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В зв’яку із ростом цін на паливно-енергетичні ресурси виникає проблема 

пошуку альтернативних джерел енергії для забезпечення якісного теплопоста-
чання. Сонячна енергія є практично безкоштовним в процесі експлуатації енер-
гоносієм [1]. Оскільки інтенсивність сонячного випромінювання в нашому ре-
гіоні протягом року нерівномірна [2], то для якісного і безперебійного теплопо-
стачання у комплексі із геліоколекторами потрібно залучати інше джерело ене-
ргії. Тому питання дослідження комплексного використання сонячної енергії та 
енергії традиційних палив для потреб теплопостачання є актуальним 

Мета дослідження – виявлення раціональних режимів роботи комплексних 
систем теплопостачання будівель. Для проведення числових досліджень розро-
блена математична модель теплової схеми джерела теплопостачання будівлі 
дошкільного навчального закладу у м. Київ з розрахунковою потужністю сис-
теми опалення 145,75 кВт і гарячого водопостачання (ГВП) – 153,54 кВт. В 
якості традиційних джерел енергії розглядаються: газ, дизельне пальне, вугілля, 
деревина та електрична енергія. 

Оскільки напротязі опалювального періоду інтенсивність сонячного випро-
мінювання значно спадає [3], прийнято рішення розробляти систему забезпе-
чення теплотою від геліоколекторів лише для забезпечення потреб ГВП. про-
блемою з економічним підгрунтям є вибір площі геліоколекторів, а саме частки 
покриття навантаження гарячого водопостачання геліоколекторами. Тому про-
ведена оцінка зміни  енергетичних, економічних та екологічних показників робо-
ти системи теплопостачання із геліоколекторами в залежності від частки покриття 
ними навантаження ГВП (оцінювалось від 0,1 до 1). За допомогою створеної ма-
тематичної моделі проведено дослідження споживання теплопункту вказаної бу-
дівлі електроенергії і встановлено залежно від частки завантаження гіліоколекто-

рів вона складатиме 3,6 – 9,2 МВтгод на рік для комбінованих схем із різними ви-

дами палива та 664,8 – 265,2 МВтгод на рік – з електрокотлами. Крім того визна-
чено, що за рахунок використання енергії сонця можна зекономити 5,8 – 56,7 т 
умовного палива на рік.  

Аналіз економіних показників виконувався з використанням зрізу цін на енрго-
носії станом на листопад 2014 р. Порівнюючи економічні показники роботи теп-
лопункту було встановлено, що собівартість відпущеної теплоти вцілому найниж-
ча із використанням у якості додаткового джерела теплоти котла на дровах і скла-
дає 150 – 471 грн./ГДж, а найвища із котлом на дизельному пальному 531 – 
695 грн./ГДж (табл. 1). 

 
 



Табл. 1 – Економічні показники комплексної системи теплопостачання 
 

Показник Комплексна ситема теплопостачання на базі геліоколе-
кторів та традицій них палив 
газ дизельне 

пальне 
деревина вугілля електро-

енергія 
Капіталовкладення, 
млн. грн. 

2,75-16,57 2,75-
16,57 

2,89-
16,71 

2,89-
16,71 

2,7-16,52 

Річні експлуатаційні 
затрати, млн. грн. 

0,9-1,89 1,89-2,48 0,53-1,68 0,48-2,64 1,13-1,85 

Собівартість відпу-
щеної теплоти, 
грн./ГДж 

254-531 531-695 150-471 135-741 318-520 

 
Оцінка екологічних показників виконувалась за допомогою програми [4]. В 

результаті аналізу виявлено, що за загальним впливом на екосистему, на вичер-
пання ресурсів і на здоров’я людини найкращим варіантом теплопостачання є 
використання геліоколекторів із електрокотлами а найгірший – геліоколектори 
із котлом на вугіллі. Причому із збільшенням частки заміщення геліолекторами 
навантаження ГВП екологічні показники усіх варіантів покращуються.  

Зважаючи на техніко-економічні та екологічні показники варто приділяти 
увагу варіанту теплопостачання із комплексним джерелом : геліоколектор із ко-
тлом на деревині або геліоколектор із електрокотлом. У останньому варіанті 
доцільно проаналізувати варіант викристання двозонного обліку електроенергії. 
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