонячного контуру, 4 – випарник, 5 – дросель, 6 –

 конденсатор, 7 – бак-накопичувач, 8 – резервуар, 9 – 

компресор, 12 – розши-рювальний бак. 



Теплота від колектора теплоносієм передається у випарник 4 і потім за 

допомогою теплового насоса – у витратний бак-накопичувач 7. У тому 

випадку, коли сонячна енергія відсутня і температура води в баці-

накопичувачі 7 нижче за необхідне значення, система автоматичного 

керування включає подачу проточної води в резервуар 8 теплообмінників. 

При цьому вона охолоджується, віддаючи теплоту холодоагентові через 

зовнішні поверхні випарника. Вода до резервуару 8 може подаватися з 

підземних джерел, з водоймищ, бути технічною скидною тощо. Вона є 

джерелом низькопотенційного тепла. 

Необхідна температура холодоагента у випарнику підтримується 

системою керування за допомогою регулювання гідравлічного опору дроселя 

5. Коли в резервуарі 8 досягається задана температура води, система 

відключиться. Перевагою такої схеми є підвищення коефіцієнта 

використання сонячної енергії за рахунок зменшення теплових втрат 

енергоактивного огородження при більш низьких температурах теплоносія. 

 

7.2.7 Схемне рішення системи забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі використання енергії Сонця та 

навколишнього середовища з тепловим насосом та суміщеним 

випарником і теплообмінником сонячного контуру 

 

Особливістю системи кліматизації та енергозабезпечення [39, 62, 218], 

схема якої наведена на рис. 7.8, важливою функціональною та 

конструктивною особливістю (на відміну від системи за схемою рис. 7.7), 

запропоноване схемне рішення системи кліматизації та енергозабезпечення є 

те, що теплообмінник сонячного контуру 3 розміщується всередині 

випарника 4 теплового насосу. 

Теплообмін із проточною водою здійснюється через зовнішню 

поверхню випарника 4. У холодний час, щоб уникнути розмерзання 



енергоактивного огородження і магістралей, необхідно після закінчення 

роботи зливати воду за допомогою спеціальних пристроїв. 

 

 

 

 

 

Рис. 7.8. Схемне рішення системи кліматизації та енергозабезпечення з 

тепловим насосом та суміщеним випарником і 

теплообмінником сонячного контуру перетворювача ВДЕ: 



1, 10, 11 – насос, 2 – перетворювач ВДЕ, 3 – теплообмінник 

сонячного контуру, 4 – випарник теплового насосу, 5 –

 дросель, 6 – конденсатор, 7 – бак-накопичувач, 8 – резервуар, 

9 – компре-сор, 12 – розширювальний бак. 

7.2.8 Схемне рішення системи забезпечення кліматичних умов у  

         приміщеннях на основі використання енергії сонця та  

         навколишнього середовища, що передбачає наявність одного  

         контуру опалювання без змішувача, двох контурів опалювання зі  

         змішувачем, перетворювачів ВДЕ буферну ємність контуру  

         опалювання 

 

Схемне рішення системи кліматизації та енергозабезпечення з трьома 

контурами опалювання та різною конструкцією контурів опалювання, яке 

доцільно використовувати для малоповерхових споруд, представлено 

на рис. 7.9. 

При побудові системи енергозабезпечення [39, 62] зі схемним 

рішенням, представленим на рис. 7.9, мінімальна витрата теплового насосу 1 

через буферну ємність контуру опалювання забезпечується вмонтованим 

вторинним насосом. Для ефективного функціювання такої системи 

енергозабезпечення доцільно використання насосів контуру опалювання з 

регулюванням перепаду тиску. 

Передбачено декілька режимів функціонування системи 

енергозабезпечення, яка побудована за схемним рішенням на рис. 7.9. 

У режимі опалювання тепловим насосом задіяними є два контури. 

Розглянемо первинний контур. У випадку, коли фактична температура, 

виміряна на датчику температури буферної ємності контуру опалювання 

знизиться нижче заданого значення, налаштованого на контролері 2, то 

вмикається тепловий насос 1 і вмонтований первинний насос. 

Тепловий насос 1 забезпечує контур опалювання теплом завдяки 

наявності у системі вторинного контуру. Контролер 2 теплового насосу 1 



регулює температуру подавання теплоносія, забезпечуючи необхідний режим 

роботи контурів опалювання. Вбудований вторинний насос подає теплоносій 

через триходовий перемикаючий клапан до буферної ємності контуру 

опалювання або до вбудованого ємнісного водонагрівача. 

Насоси контурів опалювання подають необхідну кількість води в 

контури опалювання. Витрата в контурі опалювання регулюється 

відкриванням або закриванням терморегулюючих вентилів радіаторів або 

вентилів на розподільчій гребінці системи „тепла підлога” або зовнішнім 

контролером контурів опалювання. Якщо фактична температура на датчику 

температури зворотної магістралі перевищить задане значення, налаштоване 

на контролері, то тепловий насос 1 і вторинний насос вимикаються. 

 

 

Рис. 7.9. Принципове схемне рішення системи кліматизації та 

енергозабезпечення, у якому передбачена наявність одного 

контуру опалювання без змішувача, двох контурів опалювання 



зі змішувачем, перетворювач ВДЕ та буферної ємності 

контуру опалювання: 

1 – сонячне випромінювання; 2 – перетворювач ВДЕ; 3 –

 насос; 4 – тепловий насос; 5 – батарея опалення; 6 – ґрунтовий 

теплообмінник; 10 – триходовий клапан. 

Для компенсації різниці енергії в первинному та вторинному контурі 

паралельно контурам опалювання встановлена буферна ємність. Тепло, яке 

не використане в контурі опалювання, накопичується в буферній ємності. 

Крім того, це сприяє подовженню терміну роботи теплового насоса 1. 

Тільки після того, як температура на верхньому датчику температури 

буферної ємності знизиться нижче заданого значення, відбудеться повторне 

вмикання теплового насосу 1, а при досягненні заданого значення 

температури у зворотній магістралі теплового насосу він вимикається. При 

відключенні електропостачання контури опалювання забезпечуються теплом 

від буферної ємності. 

Режим гарячого водопостачання за допомогою теплового насосу є 

пріоритетним режимом системи кліматизації та енергозабезпечення 

відповідно до схеми рис. 7.10. 

Запит на приготування гарячої води надходить від вбудованого датчика 

температури ємнісного водонагрівача та контролера, який керує вбудованим 

вторинним насосом в сполученні із вбудованим трьохходовим 

перемикаючим клапаном, або насосом завантаження водонагрівача. 

Температура подавання підвищується контролером до значення, яке 

необхідне для приготування гарячої води. 

Коли фактичне значення на датчику температури ємнісного 

водонагрівача перевищить задане значення, яке налаштоване на контролері, 

то контролер через триходовий перемикаючий клапан „опалення/гаряча 

вода” перемикне подавання теплоносія на контур опалювання. 

Температуру подавання можна підвищити >600С за допомогою 

вбудованого проточного нагрівача для теплоносія 4. 



Перетворювач ВДЕ є основним конструктивним елементом системи 

кліматизації та енергозабезпечення (рис. 7.9) в режимі гарячого 

водозабезпечення. 

Нагрівання ємнісного водонагрівача перетворювачами ВДЕ 

забезпечується в тому випадку, коли різниця температур між датчиком 

температури колектора та вбудованим нижнім датчиком температури 

ємнісного водонагрівача перевищить різницю температур, налаштовану на 

контролері. Для цього контролер теплового насосу керує насосом контуру 

енергоактивного огородження в насосній групі. 

Коли температура знизиться нижче значення різниці температур, то 

контролер вимкне насос контуру енергоактивного огородження. 

 

7.2.9 Схемне рішення, що включає один контур опалювання без  

сумішувача, два контури опалювання без сумішувача, з  

приготуванням гарячої води, буферної ємності та функцією  

кондиціювання 

 

Система енергозабезпечення, яка одночасно виконує функції 

опалювання, гарячого водозабезпечення та кондиціювання, має у своєму 

складі три опалювальних контури, представлена на рис. 7.101. 

Відповідно до схемного рішення [39, 62, 218, 219], представленого на 

рис. 7.10, мінімальна витрата теплового насосу 1 через буферну ємність 

контуру опалювання забезпечується вбудованим вторинним насосом. 

Можливе використання насосів контуру опалювання з регулюванням за 

перепадом тиску. 

При використанні теплового насоса в якості перетворювання енергії 

навколишнього середовища в теплоту (рис. 7.10) передбачено режим 

опалювання приміщень. 

У первинному контурі, коли фактична температура, виміряна на 

датчику температури буферної ємності контуру опалювання знизиться нижче 



заданого значення, налаштованого на контролері 2, то вмикається тепловий 

насос 1 та вбудований первинний насос. 

У вторинному контурі схемного рішення рис. 7.10 тепловий насос 1 

забезпечує контур опалювання теплом. Контролер 2 теплового насосу 1 

регулює температуру подавання теплоносія, що надходить до контурів 

опалювання. Вбудований вторинний насос подає теплоносій через 

триходовий перемикаючий клапан в буферну ємність контуру опалювання 

або до вбудовано ємнісного водонагрівача. 

 

 

 

Рис. 7.10. Схемне рішення, що включає один контур опалювання без 

сумішувача, два контури опалювання без сумішувача, з 



приготуванням гарячої води, буферної ємності та функцією 

кондиціювання: 

1 – сонячне випромінювання; 2 – перетворювач ВДЕ; 3 – 

насос; 4 – тепловий насос; 5 – батарея опалення; 6 –

 ґрунтовий теплообмінник; 7 – бак акумулятор; 8 – фанкоїл; 

9 – тепла підлога; 10 – триходовий клапан. 

Насоси контурів опалювання подають необхідну кількість води до 

контурів опалювання. Витрата в контурі опалювання регулюється за 

допомогою терморегулюючих вентилів радіаторів на розподільчій гребінці 

системи „тепла підлога” або зовнішнім контролером контурів опалювання. У 

тому випадку, коли фактична температура на датчику температури зворотної 

магістралі перевищить задане значення, налаштоване на контролері, то 

тепловий насос 1 та вторинний насос вимикаються. 

Для компенсації різниці енергії в первинному та вторинному контурі 

паралельно контурам опалювання встановлена буферна ємність. Надлишкове 

тепло, невикористане в контурах опалювання, надходить до буферної 

ємності. Це дозволяє забезпечити тривалий термін роботи теплового насосу 

1. 

Тільки після того, як температура на верхньому температурному 

датчику буферної ємності знизиться нижче заданого значення, відбудеться 

повторне включення теплового насосу 1, а при досягненні заданого значення 

температури у зворотній магістралі теплового насосу, він знову вимикається. 

У період відключення електромережі контури опалювання забезпечуються 

теплотою від буферної ємності. 

Схемне рішення представлене на рис. 7.10 передбачає також режим 

отримання гарячої води за допомогою теплового насоса 1. При включенні 

такого режиму запит на приготування гарячої води надходить від 

вбудованого датчика температури ємнісного водонагрівача та контролера, 

який керує вбудованим вторинним насосом в сполученні із вбудованим 

триходовим перемикаючим клапаном або насосом завантаження 



водонагрівача. Температура подачі підвищується контролером до значення, 

необхідного для приготування гарячої води. У той момент коли фактичне 

значення температури ємнісного водонагрівача перевищить задане значення, 

налаштоване на контролері, він через триходовий перемикаючий клапан 

„опалення/гаряча вода” перемикне подачу теплоносія на контур опалювання. 

Температуру подавання можливо підвищити > 600С за допомогою 

вбудованого проточного нагрівача для теплоносія 4. 

Схемне рішення рис. 7.10 передбачає режим приготування гарячої води 

за допомогою перетворювача ВДЕ. Відповідно до цього режиму 

функціювання нагрівання ємнісного водонагрівача перетворювачем ВДЕ 

відбувається в тому випадку, коли різниця температур між датчиком 

температури перетворювача ВДЕ та вбудованим нижнім датчиком 

температури ємнісного водонагрівача перевищить різницю температур, 

налаштовану на контролері. Для цього контролер теплового насосу керує 

насосом контуру перетворювача ВДЕ в насосній групі. Якщо температура 

знизиться нижче різниці температур, то контролер знову вимкне насос 

контуру перетворювача ВДЕ. 

Функція режиму кондиціювання передбачена в системі кліматизації та 

енергозабезпечення за схемним рішенням на рис. 7.10. За умови, коли 

зовнішня температура перевищить граничну температуру охолодження, 

налаштовану на контролері 2, активується режим кондиціювання. Насоси 

контуру охолодження функціонують безперервно. Змішувач контуру 

забезпечує безперервне використання первинного джерела. 

Контроль за точкою роси проводиться за допомогою навісного датчика 

вологості. 

 

7.2.10 Схемне рішення комбінованої системи забезпечення 

кліматичних умов у приміщеннях на основі використання 

енергії Сонця та навколишнього середовища 

 



Комбінована система забезпечення кліматичних умов в приміщеннях 

на основі використання енергії Сонця та навколишнього середовища, 

принципова схема якої наведена на рис. 7.11, призначена для цілорічного 

гарячого водопостачання та опалення споруд [39, 62, 218]. У ній з метою 

підвищення надійності системи в цілому використовується як енергія 

сонячного випромінювання та теплота навколишнього повітря, так і 

електроенергія з центральної мережі електропостачання. 

 

 

 

Рис. 7.11. Схемне рішення комбінованої системи забезпечення 

кліматичних умов у приміщеннях на основі використання 

енергії сонця та навколишнього середовища: 



А1 – перетворювач ВДЕ (інтегрований на базове 

огородження споруди), А2 – перетворювач ВДЕ, 

встановлений на даху споруди,   А3 –   тепловий   насос  А3,  

Б1 –  бак-акумулятор,  

Б2 – витратний бак, АТ1 – бак-теплообмінник, АТ2 – бак-

теплообмінник з електронагрівачем, АК1 – розширювальний 

бак, Н1...Н3 – циркуляційні насоси, ВН1...ВН8, УВ1 – 

вентилі, Т1 – теплообмінник сонячного контуру, Т2 –

 теплообмінник системи гарячого водопостачання, Т3 –

 випарник теплового насосу, Т4 – конденсатор теплового 

насосу. 

Основними елементами системи є енергоактивні огородження (для 

стіни – А1, для даху – А2), тепловий насос А3, бак-акумулятор Б1 та 

витратний бак Б2, бак-теплообмінник АТ1 та бак-теплообмінник з 

електронагрівачем АТ2, розширювальний бак АК1, циркуляційні насоси 

Н1...Н3, вентилі ВН1...ВН8 та УВ1, трубопроводи. Функціонує комплексна 

система енергозабезпечення наступним чином. При достатньому рівні 

інтенсивності сонячного випромінювання блок керування вмикає 

циркуляційний насос Н1 сонячного контуру, елементами якого є А1, А2, 

теплообмінник Т1, вентилі ВН1...ВН5, і теплоносій (антифриз) з витратного 

баку Б2 заповнює їх. Насос Н1 має вбудований регулятор, який змінює 

витрату теплоносія в залежності від температури теплоносія в 

А1, А2, Б1, АТ1. 

Залежно від пори року, часу доби та погодних умов теплоносій 

сонячного контуру може нагріватися послідовно в А1, потім в А2, або в 

кожній із них окремо. Подача теплоносія в А1 або А2 здійснюється 

перемиканням триходових вентилів ВН1...ВН5. Їх положення та витрата 

теплоносія в контурі регулюються таким чином, щоб забезпечити перепад не 

менший за 5 К, між температурою теплоносія сонячного контуру на вході в 

теплообмінник баку АТ1 та температурою теплоносія (в АТ1) контуру 



накопичення енергії (умова 1). До контуру накопичення енергії входять бак-

акумулятор Б1, бак-теплообмінник АТ1, розширювальний бак АК1, 

реверсивний насос Н2. Нагрітий в енергоактивному огородженні теплоносій 

сонячного контуру, проходячи через теплообмінник Т1 баку АТ1, віддає 

теплоту теплоносію контуру накопичення енергії.  

Циркуляція відбувається до того часу, доки виконується умова 1. Якщо 

ж ні, то блок керування вимикає насос  Н1 та закриває вентиль ВН4 для 

запобігання рециркуляції теплоносія. При зниженні температури довкілля до 

критичної, що на 2...3 К перевищує температуру замерзання теплоносія 

сонячного контуру, відкриваються вентилі ВН4 та УВ1 і теплоносій 

самопливом зливається до витратного баку Б2. 

Для зменшення інерційності системи бак-теплообмінник АТ1 має 

невеликий об’єм і накопичує невелику кількість теплової енергії. Для 

довгострокового збереження значних обсягів теплової енергії передбачений 

бак-акумулятор Б1. У разі, коли теплова енергія, що надходить від А1 і А2, 

не споживається (або споживається не повністю) і температура теплоносія 

контуру накопичення у баці-теплообміннику АТ1 підвищується до такого 

рівня, що значно знижується ефективність перетворення енергії в А1 та А2, а 

також температура теплоносія в АТ1 перевищує температуру теплоносія в 

Б1, вмикається реверсивний насос Н2. Він перекачує теплоносій з нижніх, 

більш холодних шарів Б1, в нижню частину АТ1, витісняючи з нього 

нагрітий теплоносій у верхню частину Б1. Примусова циркуляція 

реверсивним насосом Н2 теплоносія в системі „Б1 – АТ1” може відбуватися і 

у зворотному напрямку. Це відбувається в тих випадках, коли споживання 

теплової енергії є, а її надходження від А1 та А2 або недостатнє, або ж зовсім 

відсутнє. Б1 та АТ1 можуть бути окремими добре теплоізольованими баками 

або ж для зменшення теплових втрат АТ1 може бути розташований всередині 

Б1 у зоні більш теплих шарів теплоносія. 

У баці-теплообміннику АТ1 окрім теплообмінника сонячного контуру 

Т1 знаходяться випарник Т3 теплового насосу А3 та теплообмінник Т2 



системи гарячого водопостачання. Тепловий насос А3 призначений для 

підвищення температури теплоносія в баці-теплообміннику АТ2 (через 

теплообмінник-конденсатор Т4) до рівня, достатнього для нагрівання води в 

системі гарячого водопостачання та теплоносія системи опалення. В АТ2 

вмонтований електричний нагрівач А4 на випадок, коли надходження енергії 

від А1 та А2 недостатнє, а температура теплоносія в контурі накопичення 

енергії зменшується до рівня, при якому використання теплової помпи А3 

стає недоцільним. 

Нагрівання води для системи гарячого водопостачання може 

відбуватися в АТ2 або АТ1 залежно від температури теплоносія в 

останньому. Триходовий вентиль ВН6 дозволяє перенаправляти потік з 

водогінної мережі в систему гарячого водопостачання через АТ1 або АТ2. 

Вентиль ВН8 призначений для наповнення теплоносієм бака-

теплообмінника АТ2, а керований вентиль УВ1 – для заповнення та 

спорожнення сонячного контуру. Для запобігання механічних ушкоджень 

контуру накопичення енергії передбачений розширювальний бак АК1, який 

дозволяє підтримувати сталий тиск при нагріванні або охолодженні 

теплоносія. 

Схема системи кліматизації [39, 62, 219] та енергозабезпечення 

(рис. 7.11) є розвитком попередніх схем і доповнена системою 

кондиціювання. Пропонується використовувати абсорбційні холодильні 

машини (АХМ). Це дає можливість створити економічну, безпечну й 

малошумну систему кондиціювання, яка використовує сонячну енергію та 

енергію довкілля. Перевагами абсорбційної системи кондиціювання з 

перетворювачами ВДЕ є незалежність від централізованого 

енергопостачання; економічність і безпечність при експлуатації; можливість 

цілодобової та цілорічної експлуатації. 

В АХМ підвищення тиску холодоагенту здійснюється за допомогою 

термомеханічного компресора, робота якого заснована на використанні 

екзотермічних процесів змішування речовин й ендотермічних процесів 



їхнього розділення. В АХМ застосовують бінарні суміші, що складаються з 

робочого агента й абсорбенту (поглинача). При цьому температура кипіння 

суміші відрізняється від нормальних температур кипіння вихідних 

компонентів. АХМ, що працюють на подвійній суміші аміаку та води, 

широко використовуються і залежно від сфери використання випускаються 

різної холодопродуктивності. Серійні АХМ містять генератор-кип’ятильник з 

безпосереднім підігрівом газом. У схемі абсорбційної системи 

кондиціювання комплексної системи кліматизації та енергозабезпечення, що 

пропонується, підігрів генератора-кип’ятильника здійснюється за рахунок 

сонячної енергії. 

 

7.2.11 Схемне рішення системи забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі використання енергії Сонця та 

навколишнього середовища з системою кондиціювання 

 

Абсорбційна система кондиціювання (рис. 7.12) складається з 

абсорбційного та допоміжного контурів. Функціонує [39, 62, 218, 220] вона 

наступним чином. 

Нагрітий в баці-теплообміннику АТ2 теплоносій допоміжного контуру 

направляється до генератора-кип’ятильника А5, де доводить водоаміачний 

розчин до кипіння при постійному тиску, рівному тиску в конденсаторі АТ5 

АТ6. У генераторі-кип'ятильнику А5 утворюються пари аміаку, які надходять 

через ректифікаційну колону в дефлегматор АТ3, де вони частково 

конденсуються. 

Флегма відправляється назад до ректифікаційної колони генератора-

кип’ятильника, а пари доочищеного аміаку направляються до пластинчатого 

конденсатора АТ5 (АТ6), де відбувається конденсація парів аміаку з 

відведенням від них теплоти до АТ1. Рідкий аміак дроселюється 

регулювальним вентилем ДР2 і надходить при зниженому тиску до 

випарника АТ8, де кипить. Кипіння аміаку відбувається за рахунок 



відбирання теплоти від повітря, яке примусово подається вентилятором А7 з 

приміщення, кондиціювання якого здійснюється. 

Холодні пари аміаку з випарника АТ8 безперервно надходять до 

градирні-теплообмінника А6, де вони абсорбуються слабким розчином, що 

надійшов з А5. Абсорбція в А6 супроводжується виділенням теплоти, яке 

відводиться за допомогою охолоджувальної води до бака-

теплообмінника АТ1. Збагачений водоаміачний розчин насосом Н5 

перекачується з зони низького тиску в А6 в зону високого тиску генератора-

кип'ятильника А5. 

 

 

 

 



Рис. 7.12. Схемне рішення системи забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі використання енергії Сонця та 

навколишнього середовища з системою кондиціювання: 

А1 – перетворювач ВДЕ (стіновий), А2 – перетворювач ВДЕ 

(дах), А3 – тепловий насос, А5 – генератор-кип’ятильник, 

А6 – градирня-теплообмінник, А7 – вентилятор, Б1 – бак-

акуму-лятор, Б2 – витратний бак, АТ1 – бак-теплообмінник, 

АТ2 – бак-теплообмінник з електронагрівачем, АТ3 –

 дефлегматор, АТ5, АТ 6 – конденсатори, АТ 8 – випарник, 

АК1 – розширювальний бак, Н1...Н5 – циркуляційні насоси, 

ВН1...ВН8, УВ1 – вентилі, ДР1, ДР2 – регулювальні вентилі. 

7.3 Методика розрахунку енергетичної ефективності застосування 

систем забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі  

використання енергії сонця та навколишнього середовища  

 

7.3.1 Розрахунок енергетичної ефективності застосування системи 

забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі 

використання з сонячним колектором та тепловим насосом, що 

використовує теплоту навколишнього повітря 

 

Енергетичний розрахунок системи забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі використання енергії сонця та навколишнього 

середовища (рис. 7.5) може бути проведений за методиками, наведеними в 

[131, 221 - 224]. 

Добова витрата теплоти Qдоб (кВт∙год/д) для нагрівання споживаної 

води 
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(7.3) 

де Gдоб  – добове споживання гарячої води, кг/д; 



св = 4,18∙103Дж/(кг∙К) – питома теплоємність води; 

tБ = tСП+ΔtМ – температура води в баці 0С; 

tСП – температура води, що надходить споживачеві, 0С; 

ΔtМ –зниження температури води за рахунок втрат тепла в магістралях, 

0С; 

tМ – температура води в мережі, 0С. 

Потужність теплового насосу визначається з умови забезпечення 

гарячою водою споживача за несприятливих умов, тобто коли очікувана 

температура повітря є найнижчою й немає надходження сонячного 

випромінювання. У цьому випадку [131, 221 - 224] дійсний коефіцієнт 

перетворення теплового насосу:  
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(7.4) 

де tmin – очікувана мінімальна температура навколишнього повітря, 0С; 

ΔtK = tK  - tБ – середній перепад температур у конденсаторі, 0С; 

ΔtB = tmin - tB – середній перепад температур у випарнику, 0С; 

tK – температура холодоагенту в конденсаторі, 0С; 

tB – температура холодоагенту у випарнику, 0С; 

a – коефіцієнт, що сумарно враховує усі втрати, тобто втрати в 

холодильному циклі, втрати в компресорі, втрати від зовнішньої 

необоротності при теплообміні (можна приймати a=0,5). 

Добова витрата електроенергії Wдоб (кВт∙год/д), спожитої тепловим 

насосом: 
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де: Qдоб − добова витрата теплоти, (кВт∙год/д); 

φе min − коефіцієнт перетворення теплового насосу. 

(7.5) 

При цьому від навколишнього повітря буде відібрано теплоту [131, 

221 - 224] QПдоб (кВт∙год/д): 
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де: QПдоб – відібране тепло навколишнього повітря за доб, (кВт∙год/д); 

φе min − коефіцієнт перетворення теплового насосу. 

Потужність теплового насосу визначається в припущенні, що він 

працює цілодобово: 
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(7.7) 

Де: W − потужність теплового насосу, кВт; 

Wдоб − добова витрата електроенергії спожитої тепловим насосом, кВт. 

Маса повітря Мдоб (кг/д), яка потрібна для відбирання первинного 

тепла, 
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де сП = 1∙103 Дж/(кг∙К) – питома теплоємність повітря при постійному 

тиску; 

ΔtП = t1П-t2П – зниження температури повітря після віддачі холодоагенту 

теплоти у випарнику, 0С. 

Витрата повітря МП (кг/с) при цьому 
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(7.9) 

де: МП  – витрата повітря, кг/с. 

За витратою повітря і перепадом його тиску на випарнику за 

допомогою характеристик визначається [131, 221 - 224] потужність 

вентилятора: 

Wвен= f (MП, ΔpВ). 

При сонячному освітленні включається в роботу сонячний контур і 

через нього пропускається вся мережна вода, що надходить протягом доби до 

баку-накопичувача [131, 221 - 224]. Для подальших розрахунків необхідно 

знати температуру tзл води, що зливається до баку. Її можна розрахувати за 

формулою: 
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де: tперетвор. вих –температура води на виході з системи перетворювача 

ВДЕ, 0С; 

Δtм перетвор –зниження температури води за рахунок втрат у магістралях, 

0С. 

Температура на виході з системи підігріву перетворювача ВДЕ 

змінюється протягом робочого часу [131, 221 - 224]. Тому зручно 

скористуватися середнім значенням tперетвор вих у вигляді: 
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(7.11) 

де tнавк – температура навколишнього повітря, 0С; 

υперетвор. вих= tвих - tнавк – надлишкова температура води на виході з 

енергоактивного огородження, 0С; 

Температура υперетвор. вих розраховується за формулою: 
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де υpc – середня надлишкова рівноважна температура, 0С; 

υм=tм-tнавк – надлишкова температура води в мережі, 0С; 

ξперетвор – коефіцієнт, що враховує особливості конструкції 

перетворювача ВДЕ; 

 (7.12) 

Nперетвор– безрозмірні параметри, що характеризують перетворювач 

ВДЕ; 

Кперетвор – коефіцієнт теплових втрат перетворювача ВДЕ; 

Fперетвор – площа теплосприймальної поверхні перетворювача ВДЕ, м2; 

Gперетвор – витрата води через перетворювача ВДЕ, м3  

Середня надлишкова рівноважна температура розраховується за 

співвідношенням: 
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де γперетвор – коефіцієнт сприйняття сонячної енергії перетворювачем 

ВДЕ; 

Еm
 – максимальне значення інтенсивності сонячної радіації, Вт/м2; 

Χ – коефіцієнт перерахування інтенсивності радіації з горизонтальної 

поверхні (табличні дані) на поверхню перетворювача ВДЕ. 

Кперетвор – коефіцієнт теплових втрат перетворювача ВДЕ, Вт/(м2∙К); 

Числове значення Еm для кожного місяця можна визначити, 

використовуючи табличні дані, за наближеною формулою [107, 197-200]: 
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де Еmб – максимальне значення Еm, Вт/м2; 

φб і φ – географічні широти базова і даного регіону відповідно, град. 

Середнє значення χ [131, 221 - 224] за період освітлення перетворювача 

ВДЕ можна визначити як: 
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де ψд – частка дифузійної складової в сонячному опроміненні; 

r – альбедо земної поверхні; 

Rпр – коефіцієнт перерахування прямої радіації. 

Коефіцієнт Rпр розраховується [107] за формулою: 
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де 
 sinsinB1  ; 

cossinB2  ; 
coscosB3  ; 

 sincosB
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β – кут установки перетворювача ВДЕ відносно горизонту; 

)2
365

284
sin(409,0 дm

  – схилення Сонця; 

Аперетвор – азимут перетворювача ВДЕ, тобто кут між нормаллю до її 

поверхні та напрямком на південь; 

Азах – азимут сонця, що заходить; 

А0 – азимут сонця в момент початку освітлення перетворювача ВДЕ з 

азимутом Аперетвор= 0; 

mд – порядковий номер дня в році. 

Витрата води Gперетвор (кг/с) через перетворювач ВДЕ визначається з 

припущення, що за час її роботи через неї проходить вся добова витрата: 
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де τр – час роботи перетворювача ВДЕ, год/д; 

при цьому τр = τс∙ψс 

τс – тривалість світлового дня, год/д; 

ψс – ймовірний коефіцієнт сонячного сяяння. 

Кількість тепла QK ((кВт∙год)/д), що повинна надійти від конденсатора 

теплового насосу, щоб вода в баці-накопичувачі нагрілася від tзл до tБ: 
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де: QK – кількість тепла, що повинна надійти від конденсатора 

теплового насосу, (кВт∙год)/д; 

tзл, tБ – відповідні температури в баці накопичувачі, 0С. 

Дійсний коефіцієнт перетворення теплового насосу [131, 221 - 224] при 

середній температурі повітря tнавк в даному місяці: 
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де: φв – дійсний коефіцієнт перетворення теплового насосу; 

tБ − температура гарячої води в баці, 0С; 

ΔtК − зниження температури у конденсаторі теплового насосу, 0С; 

tнавк – температура навколишнього повітря, 0С; 

ΔtB – середній перепад температур у випарнику, 0С. 

Тоді добова витрата електроенергії тепловим насосом: 
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де: Wдоб – добова витрата електроенергії тепловим насосом, кВт; 

QК – кількість тепла, що повинна надійти від конденсатора теплового 

насосу, (кВт∙год)/д; 

e − дійсний коефіцієнт перетворення теплового насосу. 

Ймовірний час роботи τТН (год) теплового насосу: 
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) 

де: τТН – ймовірний час роботи теплового насосу, год; 

W − потужність теплового насосу, кВт год; 

Wдоб − добова витрата електроенергії спожитої тепловим насосом, 

(кВт · год)/д. 

При цьому кількість тепла QПдоб ((кВт∙год)/д), що відбирається від 

навколишнього повітря: 

.W)1(Q
добeПдоб

 
 

(7.22

) 

де: QПдоб – кількість тепла, що відбирається від навколишнього повітря, 

(кВт∙год)/д; 

e − дійсний коефіцієнт перетворення теплового насосу 

Wдоб − добова витрата електроенергії спожитої тепловим насосом, 

(кВт · год)/д. 



Витрата повітря МП (кг/с) через вентилятор: 
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) 

Де: МП – витрата повітря через вентилятор, (кг/с); 

QПдоб − відібране тепло навколишнього повітря за добу, (кВт∙год)/д; 

сП – питома теплоємність повітря при постійному тиску, Дж/(кг∙К); 

Пt  − зниження температури повітря у випарнику, 0С; 

τТП − ймовірний час роботи теплового насосу, год. 

Витрата електроенергії Wвендоб ((кВт∙год)/д) на привід вентилятора 

.WW ТНвенвендоб 
 

(7.23

) 

де: Wвендоб – витрата електроенергії на привід вентилятора, (кВт∙год)/д; 

Wвен – потужність вентилятора, кВт год. 

 

7.3.2 Енергетичний розрахунок системи забезпечення кліматичних 

умов у приміщеннях на основі використання теплового насосу з 

суміщеним випарником і теплообмінником сонячного контуру 

перетворювача ВДЕ 

Методика розрахунку системи забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі використання теплового насосу із суміщеним 

випарником і теплообмінником сонячного контуру [131, 221 - 224] 

перетворювача ВДЕ (рис. 7.9) наведено нижче. 

Добова витрата теплоти Qдоб обчислюється за формулою (7.3). 

Потужність теплового насосу повинна забезпечувати підігрів 

видаткової води до заданої температури і без сонячного обігріву. Для 

раціонального використання тепла підземних вод охолодження їх в 

резервуарі повинне бути як можна нижчим, не допускаючи утворення на 

випарнику льоду [131, 221 - 224]. Тому температуру холодоагенту у 

випарнику приймають не нижчою за 2 0С. 

Тоді дійсний коефіцієнт перетворення теплового насосу: 
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φв min – дійсний коефіцієнт перетворення теплового насосу; 

tБ − температура гарячої води в баці, 0С; 

ΔtК − зниження температури у конденсаторі теплового насосу, 0С; 

tнавк – температура навколишнього повітря, 0С; 

ΔtB – середній перепад температур у випарнику, 0С. 

 

Добове споживання електроенергії і потужність теплового насосу 

визначається за формулами (7.5) і (7.7) відповідно. 

Кількість тепла, що відбирається від проточної води, у цьому випадку 

обчислюється за формулою (7.6). 

Для відбору первинного тепла випарником теплового насосу [131, 221 -

 224] буде потрібна добова витрата Мдоб (кг/д) проточної води: 
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де: Мдоб – добова витрата проточної води, (кг/д); 

Δtв – зниження температури води після віддачі тепла споживачеві, 0С; 

QПдоб − відібране тепло навколишнього повітря за добу, (кВт∙год)/д; 

св – питома теплоємність води, Дж/(кг∙К). 

Витрата води визначається за формулою (7.9). 

При надходженні сонячного випромінювання на перетворювач ВДЕ 

включається в роботу насос в сонячному контурі та нагрітий теплоносій 

надходить до теплообмінника. Подача проточної води до резервуару 

теплообмінників припиняється. Відібране від теплоносія сонячного контуру 

тепло передається холодоагентові у випарнику. 

Середня температура води в резервуарі теплообмінників tРТ може бути 

[131, 221 - 224] обчислена за: 



)
4

11(
2 2

1

21

А

АА
tРТ  , (7.26) 

де: tРТ  – середня температура води в резервуарі теплообмінників, 0С; 

при цьому: 
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 – середня надлишкова рівноважна температура 

перетворювача ВДЕ; 

GТН – питома витрата теплоносія, кг/(м2∙с); 

сТН – питома теплоємність теплоносія, Дж/(кг∙К); 
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  – безрозмірний комплекс; 
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 – параметр теплообмінника; 

КТО – коефіцієнт теплопередачі в теплообміннику, Вт/(м2∙К); 

FТО – площа теплообмінника, м2. 

Дійсний коефіцієнт перетворення теплового насосу: 
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де: φв – дійсний коефіцієнт перетворення теплового насосу; 

tБ − температура гарячої води в баці, 0С; 

ΔtК − зниження температури у конденсаторі теплового насосу, 0С; 

tнавк – температура навколишнього повітря, 0С; 

ΔtB – середній перепад температур у випарнику, 0С; 

tРТ  − температура в резервуарі теплообмінників, 0С. 



Кількість тепла [107], що надійшла до видаткового баку за час роботи 

сонячного контуру: 

cceперетвор WQ  
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де: Qперетвор – кількість тепла, що надійшла до видаткового баку за час 

роботи сонячного контуру, кВт∙год; 

W − потужність теплового насосу, кВт год; 

e − дійсний коефіцієнт перетворення теплового насосу; 

с − тривалість світлового дня, год; 

ψс – коефіцієнт сонячного сяяння. 

Якщо температура води в резервуарі теплообмінників виявляється 

нижчою за температуру проточної води [107, 197 - 200], то автоматична 

система керування підключає подачу проточної води. 

Час роботи теплового насосу на проточній воді: 

minc

Кдоб

пр W

QQ









 

(7.29

) 

де: τпр – час роботи теплової помпи на проточній воді, год; 

φе min − коефіцієнт перетворення теплового насосу; 

Qдоб − добова витрата теплоти, (кВт∙год)/д; 

QK − кількість тепла, що повинна надійти від конденсатора теплового 

насосу, кВт год. 

Формула для обчислення температури tРТ в резервуарі теплообмінників 

може бути одержана наступним чином. 

Рівняння балансу тепла: 
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де: МРТ –маса води в резервуарі теплообмінників, кг; 

τ – час, год; 

Qперетвор – тепловий потік від перетворювача ВДЕ, кВт год; 



QТН – тепловий потік, що відбирається тепловим насосом, кВт год. 

При цьому величина теплового потоку від перетворювача ВДЕ 

розраховується за виразом: 

перетворРТpNТНТНперетвор F)tt(ФсGQ 
, 

де: GТН – питома витрата теплоносія, кг/(м2∙с); 

сn − теплоємність повітряного теплоносія, Дж/(кг∙К); 

ФN − безрозмірний комплекс; 

tp − рівноважна температура перетворювача ВДЕ, 0С; 

tРТ  − температура в резервуарі теплообмінників, 0С; 

Fперетовр – площа теплосприймальної поверхні перетворювача ВДЕ, м2. 

 

Величина теплового потоку, що відбирається тепловим насосом 

розраховується за виразом: 

W)1(Q еТН  
 

де: QТН − величина теплового потоку, поглинутого теплоносієм, кВт 

год; 

W − потужність теплового насосу, кВт год; 

e − дійсний коефіцієнт перетворення теплового насосу. 

Оскільки розрахунок є оцінювальним [131, 221 - 224], то зручно 

скористатися рішенням для квазістаціонарного режиму, спираючись на 

середньоінтегральні значення температур. 

У цьому випадку 0
d

dtРТ

. 

Тоді рівняння теплового балансу прийме такий вигляд: 
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де: Fперетовр – площа теплосприймальної поверхні перетворювача ВДЕ, 

м2; 

GТН – питома витрата теплоносія, кг/(м2∙с); 



сТН – питома теплоємність теплоносія сонячного контуру, Дж/(кг∙К); 

ФN − безрозмірний комплекс; 

tРТ  − температура в резервуарі теплообмінників, 0С; 

tрс − середня надлишкова рівноважна температура перетворювача ВДЕ, 

0С; 

e − дійсний коефіцієнт перетворення теплового насосу; 

W − потужність теплового насосу, кВт год; 

ΔtK – середній перепад температур у конденсаторі, 0С; 

tБ − температура гарячої води в бац, 0С; 

ΔtB – середній перепад температур у випарнику, 0С; 

Для спрощення викладення позначимо: 




W

ФсGF NТНТНперетвор

, 

(7.32

) 

a5,0)tt273(
БК

 
, 

(7.33

) 

вttt
БКВ
 

. 

(7.34

) 

Тоді рівняння балансу тепла прийме вигляд: 
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Із рішення цього рівняння одержимо: 
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де: tРТ 1,2  − температура в резервуарах теплообмінників, 0С; 

(7.36

) 

При цьому: 
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Аналіз отриманого рішення показує, що перший корінь 
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  фізичного сенсу не має. 

Тому остаточно температура в резервуарі теплообмінників 

розраховується за рівнянням: 
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7.4 Приклад практичного впровадження запропонованих схемних 

рішень 

 

Для перевірки отриманих практичних та методичних рекомендацій 

співробітники Дніпропетровського національного університету імені 

Олеся Гончара брали участь у проектуванні та введенні в експлуатацію 

системи енергозабезпечення енергоефективного будинку житловою площею 

250 м2. Система кліматизації та енергозабезпечення [225 - 228] для 

двоповерхового будинку складається з перетворювача ВДЕ у вигляді 

енергоактивних огороджень, інтегрованих у дах будівлі, теплового насосу та 

сезонного ґрунтового акумулятора теплоти. 

На рис. 7.13 наведена загальна схема енергозабезпечення 

енергоактивного будинку. Вона функціонує наступним чином. У якості 

теплоносія використовується незамерзаюча рідина, наприклад, 

пропіленгліколь. Він циркуляційними насосами 3 подається через систему 

патрубків, що підводять, в енергоактивні огородження [225], які в сукупності 

є скатами № 1 – 5 сонячного контуру.  



 

 

Рис. 7.13. Схема енергозабезпечення енергоактивного будинку [201] 

1 – скати геліосистем; 2 – регулюючі вентилі; 3 –

 циркуляційній насос;  4 –   розширювальній    бак   з   

дренажним    клапаном;  

5 – теплообмінник; 6, 7 – триходові клапани К1 і К2; 8 – бак-

акумулятор; 9 – оперативній бак; 10, 11 – внутрішня і 

обсадна труба ґрунтового теплообмінника, відповідно. 

 

Враховуючи, що кількість перетворювачів ВДЕ в кожному скаті різна, 

то для забезпечення однакової швидкості теплоносія в профілі заздалегідь 



відрегулювали витрати через живлячі колектори скатів за допомогою 

вентилів 2. Нагрітий теплоносій потрапляє в теплообмінники 5 і циркулює в 

цьому контурі, доки температура його на виході із скатів не стане рівною 

заданій (30 – 50 0С). Далі включається циркуляційний насос гідромеханічного 

контуру і починає прокачувати теплоносій у другому контурі 

теплообмінника 5, який поступає в оперативний бак 9 для віддачі теплоти 

теплоносію в тепловому насосі для систем опалювання і гарячого 

водопостачання. Триходовий клапан 7 (К2) пропускає теплоносій або в бак-

акумулятор 8, або в сезонний ґрунтовий теплообмінник крізь обсадну трубу 

10 залежно від заданої програмою температури. Причому відкриття К2 на 

скидання надлишкового теплоти здійснюється при досягненні теплоносієм 

температури, наперед заданої, у нашому випадку це відбувається при 

температурі 70 0С. 

У другому контурі частина теплоти йде на нагрів теплоносія для 

теплового насоса в оперативному баку 9 і на підігрівання бака акумулятора 8, 

а частина тепла йде на зарядку сезонного ґрунтового акумулятора теплоти 

10, 11. Триходовий клапан 6 (К1), який за допомогою системи управління 

залежно від температури теплоносія, що поступає, на виході з геліоблока, 

забезпечує напрямок руху теплоносія або на теплообмінники 5 для зняття 

теплоти від сонячного контуру, або на оперативний бак 9 для скидання 

надлишкового теплоти в літній час від енергоактивних огороджень на 

зарядку ґрунтового акумулятора. У зимову пору року, коли інсоляція 

енергоактивних огороджень недостатня, клапан К1 направляє подачу 

теплоносія з ґрунтового акумулятора до оперативного бака 9, і, таким чином, 

забезпечується низькопотенційне тепло для роботи теплового насоса в 

системі опалення та гарячого водопостачання [193]. 

За період експлуатації зовнішній і внутрішній огляд даху показав, що 

відсутні будь-які проникнення води, недопустимі прогини та залишкові 

деформації енергоактивного огородження, термічне короблення прозорого 

покриття за даний період, незважаючи на критичні навантаження, що 



доводились на покрівлю: ураганний вітер із швидкістю більше 16 м/с; висота 

снігового покриву від 300 до 350 мм; температура поглинаючої поверхні 

ската до 87 ºС. 

Інтенсивність сонячного випромінювання, яке надходить на 

горизонтальну поверхню, вимірювалось голівкою піранометра М-115 

(спектральний діапазон 0,3 – 24 мкм), потім перераховано для поверхні з 

кутом нахилу 22º (кут нахилу ската даху). 

Для визначення ефективності функціонування системи 

енергозабезпечення проведено вимірювання: 

– різниці температур теплоносія на вході та виході з енергоактивного 

огородження Δt (0С); вимірювання проводились за допомогою датчиків 

температури Pt-1000; 

– об'ємні витрати теплоносія V (м3/год) на вихідному трубопроводі 

кожного ската енергоактивних огороджень; вимірювання проводились 

ультразвуковим витратоміром Дніпро-7 (ТУ 4213-072-00236494-2007). 

Показники фіксувались з інтервалом 30 хвилин роботи сонячного 

контуру та виводились на пульт автоматичного управління всієї системи 

теплопостачання у вигляді таблиць. 

За (7.8) проведено визначення кількості перетвореної сонячної енергії в 

теплову енергію. 

 

,tmcQ p   
 

(7.38

) 

  

де: ср – теплоємність теплоносія; 

m – витрати теплоносія крізь систему енергоактивного огородження, 

кг/с; 

τ – термін надходження сонячного випромінювання (світловій день, 

місяць). 

 



Результати вимірювань денної та щомісячної сонячної енергії, що 

надходить та перетворюється в сонячному контурі представлені в табл. 7.1. 

 

Таблиця 7.1 

Ефективність перетворення сонячної енергії в сонячному контурі [225] 

Місяць Середня 

температура 

повітря, 0С 

Денний 

інтервал 

інсоляції, 

год. 

Перетворювана сонячна енергія 

Середньодобова, 

106 Дж/м2 

Середньомісячна*, 

108 Дж/м2 

1 -6,4 8-16 1,19 0,368 

2 -6,8 8-17 2,74 0,768 

3 -0,4 7-18 5,98 1,856 

4 8,2 7-19 7,71 2,312 

5 15,4 6-19 10,37 3,216 

6 19 5-20 11,58 3,472 

7 21,6 5-20 12,31 3,851 

8 20,3 6-19 12,52 3,804 

9 15,0 6-19 9,67 2,905 

10 9,0 7-18 5,56 1,723 

11 1,4 8-17 2,21 0,664 

12 -3,6 9-16 1,01 0,312 

 

*Примітка: Визначено на підставі вимірювань в різниці температур на вході та 

виході теплоносія в системи енергозабезпечення як середнє для трьох днів у 

першу, другу і третю декади місяця.  

 

Результати визначення в реальних умовах перетвореної сонячної 

енергії на скатах дозволяють досліджувати систему теплопостачання на 

зміну її параметрів залежно від сезонних кліматичних умов; проаналізувати 

динаміку процесу теплообміну в енергоактивному огородженні. 



Програма управління теплопостачанням будинку передбачає скидання 

надлишків тепла в сонячному контурі на зарядку сезонного акумулятора 

тепла.  

Причому це скидання здійснюється відкриттям клапана К2 (поз. 7, 

рис. 7.14). Після чого нагрітий теплоносій минає бак-акумулятор і прямує у 

вертикальні ґрунтові теплообмінники, здійснюється зарядка акумулятора. 

Динаміка зміни температури теплоносія в сонячному контурі показана на 

рис. 7.14. 

 

а 

 

б 



Рис. 7.14. Залежність температури в контурі системи 

енергозабезпечення з перетворювачами ВДЕ від величини 

відкриття клапана К2: 

а – клапан закрито; б – клапан відкрито; 

1 – температура на виході з сонячного контуру; 2 – на вході в 

сонячний контур. 

Для жарких пікових літніх днів настає момент, коли різниця 

температур теплоносія між прямою та зворотною подачею в сонячному 

контурі при закритому клапані К2 складає від 1 до 3 0С. Це пояснюється 

дисбалансом приходу та відбору теплової енергії в групі теплообмінників 

першого контуру і значним прогріванням самого бака-акумулятора. Тому 

програмою теплового режиму тепломережі будинку передбачена команда, 

яка відкриває клапан К2 і теплоносій починає надходити одразу в контур 

ґрунтового акумулятора тепла. У цей момент різниця температур стає 

максимальною та складає від 12 до 17 0С. Проте з часом шар ґрунту, що 

знаходиться безпосередньо навколо обсадної труби, прогрівається і темп 

віддачі теплоти в ґрунт починає зменшуватися. Тому можливе виникнення 

ситуації, коли теплота, що потрапляє в ґрунтовий теплообмінник, не встигає 

поглинутися ґрунтом, тобто відбувається „запирання” ґрунту. У цьому 

випадку клапани К1 і К2 прикриваються на 30 % і теплоносій циркулює як 

через бак-акумулятор, так і через ґрунтовий акумулятор [225, 228]. 

Дана схема системи теплопостачання будинку призначена не як 

самостійна, а як додаткова система, що дозволяє покрити від 65 до 70 % 

всього теплового навантаження. 

 

7.5 Мікроклімат у приміщеннях та методи його оцінювання 

 

Основним завданням функціонування систем енергозабезпечення є 

створення мікроклімату, який зумовлений вимогами споживачів. Тому 



важливим є оцінка показників фізичних факторів, які зумовлюють певний 

рівень мікроклімату в приміщенні. 

У роботах [106, 229] представлена методика оцінки мікроклімату 

приміщень за умовами комфортності. 

Відповідно до такого підходу [38, 106] за першою умовою 

комфортності підтримується такий температурний режим у приміщеннях, за 

наявності якого людина, що знаходиться всередині приміщення, не може 

бути переохолоджена або перегріта. 

Залежність між радіаційною температурою приміщення (tR) та 

температурою повітря tп в холодний період року окреслюється: 

 

 

(7.39) 

де tр – остаточна температура приміщення, яка дорівнює: 

– при спокійному стані людини tр=23 0С; 

– при виконанні легкої роботи tр=21 0С; 

– при виконанні помірної роботи tр=18,5 0С; 

– при виконанні тяжкої роботи tр=16 0С. 

 

Залежність між радіаційною температурою та температурою повітря в 

теплий період року зазначається як: 

 

5,1t5,0t5,1t
ПpR


, 

(7.40

) 

де tр – остаточна температура приміщення, яка дорівнює: 

– при спокійному стані людини tр = 26 0С; 

– при виконанні помірної роботи tр = 24 0С; 

– при виконанні тяжкої роботи tр = 22 0С. 

Розрахункові значення tп визначаються призначенням приміщення: 

– у житлових приміщеннях tп = 18 0С; 

,1,5±t57,0t57,1=t
ПpR





– на сходинках tп = 16 0С; 

– на кухні tп = 18 0С; 

– у приміщеннях дитячих та лікарняних споруд tп = 18...25 0С; 

– у службових приміщеннях tп = 16...18 0С. 

 

 

Без врахування граничних значень, параметрів першого умови 

комфортності (легка робота; маса людини від 40 до 110 кг): 

– температура внутрішнього повітря 14 0С - 27 0С; 

– відносна вологість внутрішнього повітря 30 % -70 %; 

– швидкість руху повітря: 0 м/с - 0,6 м/с; 

– витрата повітря на 1 людину: 0,2 м3/год - 0,6 м3/год. 

 

Однак в представлених відповідно [40, 106, 230] рівняннях Фангера не 

повністю враховані такі параметри навколишнього середовища, які є 

критеріальними для навколишнього середовища, такі як температура, 

вологість та рух повітря, а також газовий склад повітря. 

Наприклад, газовий склад повітря є предметом регулювання в системах 

кондиціонування. При цьому не можна назвати комфортними умови 

мікроклімату, які задовольняють рівняння Фангера, але не задовольняють 

вимогам по газовому складу повітря. Все це говорить про те, що перша умова 

комфортності має розглядатися як умова енергетичного і матеріального 

балансу людини і навколишнього середовища. 

 

.серед.нав
Q)1(M  

, 
(7.41) 

де: M – енергія метаболізму організму, Вт; 

η – коефіцієнт корисної дії механічної роботи; 

Qнав. серед. – тепловіддавання організму в навколишнє середовище, Вт. 

 



Друга умова комфортності визначає [38, 106] температурний режим 

для людини, яка знаходиться в робочій зоні поверхонь, що нагрівають або 

охолоджуються (виробничі приміщення). За розрахункове значення tп 

визначається температура повітря на висоті 1,5 м від долівки на відстані 1 м 

від зовнішньої стіни. 

Відповідно до [38, 106, 230] друга умова комфортності виключає 

перегрівання або переохолодження окремих частин тіла людини. Він 

окреслює несиметричний променистий тепловий вплив на людину. За такої 

умови комфортності інтенсивність променистого теплообміну між найбільш 

чутливою частиною поверхні людини та нагрітою/охолодженою поверхнею 

огороджувальної конструкції є такою, коли людина не відчуває перегріву або 

переохолодження. 

Відомо, що при зниженні температури довкілля та внутрішній поверхні 

базових огороджуючих конструкцій споруди, підвищення відносної 

вологості повітря призводить до конденсації пари [40, 41, 230], зволоження 

матеріалу, з якого сформовані базові огороджуючі конструкції, що в 

подальшому може призвести до появи плісняви. 

З математичної точки зору, друга умова комфортності визначає межі 

змінних, що входять в першу умову комфортності. Дійсно, не всі поєднання 

параметрів навколишнього повітря, що задовольняють першому умові 

комфортності, є комфортними для людини. Наприклад, можна підібрати 

температуру внутрішнього повітря та радіаційну температуру приміщення, 

при яких організм людини буде знаходитися в тепловому балансі з 

навколишнім середовищем, але великі значення радіаційної температури 

будуть викликати дискомфорт і перегрів окремих ділянок тіла. 
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(7.42) 

де: М – рівень теплопродуктивності; 

А – площа поверхні тіла; 

H– коефіцієнт корисної діяльності механічної роботи людини; 

ts – середньозважена температура кожного покрову; 

pa – парціальний тиск водяної пари в навколишньому повітрі; 

E – теплові втрати при випаровуванні поту; 

Icl – термічний опір від шкіри до зовнішньої поверхні одежі; 

fcl – відношення поверхні одягненої людини до поверхні відкритої; 

ta – температура повітря; 

tmrt – середня радіаційна температура; 

hc – коефіцієнт конвективного переносу тепла; 

tcl – середня температура зовнішньої поверхні одягненої людини. 

 

На комфортну для організму температуру внутрішнього повітря 

впливають тип одягу та рівень метаболізму людини. При цьому необхідно 

враховувати той фактор, що величина метаболізму людини залежить від 

активності, маси, зростання, харчування, віку і так далі. Тому визначення 

значення цієї величини для конкретної людини з медичної точки зору 

проблематично. Так само неможливо заздалегідь врахувати, який тип одягу 

вибере людина, його вагу, тип конструкції. Отже, при проектуванні систем 

енергозабезпечення та кліматизації визначити комфортну температуру для 

конкретної людини проблематично. Але, згідно з першою умовою 

комфортності, така температура існує. Відповідно до другої умови 

комфортності, така температура лежить в певних межах. Тому, вибравши в 



якості розрахункової температуру внутрішнього повітря в приміщенні 

наприклад, 22 0С, можна проектувати таку систему енергозабезпечення та 

кліматизації, яка буде її підтримувати. Мікроклімат в цьому приміщенні буде 

задовольняти першій та другій умові комфортності. Але у випадку коли 

метаболізм людини буде з яких-небудь причин відрізнятися від 

розрахункового (наприклад, фізична активність буде дещо більше, ніж 

зазвичай), це призведе до того, що температура в приміщенні не буде 

комфортною, незважаючи на виконання першої та другої умов комфортності. 

Тому для задоволення потреб конкретної людини, за умови, коли 

індивідуальний рівень теплопродукції відповідає тепловтратам в навколишнє 

середовище, температура внутрішнього повітря повинна встановлюватися 

індивідуально. 

Тому виникає третя умова комфортності: Параметри внутрішнього 

мікроклімату повинні мати можливість індивідуального регулювання з 

метою відповідності суб'єктивним відчуттям комфорту споживача. 

Основним параметром, що впливає на теплообмін людини з 

навколишнім середовищем, є температура внутрішнього повітря. Тому в 

першу чергу можливістю регулювання повинен володіти даний параметр 

внутрішнього мікроклімату (що і реалізується в сучасних системах 

кліматизації). Категорія свободи посідає одне з провідних місць серед інших 

загальнолюдських цінностей, тому можливість індивідуально змінювати 

параметри мікроклімату піднімає системи кліматизації на якісно новий 

рівень, робить людину більш незалежною від впливу природних факторів. 

Технічні засоби, завдяки яким можливе забезпечення певного 

теплового режиму споруди, передбачають покращення рівня теплової 

ізоляції базових огороджень та підвищення ефективності функціонування 

систем енергозабезпечення. При цьому необхідно створення передумов 

забезпечення мікроклімату приміщень за мінімізації затрат на створення 

необхідних умов. 

Для цього доцільним є одночасне впровадження двох напрямів: 



– модернізація систем енергозабезпечення за рахунок використання 

енергії відновлюваних джерел; 

– зменшення теплових втрат за рахунок підвищення теплозахисних 

властивостей базових огороджуючих конструкцій, тобто пасивне утеплення 

(використання теплоізолювальних матеріалів) або енергоактивне оздоблення 

базових огороджуючих конструкцій споруди (використання енергоактивних 

огороджень). При цьому суттєве зменшення енергоспоживання 

забезпечується впровадженням технологій енергозбереження пов'язаних з 

енергоактивним використанням енергії в спорудах та інженерних системах. 

Таким чином, при означенні рівня теплового захисту споруди необхідно 

дотримуватись принципу нормування енерговитрат з одночасним 

оцінюванням його енергоефективності. 

При проведенні заходів з енергозбереження необхідним є окреслення 

та дослідження процесів переносу теплоти та вимірюванням теплотехнічних 

характеристик огороджуючих конструкцій будівель при встановленні 

пасивної та активної теплоізоляції (наприклад, енергоактивного 

огородження). 

Таким чином, перша умова комфортності має розглядатися як умова 

енергетичного та повітряного балансу людини й навколишнього середовища. 

При цьому необхідна витрата зовнішнього повітря, що подається в 

приміщення, в значній мірі залежить від коефіцієнта повітрообміну. 

Комфортні параметри внутрішнього мікроклімату залежать від 

індивідуальних характеристик і вимог людей. Параметри мікроклімату 

приміщень повинні мати можливість індивідуального регулювання з метою 

відповідності суб'єктивним відчуттям комфорту споживача. 

При використанні в спорудах у якості енергоактивної теплової ізоляції 

технологічного сполучення „базове огородження – перетворювач ВДЕ” 

(можливо частково суміщене з пасивним утепленням) одночасним є 

виконання декількох функцій: 

– тепловий захист; 



– процеси переносу теплоти та маси. 

Загальний комплекс перерахованих вище функцій повинен бути 

спрямований на забезпечення певних режимів експлуатації. При цьому 

споруду доцільно розглядати як єдину енергетичну систему, усі елементи 

якої взаємопов’язані,  режими експлуатації визначаються температурою 

довкілля та вимогами споживача до мікроклімату приміщень [41 - 43, 230]. 

При цьому при проведенні аналізу необхідно враховувати, що зовнішні 

кліматичні фактори – це комплекс імовірних факторів, характеристики яких 

постійно змінюються в часі та просторі через нестабільність і мінливість 

атмосферних явищ, таких як: 

– температура довкілля; 

– напрямок та швидкість вітрових потоків; 

– інтенсивність прямої та розсіяної радіації. 

Також ще на етапі проектування та проведення розрахунків, необхідно 

враховувати взаємодію термодинамічної системи споруди інженерної 

системи з навколишнім середовищем. При цьому необхідно зважати на 

особливості проходження процесів взаємодії матеріалів, які наявні в 

конструкції споруди, тобто наявність фізичних обмежень (що можуть бути й 

незворотними). 

В інженерних системах споруд є такі незворотні процеси [43, 44]: 

– нагрівання; 

– змішування крапельних або газоподібних рідин, які є різними за 

складом та температурою; 

– передавання теплоти в теплообмінних апаратах; 

– протікання рідин через пристрої, які за своєю конструкцією є 

дроселями. 

Таким чином, при організації певного мікроклімату приміщень за 

організації теплового захисту споруди при застосуванні підходу, так званої, 

пасивної теплової ізоляції наявний принцип „статичної” теплоізоляції. При 

використанні енергоактивної теплової ізоляції (використання енергоактивних 



огороджень) використовується принцип „динамічної” теплоізоляції [45]. В її 

основу покладено принцип організації руху теплового потоку по каналам, які 

конструктивно наявні в енергоактивних огородженнях. Теплоносій, який 

циркулює по каналам має певні параметри, що дозволяє знизити передачу 

теплоти через елементи конструкції, частково її утилізувати. 

 

7.6 Основні нормативні показники теплового захисту 

енергоефективних споруд 

 

Тепловий захист споруд за сучасними вимогами передбачає суттєве 

підвищення теплотехнічних показників огороджуючих конструкцій споруд, 

що нормуються. Нормативним документом в Україні є ДБН В.2.6-31-2016  

“Теплова ізоляція будівель” [10]. Положення, що зазначені в цьому 

документі окреслюють вимоги до споруд та враховують: 

– кліматичні умови; 

– функціональне призначення, тип, архітектурно-планувальні та 

конструктивні рішення; 

– геометричні, теплотехнічні та питомі енергопотреби споруди; 

– нормативні санітарно-гігієнічні та мікрокліматичні умови приміщень; 

– довговічність (надійність) теплоізоляційної оболонки під час 

експлуатації споруди. 

Нормативні положення, які в Україні регламентують теплотехнічні 

показники споруд побудовані за системним принципом забезпечення 

енергоефективності споруд на підставі ДСТУ-Б-EN-13790, ДСТУ-Б-EN-

15217, ДСТУ-Б-EN-15603, ДСТУ-Б-А.2.2-12, ДСТУ-Б-В.2.7-182 [231 - 235]. 

При модернізації та будівництві нових об’єктів відповідно до 

нормативних документів повинні враховуватись технічна, екологічна й 

економічна доцільність альтернативних систем енергопостачання. 



Згідно з вимогами [10] при проектуванні нових, реконструкції та 

капітальному ремонті наявних будівель необхідно дотримуватись низки 

правил, серед яких: 

- прошарки із застосуванням теплоізоляційних матеріалів слід 

розташовувати з зовнішньої сторони базового огородження будівлі, 

використовуючи при цьому конструкції зовнішніх стін з фасадною 

теплоізоляцією згідно з ДБН В.2.6-33, ДСТУ Б В2.6034, ДСТУ Б В.2.6-35 та 

ДСТУ Б В.2.6-36 та покриттів згідно з ДБН В.2.6-14; 

- при монтуванні на зовнішніх базових опорних конструкціях систем з 

вентильованими повітряними прошарками необхідним є врахування 

рекомендацій, які викладено в ДСТУ Б В.2.6-35. 

При формуванні системи енергозабезпечення та забезпеченні 

необхідного мікроклімату застосування потенціалу вентиляційної системи 

(суміщених покриттів плоских покрівель) мають бути виконані згідно з ДБН 

В.2.6-14. При цьому на похилих покриттях мансардного типу висота 

повітряного прошарку повинна бути від 40 до 60 мм. Довжина прошарку 

повинна бути не більше, ніж 24 м. 

Відповідно до рекомендацій [10]: 

– для зменшення тепловтрат у зимовий період та теплонадходжень у 

літній період не рекомендується проектувати зовнішні світлопрозорі 

огороджувальні конструкції площею більше ніж це необхідно за умов 

забезпечення необхідного рівня природного освітлення згідно з ДБН В.2.5-

28. При цьому, слід дотримуватися вимог СанПин 2605 до інсоляції 

приміщень будівель; 

– геометричні параметри сонцезахисних пристроїв необхідно 

розраховувати за допомогою комплексних сонячних карт згідно з ДСТУ-Н 

Б.В 2.2-27. 

Системи теплозабезпечення повинні відповідати вимогам згідно з ДБН 

В.2.5-67. 

Відповідно до [10, 231]: 



– проектування вузлів з’єднувальних місць примикань віконних і 

дверних блоків до конструкції зовнішніх стін необхідно здійснювати з 

урахуванням положень згідно з ДСТУ Б В.2.6-79; 

– конструкції теплоізоляційної оболонки будівель повинні відповідати 

вимогам пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.1-7, конструкції фасадної 

теплоізоляції – вимогам ДБН В.1.1-7 та ДБН В.2.6-33, конструкції покриттів 

– вимогам ДБН В.1.1-7 та ДБН В.2.6-14. 

При виборі матеріалів, які використовуються для створення 

мікроклімату споруди, згідно з [10] розрахункові теплофізичні 

характеристики будівельних матеріалів при проектування приймають 

відповідно до ДСТУ Б В.2.6-189. 

Проектування теплоізоляційної оболонки будинків треба здійснювати 

із застосуванням теплоізоляційних матеріалів зі строком ефективної 

експлуатації, який повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-189, за 

методикою згідно з ДСТУ Б В.2.7.182; для змінних ущільнювачів – зі 

строком ефективної експлуатації не менше, ніж 15 років, із забезпеченням 

ремонтопридатності елементів теплової оболонки. У конструкціях зовнішніх 

стін з фасадною теплоізоляцією повинні використовуватися теплоізоляційні 

матеріали зі строком ефективної експлуатації не менше ніж розрахунковий 

строк експлуатації згідно з ДСТУ Б В.2.6-35. 

Вибір теплоізоляційних матеріалів для утеплення будівель необхідно 

здійснювати згідно з ДСТУ Б В.2.6-189. 

Рекомендації для забезпечення оптимального рівня енергетичних 

витрат за показниками енергоефективності будівлі включають заходи з 

термомодернізації теплоізоляційної оболонки та/або технічних систем 

будівлі та мають бути технічно здійсненними у конкретній будівлі й оцінені 

за строками повернення інвестувань або рентабельності протягом 

економічного періоду згідно з ДСТУ Б EN 15459. 



Відповідно до [10, 234] для будівель, що підлягають термомодернізації, 

допускається приймати збільшені значення максимальної річної питомої 

енергопотреби з коефіцієнтом 1+1,2 Ерmax представлені в табл. 7.2. 

                                                                                                         

Таблиця 7.2 

Нормативна максимальна питома енергопотреба 

для житлових та громадських будівель Ерmax. [10] 

п/н Призначення будівлі  

Значення ЕРmax., [кВт год/м3], для 

температурної зони України 

І ІІ 

1 2 3 4 

1 

Житлові будинки поверховістю: 

від 1 до 3 120 110 

Від 4 до 9 83 81 

Від 10 до 16 77 75 

17 і більше 70 68 

2 

Громадські будівлі та споруди поверховістю: 

Від 1 до 3 [20Λbci + 31] [19,4Λbci + 33] 

Від 4 до 9 [38] [40] 

Від 10 до 24 [37] [39] 

 25 і більше [34] [36] 

3 Підприємства торгівлі [28Λbci + 17] [32Λbci + 18] 

Продовження табл. 7.2 

1 2 3 4 

4 

Готелі   

Від 1 до 3 110 100 

Від 4 до 9 75 70 

10 і більше 65 60 

5 
Будинки та споруди 

навчальних закладів  
[30]  

6 
Будинки та споруди 

дошкільних закладів 
[48] [50] 

7 Заклади охорони здоров’я  [48] [50] 



Примітка: Λbci – коефіцієнт компактності будівлі, м-1, 

 

Клас енергетичної ефективності встановлюють відповідно до положень 

таблиці 7.2 та 7.3. 

Таблиця 7.3 

Класифікація будинків за енергетичною ефективністю [10] 

Класи енергетичної 

ефективності будинку за 

питомою енергопотребою 

Різниця в % розрахункового або 

фактичного значення питомої енергопотреби ЕР 

від максимально допустимого значення Ерmax., 

[(EP – EPvax)/ ЕРmax.]100% 

А Мінус 50 та менше 

B Від мінус 49 до мінус 10 

C Від мінус 9 до 0 

D Від 1 до 25 

E Від 26 до 50 

F Від 51 до 75 

G 76 та більше 

 

Згідно з [10] мінімально допустиме значення опору теплопередачі 

непрозорих огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних 

конструкцій і дверей житлових  і громадських будівель Rq min встановлюють 

відповідно до табл. 7.4 залежно від температури зони експлуатації будинку. 

Таблиця 7.4 

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної 

конструкції житлових та громадських будівель Rq min[10] 

 

п/н 
Вид огороджувальної 

конструкції 

Значення Rq min, м
2 К/Вт, 

для температурної зони 

І ІІ 



1 Зовнішні стіни 3,3 2,8 

2 Суміщені покриття 6,0 5,5 

3 

Покриття опалювальних горищ 

(технічних поверхів) та покриття 

мансардного типу 

4,95 4,5 

4 
Горищні перекриття 

неопалюваних горищ 
4,95 4,5 

5 
Перекриття над проїздами та 

неопалювальними підвалами 
3,75 3,3 

6 
Світлопрозорі огороджувальні 

конструкції 
0,75 0,6 

7 Зовнішні двері 0,6 0,5 

 

Будівлі енергетичного класу С, В або А та їх частини повинні бути 

спроектовані так, щоб їх повітрообмін, виміряний відповідно до 

ДСТУ Б В.2.2-19, при різниці тисків між внутрішньою та зовнішньою 

частиною будівлі 50 Па не перевищує значень кратності повітрообміну, 

наведених в табл. 7.5. 

 

 

Таблиця 7.5 

Нормальні значення кратності повітрообміну (год -1) 

при різниці тисків 50 Па [10] 

ч.ч Тип будівлі 
Клас енергетичної 

ефективності 
год-1 

1 
Житлові, адміністративні, 

навчальні та медичні 

С 2,0 

В 1,5 



А 0,8 

2 
Громадські будівлі, крім 

зазначених вище 

С 2,0 

В 1,5 

А 1,0 

Примітка: оцінювання приміщень будівель за результатами вимірювань 

фактичної повітропроникності здійснюється згідно з ДСТУ Б В.2.2-19. 

 

При створенні мікроклімату приміщень важливим фактором є 

вологісний режим. Відповідно до [10] вологісний стан зовнішніх 

огороджувальних конструкцій повинен відповідати вимогам згідно з ДСТУ Н 

Б В.2.6-192. При цьому допустиме за теплоізоляційними характеристиками 

збільшення вологості матеріалу ΔwД в конструкції в холодний період року 

приймають згідно з табл. 7.6. 

                                                                                                                    

Таблиця 7.6  

Допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості 

матеріалу ΔwД в холодний період року [10] 

 

Найменування матеріалу 

 

Значення  ΔwД, % 

1 2 

Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати 2 

Вироби пінополістирольні 2,5 

                                                                                                  Продовження 

табл. 7.6 

1 2 

Вироби з жорсткого пінополіуретану 3,0 

Вироби з карбамідо-формальдегідних пінопластів 7,0 

Ніздрюваті та легкі бетони 1,2 



Вироби перлітові 2,0 

Плити з природних органічних та неорганічних матеріалів 7,0 

Вироби з кремнезиту 2,5 

Цегляне мурування  1,5 

Піногазоскло 1,5 

Мурування з силікатної цегли 2,0 

Засипки з керамзиту, шунгізиту 3,0 

Важкий бетон, цементно-піщаний розчин 2,0 

 

Для визначення рівня ефективності застосованих технічних рішень в 

системах енергозабезпечення та підвищення рівня теплового захисту, 

зменшення теплових втрат в спорудах різного призначення відповідно до 

[16, 17] можливо при застосуванні енергетичної діаграми. 

 

7.7 Визначення рівня ефективності застосованих технічних рішень у 

системах енергозабезпечення та підвищення рівня теплового 

захисту 

 

В енергетичній діаграмі Сенки потоки енергії зображуються смугами, 

ширина яких у масштабі пропорційна їх величині, а напрямок вказується 

стрілками [38]. Вказані на діаграмі потоки енергії постійні та їх ширина не 

може змінюватись без її зовнішнього відведення або підведення. 



Особливості діаграми Сенки розглянуто на прикладі технічної системи, 

яка складається з підсистеми забезпечення мікроклімату приміщень 

житлового будинку. Принципова схема його енергозабезпечення для 

опалювального періоду року представлена на рис. 7.15. 

 

Рис. 7.15  Схематичне зображення потоків енергії при кліматизації 

споруди: 

1 – тепловий пункт, 2 – система опалення, 3 – система 

вентиляції, 4 – система гарячого водозабезпечення, 

 5 – система електрозабезпечення, 6 – система освітлення,  

7 –система каналізації. 

 



Потоки енергії в системі енергозабезпечення будівлі пов'язані як із 

зовнішнім енергетичним, так і з внутрішнім обміном. Ззовні в систему 

надходить потік теплоти від системи теплозабезпечення Q та потік 

потужності, що підводиться L. Із системи в навколишнє середовище 

переміщуються теплові потоки через огороджуючі конструкції Q1, який 

відводиться вентиляційним повітрям  Q2 та ін. потоками. 

Тепловий потік, який надходить у технічну систему 

енергозабезпечення та кліматизації розподіляється на підсистеми опалення, 

вентиляції, гарячого водозабезпечення з наступним переходом частини 

енергії в повітряний об'єм споруди. 

З аналізу схеми потоків енергії Сенки видно, що втрати енергії, які 

відбуваються в технічній системі та якісні зміни в діаграмі не відображено 

[38, 42]. Втрати енергії системою пов'язані з тепловтратами через базові 

конструкції споруди. Ширина смуг змінюється тільки за умови підводу та 

відведення енергії до підсистем. Але баланс потоків енергії, що підводяться 

або відводяться, зберігається. У кожній підсистемі й у загальній технічній 

системі сумарна ширина смуг на вході дорівнює ширині смуг на виході. 

 

7.8 Висновки до розділу 7 

 

Системи забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі 

використання енергії Сонця та навколишнього середовища мають такі 

загальні риси: 

– „механічне” приєднання до об’єктів традиційної архітектури 

елементів, призначених для використання альтернативних джерел енергії 

(сонячних колекторів, фотоелектричних батарей та ін.), призводить до того, 

що функціональні можливості систем енергозабезпечення реалізуються 

недостатньо, збільшується навантаження на конструкцію, зміна архітектури 

будівель не завжди є вдалою; 



– необхідність індивідуального підходу до проектних та 

конструктивних рішень ускладнює широкомасштабне впровадження таких 

систем енергозабезпечення. 

Сполучення теплових насосів та перетворювачі ВДЕ з іншими 

складовими елементами системи кліматизації та енергозабезпечення при 

одночасному використанні декількох джерел відновлюваної енергії та 

теплоти навколишнього середовища розширює потенційні можливості таких 

систем. Комбінування альтернативних джерел енергії має певні особливості, 

при визначенні яких необхідно: 

– ураховувати взаємозалежні вимоги, що визначають характер і якість 

функціонування систем енергозабезпечення; 

– провести структурний аналіз систем енергозабезпечення для 

розкриття характеру взаємозв'язків і призначення кожної з її підсистем; 

– дослідити особливості керування і механізми зворотних зв'язків; 

– визначити ступінь впливу на системах енергозабезпечення умов 

функціонування для підвищення надійності та енергоефективності всієї 

системи; 

– визначити алгоритми функціонування підсистем системи 

енергозабезпечення з урахуванням їх взаємодії. 

Це дозволяє при проектуванні передбачати таку сукупність об’ємно-

планувальних архітектурних та інженерних рішень, які є результатом 

визначених науковими методами комплексу технічних рішень, що 

відповідають задачам мінімізації витрати енергії для потреб об’єкта 

розміщення системи енергозабезпечення. 

Особливості комбінування складових елементів систем забезпечення 

кліматичних умов у приміщеннях на основі використання енергії Сонця та 

навколишнього середовища визначаються: 

– специфікою об’єкта розміщення системи кліматизації та 

енергозабезпечення, тобто вимогами до якості теплової та електричної 



енергії, типу та параметрів навантаження, вимогами до графіку 

енергопостачання; 

– економічними, екологічними, архітектурними, соціальними та 

іншими обмеженнями; 

– кліматичними та ландшафтними характеристиками регіону 

розташування системи енергозабезпечення; 

– рівнем забезпеченості традиційними і нетрадиційними джерелами 

енергії з урахуванням їх потенціалу; 

– особливостями взаємовпливу окремих складових елементів системи 

енергозабезпечення. 

Системи кліматизації та енергозабезпечення з перетворювачами ВДЕ, 

тепловими насосами, тепловими акумуляторами та іншими конструктивними 

елементами повинні бути поліфункціональними, тобто позитивні риси 

окремих елементів повинні взаємодоповнюватися та сполучатися. Взаємне 

адаптування складових елементів при зміні зовнішніх та внутрішніх умов 

досягається через: 

– оснащення систем енергозабезпечення адаптивно-модульними 

компонентами, які характеризуються можливими варіантами співвідношень 

числа різнотипних елементів енергосистеми та взаємозв'язків між ними; 

– можливість гнучкої групової побудови і перебудови різнотипних 

компонентів, опис яких вимагає створення просторово-часової та 

комбінаторної моделі системи; 

– можливість застосування гнучких алгоритмів керування. 

Системи забезпечення кліматичних умов в приміщеннях на основі 

використання енергії Сонця та оточуючого середовища з теплоносієм 

класифікуються за такими ознаками: 

– за призначенням – системи гарячого водопостачання, опалення та 

комбіновані (системи теплопостачання); 

– за часом роботи протягом року – сезонні та цілорічні; 



– за ступенем охоплення споживачів – індивідуальні, групові, 

централізовані; 

– за характером руху теплоносія – без циркуляції, з природною або 

вимушеною циркуляцією; 

– за числом контурів – одно-, дво- та багатоконтурні; 

– за режимом відбирання тепла з постійною або змінною температурою 

теплоносія; 

– за наявністю дублюючого джерела енергії – з дублером або без 

дублера. 

Комбіновані системи кліматизації та енергозабезпечення порівняно з 

іншими мають більш складні схеми. Виходячи з того, що енергію треба 

сприйняти та перетворити в теплову, накопичити та передати споживачеві, 

загальними складовими елементами систем є приймачі та акумулятори-

накопичувачі енергії, циркуляційні насоси або вентилятори і 

теплообмінники. Особливості схемних рішень систем залежать від будови 

акумуляторних резервуарів (з відкритим або закритим відбиранням 

теплоносія), від типу акумуляторного баку (суміщений він з 

теплообмінником чи використаний швидкісний нагрівач у вигляді 

змійовика), від місця розташування в системі акумулятора та дублюючих 

джерел, а також від багатьох інших чинників. Ефективність використання 

енергії у великій мірі визначається ефективністю її приймача. Перетворювачі 

ВДЕ, які поєднують у собі як функції огородження, так і функції приймача, є 

визначальним елементом розроблених схемних рішень систем 

енергозабезпечення з використанням сонячної енергії та енергії довкілля. 

Низькопотенційна теплота довкілля використовується за допомогою 

термодинамічного циклу теплових насосів з відповідним розташуванням 

устаткування. 

Розроблена методика розрахунку енергетичної ефективності 

застосування різних систем забезпечення кліматичних умов у приміщеннях 

на основі використання енергії Сонця та навколишнього середовища. 



На базі експериментальних даних, отриманих при функціюванні 

системи кліматизації та енергозабезпечення показано ефективність 

використання різних видів відновлюваних джерел енергії, та можливість 

зменшення на 65...70 % всього теплового навантаження при кліматизації 

будинку. 

 

 

РОЗДІЛ 8 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРАХУНКУ ПОРІВНЯЛЬНОЇ 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПРИМІЩЕННЯХ НА 

ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ ТА ОТОЧУЮЧОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

 

Вибір схемного рішення систем забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях на основі використання енергії Cонця та навколишнього 

середовища окреслено обмеженням, що визначено питаннями економічної 

доцільності. 

При виборі схемного рішення системи енергозабезпечення необхідно 

порівняння техніко-економічної ефективності систем забезпечення 

кліматичних умов у приміщеннях на основі використання енергії Cонця та 

навколишнього середовища [236 - 244]. При цьому доцільним є застосування 

критеріїв типу „ефективність-витрати”. Використання даного підходу 

призводить до: 

– мінімізації витрат для забезпечення ефективності систем 

забезпечення кліматичних умов у приміщеннях на основі використання 

енергії Cонця та навколишнього середовища. Для цього пропонується 

використовувати так званий критерій оптимізації або оптимізації розподілу 

ресурсів; 



– максимізації цільової ефективності систем забезпечення кліматичних 

умов у приміщеннях на основі використання енергії Cонця та навколишнього 

середовища в рамках фіксованих витрат на виконання операцій. 

Визначається критерієм оптимізації вигляду системи при вирішенні задачі 

проектування на ранніх стадіях. 

При проведенні техніко-економічного обґрунтування необхідно брати 

до уваги вимоги нормативних документів, наприклад, таких як ДБН А.2.2-

3:2014 19 [237]. У цьому нормативному документі окреслено склад елементів 

техніко-економічного обґрунтування, основні елементи техніко-

економічного розрахунку. 

Відповідно до [246 - 248] при проведенні техніко-економічного 

обґрунтування необхідно чітко окреслити: 

- технічну можливість та економічну доцільність проведення 

необхідних заходів; 

- обґрунтування проектної потужності; 

- вихідні дані щодо забезпечення основними, енергоресурсами, з 

обґрунтуванням можливості їх використання або одержання; 

- оцінку впливів на навколишнє середовище; 

- основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні 

рішення; 

- основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 

варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів та ін. 

Визначення цих основних критеріїв дозволяють сформувати висновки з 

визначенням вибраного варіанта запропонованих рішень та пропозиції; 

техніко-економічні показники; кошторисна документація, склад, обсяг та 

зміст якої визначається відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1. 23. 

Але вибір методики розрахунку техніко-економічних показників є 

неоднозначним та складним [248 - 251]. Тому необхідним є формування 

методики розрахунку техніко-економічного [221 - 222] вибору схемного 



рішення систем забезпечення кліматичних умов в приміщеннях на основі 

використання енергії Сонця та оточуючого середовища. 

Варіантів схемних рішень систем забезпечення кліматичних умов у 

приміщеннях є багато.  

Прикладами [238 - 241] можуть бути: 

а)  традиційне виконання систем енергозабезпечення: 

– опалення та гаряче водопостачання централізоване від квартальної 

теплової мережі; 

– опалення та гаряче водопостачання від котельні, що розташована на 

даху споруди та ін. 

б)  використання альтернативних джерел енергії: 

– енергоактивне огородження та тепловий насос в системах 

забезпечення кліматичних умов в приміщеннях на основі використання 

енергії Сонця та оточуючого середовища з одним опалювальним контуром та 

системою приготування гарячої води; 

– схема з тепловим насосом з одним опалювальним контуром зі 

змішувачем, функцією кондиціювання, енергоактивними огородженнями для 

приготування гарячої води та буферною ємністю контуру опалювання; 

– схемне рішення з двома контурами опалювання зі змішувачем, 

функцією кондиціювання, функцією гарячого водопостачання за допомогою 

енергоактивних огороджень та буферною ємністю контуру опалювання; 

– схемне рішення, яке передбачає наявність двох контурів опалювання 

із змішувачем та буферною ємністю контуру опалювання, енергоактивне 

огородження, що використовується для гарячого водопостачання та системи 

кондиціювання; 

– схемне рішення, яке включає один контур опалювання без змішувача, 

функцію кондиціювання та приготування гарячої води та ін. 

Для проведення обґрунтованого вибору схемного рішення 

вдосконалено підхід, представлений в [253 - 255]. Вибір оптимального 

варіанту схемного рішення системи кліматизації та енергозабезпечення 



можливий завдяки проведенню системного аналізу. Даний метод базується 

на проведенні порівняння ефективності варіантів систем кліматизації та 

енергозабезпечення [256 - 258] з базових критеріїв: 

– споживача. При розгляді варіантів систем кліматизації та 

енергозабезпечення з позиції споживача вибрані варіанти виконання систем 

енергозабезпечення повинні забезпечувати мінімальні експлуатаційні 

витрати за умови створення достатніх комфортних умов; 

– держави. З позицій держави інженерні системи повинні 

забезпечувати мінімальне інтегральне споживання всіх видів енергоресурсів; 

– організації, що обслуговує інженерну систему кліматизації. З позиції 

обслуговуючої організації інженерні системи повинні забезпечувати 

найбільший прибуток, який залежить від капітальних затрат на спорудження 

цих інженерних систем. 

При аналізі та виборі виконання систем кліматизації та 

енергозабезпечення доцільно враховувати такі агреговані показники: 

– питомі витрати енергоносія на квадратний метр площі, що 

опалюється (В), м3/рік · м2; 

– питомі розрахункові витраті (у середньому за рік) води на побутові та 

санітарні нужди на квадратний метр площі, що опалюється (qw), м3/рік · м2; 

– питомі капітальні затрати на створення інженерних мереж на 

квадратний метр площі, що опалюється (k), тис. грн./м2; 

– питомі експлуатаційні платежі на квадратний метр площі, що 

опалюється (р), тис. грн./м2. 

 

Аналіз питомих показників не надає відповіді про варіант виконання 

інженерних систем енергозабезпечення, який найкращий з позиції споживача. 

Для вирішення такої задачі оптимального вибору доцільним є використання 

методу багатокритеріального оцінювання узагальненої порівняльної 

ефективності (Data Envelopment Analysis – DEA) [257 - 259]. 



При оцінюванні системи кліматизації та енергозабезпечення 

мінімізується фактор суб’єктивності. Тому його доцільно використовувати 

при аналізі складних систем з різнорідним вхідним та вихідними 

характеристиками (табл. 8.1), якими є запропоновані вище схемні рішення. 

При такому підході можливо отримати значення узагальнених 

коефіцієнтів ефективності, які визначають порівняльну ефективність або 

ступінь неефективності кожного об’єкта. Об’єкти з максимальним 

коефіцієнтом ефективності (в методології DEA він дорівнює одиниці) 

формують границю ефективності або так званий, ефективний фронт [257, 

258]. Об’єкти, які знаходяться на цій границі, є найбільш ефективними. 

 

 

Таблиця 8.1 

Варіанти систем кліматизації та енергозабезпечення, 

що розглядаються в якості приклада 
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1 Опалення та гаряче водопостачання від 

котельні на даху споруди та ін. 
72,1 5,07 2,57 0,33 

2 Енергоактивне огородження та тепловий 

насос в системі енергозабезпечення з одним 

опалювальним контуром та системою 

приготування гарячої води 

4,58 0,6 12 0,07 

3 Схема з тепловим насосом з одним 

опалювальним контуром зі змішувачем, 

функцією кондиціювання, енергоактивними 

огородженнями для приготування гарячої 

води та буферною ємністю контуру 

4,58 0,7 15 0,116 



опалювання 

4 Схемне рішення з двома контурами 

опалювання зі змішувачем, функцією 

кондиціювання, функцією гарячого 

водопостачання за допомогою 

енергоактивних огороджень та буферною 

ємністю контуру опалювання 

4,58 0,8 15,1 0,133 

5 Схемне рішення яке передбачає наявність 

двох контурів опалювання із змішувачем та 

буферною ємністю контуру опалювання, 

енергоактивне огородження що 

використовується для гарячого 

водопостачання та системи кондиціювання 

4,58 0,8 15,3 0,15 

6 Схемне рішення, яке включає один контур 

опалювання без змішувача, функцію 

кондиціювання та приготування гарячої води 

4,58 0,8 14 0,125 

 

Для аналізу порівняльної ефективності енергозабезпечення з позиції 

споживача сформуємо на основі методології DEA  [257, 258] модель 

узагальненої оцінки fn n-го варіанту виконання систем енергозабезпечення у 

вигляді наступного функціоналу, який відповідає мінімізації сумарних витрат 

енергоресурсів та експлуатаційних платежів: 

 

nn3wnn2nn1
G,,n pqB

1
maxf

321  
 

, 
(8.1) 

де: v1n, v2n, v3n – позитивні вагові коефіцієнти, які характеризують 

відносний вклад кожного з частних показників – Bn, qwn, pn в сумарний 

коефіцієнт ефективності fn для n-го варіанту енергозабезпечення. 

 

Розрахунок чисельних показників комплексної енергоефективності fn 

(n=1, 2…6) для кожного варіанту виконання систем енергозабезпечення 

згідно методу DEA [257, 258] базується на положенні про те, що значення 

всіх показників комплексної енергоефективності fn нормується на інтервалі 

[0;1]. 



Система обмежень [257, 258],  яка визначає область значень G(v1n, v2n, 

v3n) в функціоналі (8.1), приймає вигляд: 
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(8.2) 

 

Вирішення (8.1) та (8.2) надає значення показників енергоефективності 

варіанта системи кліматизації та енергозабезпечення з позиції споживача. 

Наглядне зображення залежності представлене на рис. 8.1. 

 

Рис. 8.1. Порівняльна діаграма енергоефективності варіанта системи 

кліматизації та енергозабезпечення з позиції споживача 
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Максимальне значення показників відносної енергоефективності у 

варіанта системи кліматизації та енергозабезпечення – перетворювач ВДЕ та 

тепловий насос в системі енергозабезпечення з одним опалювальним 

контуром та системою приготування гарячої води (f = 1), характеризується 

мінімальним значенням питомих експлуатаційних платежів та питомої 

витрати газу та малою витратою холодної води. Мінімальні значення у 

варіанта системи кліматизації та енергозабезпечення – опалення та гаряче 

водопостачання від котельні розташованої на даху (f = 0,21). У варіанті 

схемного рішення системи кліматизації та енергозабезпечення, яке включає 

один контур опалювання без змішувача, функцію кондиціювання та 

приготування гарячої води (f = 0,89). У варіантів 3, 4, 5 значення показників 

енергоефективності приблизно однакові (f = 0,85; 0,84). 

Таким чином, вирішення рівнянь (8.1), (8.2) дозволило оцінити та 

виявити оптимальний варіант розглянутих систем кліматизації та 

енергозабезпечення з точки зору споживача. 

З аналізу значень вагових коефіцієнтів, які отримані при вирішенні 

(8.1), (8.2) виявлено, що найбільше значення мають показники питомих 

експлуатаційних затрат. Решта вагових коефіцієнтів менше впливають на 

величину функціоналу (8.1). 

На наступному етапі проведено оцінку оптимального варіанту 

запропонованих схемних рішень систем енергозабезпечення з позиції 

держави. 

Вибір оптимального варіанту проводився за двома показникам: 

- за витратою газу В; 

- за питомим споживанням води qw. 

У даному випадку визначається мінімальна інтегральна витрата цих 

двох ресурсів. 

Чисельні значення показників витрати енергоресурсів представлені в 

табл. 8.1. З таблиці видно, що питома витрата газу мінімальна для варіантів 

2, 5. Питома витрата холодної води мінімальна для варіантів 2, 3. Але ці 



показники не надають повної інформації про ефективність системи 

кліматизації та енергозабезпечення з позиції держави. 

Відповідно до методології DEA сформуємо модель узагальненої оцінки 

енергоефективності fn n-го варіанту виконання систем кліматизації та 

енергозабезпечення, в тому числі з перетворювачами ВДЕ, тепловими 

насосами, тепловими акумуляторами [257 - 259] та використанням різних 

видів енергії альтернативних джерел з позиції держави у вигляді 

функціоналу: 
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Для кожного з варіантів системи кліматизації та енергозабезпечення 

максимізуємо функціонал (8.3) за наявності наступної системи обмежень, яка 

визначає область значень Gє (v1n, v2n,): 
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(8.4) 

 

Було визначено проранжовані показники порівняльної ефективності 

кожного варіанту. З результатів розрахунку видно, що найвищий показник 

порівняльної енергоефективності у варіанті 1 (f = 1). У варіанті системи 

кліматизації та енергозабезпечення перетворювач ВДЕ та тепловий насос у 

системі енергозабезпечення з одним опалювальним контуром та системою 



приготування гарячої води f = 0,38. У варіантів 3, 4, 5 та 6 значення 

показника порівняльної енергоефективності f = 0,35. Завдяки аналізу вагових 

коефіцієнтів визначено, що найбільший вплив на значення функціоналу (8.3) 

викликає витрата енергоносіїв та води. Вирішення (8.3) та (8.4) дозволили 

ранжувати запропоновані варіанти системи кліматизації та 

енергозабезпечення з позиції держави (рис. 8.2). 

Для оцінки варіантів систем кліматизації та енергозабезпечення з 

позиції обслуговуючої організації доцільно використовувати три показники: 

- питомі капітальні затрати – k, 

- питома витрата газу – B, 

- та питома витрата холодної води – qw (табл.8.1). 

З табл. 8.1 видно, що питома витрата газу мінімальна у всіх варіантів 

окрім першого. Мінімальна витрата холодної води у варіантів 2 та 3. Питомі 

капітальні витрати у варіанта 1. 

Аналіз показників, які наведено в табл. 8.1, не дає повної інформації 

про варіанти виконання систем енергозабезпечення з позиції обслуговуючої 

організації.  
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Рис. 8.2. Порівняльна діаграма енергоефективності варіанта системи 

кліматизації та енергозабезпечення з позиції держави 

 

Для аналізу ефективності пропонується на основі методології DEA 

[255 -258] модель узагальненої оцінки варіанту виконання систем 

кліматизації та енергозабезпечення, в яких наявні перетворювачі ВДЕ, 

тепловий насос, та використовуються альтернативні джерела енергії. 

Для мінімізації в цьому випадку доцільно розглядати витрату 

енергетичних ресурсів та капітальних затрат. 
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З обмеженнями на ν1n, ν2n, ν3n.  

Ці обмеження представлені у вигляді: 
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(8.6) 



Результати розрахунків представлені на рис. 8.3. 

 

Рис. 8.3. Порівняльна діаграма енергоефективності варіанта системи 

кліматизації та енергозабезпечення з позиції обслуговуючої 

організації. 

 

Максимальне значення порівняльної ефективності енергозабезпечення 

з урахуванням капітальних затрат (f=1) у варіанта 5. Високий показник 

порівняльної ефективності обумовлений мінімальним значенням капітальних 

затрат на обладнання та низькою витратою енергоносіїв. Самий низький 

показник порівняльної ефективності у варіанта 1 (f=0,69), коли опалення та 

гаряче водопостачання забезпечуються за рахунок використання котельні, що 

розташована на даху споруди. Низькі значення показників порівняльної 

ефективності пояснюються високою витратою енергоносія. У варіантів 2 – 

 f = 0,83, 3 – f = 0,90, 4 – f = 0,94, 6 – f =0,86 значення порівняльної 

ефективності близькі до максимуму та обумовлені великим значенням 

капітальних затрат (рис. 8.3). 
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З аналізу вагових коефіцієнтів стає ясно, що найбільший вплив 

функціоналу ефективності має показник питомих капітальних затрат. Таким 

чином, (8.5) та (8.6) дозволило ранжувати запропоновані варіанти виконання 

систем кліматизації та енергозабезпечення, у яких використовуються 

перетворювачі ВДЕ, теплові насоси та у якості енергоносія – альтернативні 

джерела енергії з позиції обслуговуючої організації. 

Але визначені показники не дозволяють отримати однозначну 

відповідь про вибір раціональної системи кліматизації та 

енергозабезпечення, яка задовольняє всі три напрямки (користувач, 

обслуговуюча організація, держава). 

Тому на останньому етапі необхідно провести оцінку варіантів систем 

енергозабезпечення по сукупності всіх чотирьох показників, представлених в 

табл. 8.1. Для цього згідно з методом DEA [257-259] формується функціонал 

узагальненої інтегральної оцінки енергоефективності варіанта виконання 

систем кліматизації та енергозабезпечення, який відповідає мінімізації 

зваженої суми затрат за всіма вихідними складовими. 
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Таким чином, на основі системного та багатокритеріального 

оцінювання запропоновано підхід, який дозволяє дослідити проблему 



ефективності енергозабезпечення з позицій користувача, держави та 

обслуговуючої організації. 

 

 

Рис. 8.4. Порівняльна характеристика відносної інтегральної 

енергоефективності 

Результати розрахунку порівняльної інтегральної енергоефективності 

за (8.7) та (8.8) представлені на рис. 8.4. Максимальне значення інтегрального 

показника енергоефективності  (f = 1) має варіант 2, що корелюється з 

оцінкою системи кліматизації та енергозабезпечення з позиції споживача. 

Варіант з котельною на даху f = 0,86. У інших варіантів значення 

інтегральної ефективності знаходяться в діапазоні (f = 0,95÷0,99). 

Такий підхід дозволяє вибрати варіант схемного рішення системи 

кліматизації та енергозабезпечення, який задовольнить не тільки інженерні 

потреби, але буде доцільним із економічної точки зору. 

 

8.1. Висновки до розділу 8 
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Створена математична модель, призначена для вибору оптимального 

варіанту схемного рішення системи кліматизації та енергозабезпечення. На 

основі системного та багатокритеріального оцінювання запропоновано 

підхід, який дозволяє дослідити проблему ефективності енергозабезпечення з 

позицій користувача, держави та обслуговуючої організації. 

Для вирішення задачі оптимального вибору схемних рішень 

пропонується використовувати адаптовану методику, що основана на методі 

багатокритеріального оцінювання узагальненої порівняльної ефективності 

(DEA). В основі такого підходу передбачена мінімізація фактору 

суб’єктивності при оцінюванні. Запропоновану методику доцільно 

використовувати при аналізі складних систем із різнорідним вхідним і 

вихідними характеристиками. При такому підході можливо отримати 

значення узагальнених коефіцієнтів ефективності, які визначають 

порівняльну ефективність або ступінь неефективності системи кліматизації, 

що розглядається. 
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