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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТН В СИСТЕМІ ВЕНТИЛЯЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ДОШКІЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 В даній статті розглянуто проблему нереалізованого потенціалу енергозбереження 

вентиляційної системи з використанням відпрацьованого повітря вентиляційної системи та 

рекуператора теплоти на прикладі дитячого садочку. Запропоновано встановлення 

теплового насосу для системи опалення. Це перспективні технології, які допомагають 

економити кошти та енергоресурси, зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. 

Наведені розрахунки втрат теплоти на обраному об’єкті. Зроблені висновки щодо 

ефективності використання теплових насосів у системах повітряного опалення та 

вентиляції. 

Ключові слова: утилізація повітря, тепловий насос, система опалення, вентиляція, 

рекуператор теплоти, ефективність теплонасосних систем. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОВОГО НАСОСА В СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 В данной статье рассматривается проблема нереализованного потенциала 

энергосбережения вентиляционной системы с использованием отработанного воздуха 

вентиляционной системы и рекуратора теплоты на примере детского сада. Предложено 

установки теплового насоса для системы отопления. Это перспективные технологии, 

которые помогают экономить средства и энергоресурсы, уменьшить негативное 

воздействие на окружающую среду. Приведенные расчеты потерь теплоты на выбранном 

объекте. Сделанные выводы относительно эффективности использования тепловых насосов 

в системах воздушного отопления и вентиляции. 

Ключевые слова: утилизация воздуха, тепловой насос, система отопления, 

вентиляция, рекуператор теплоты, эффективность теплонасосных систем. 

 

INVESTIGATION OF POSSIBLE ENERGY SAYINGS POTENTIAL WITH USE OF 

HEAT PUMPS FOR VENTILATION AN EXAMPLE PRE-SCHOOL 

This paper considers the problem of unrealized potential of energy saving ventilation system 

using exhaust air ventilation system and heat recuperator for example kindergarten. An installation 

of the heat pump to the heating system. This advanced technology to help save energy costs and 

reduce the negative impact on the environment. The calculation of heat losses on the selected object. 

Conclusions on the effectiveness of the use of heat pumps in the system of air heating and ventilation. 

Key words: utilization of air, heat pump, heating, ventilation, heat exchanger heat efficiency 

of heat pump systems. 

 

Вступ 
Про необхідність провітрювання приміщень знає кожен. Та, на жаль, в холодну пору року 

разом з молекулами повітря вилітають назовні і калорії тепла, енергії. Досвідчений 

енергоменеджер знає, що цих втрат можна уникнути поставивши, наприклад, систему 

рециркуляції відпрацьованого повітря. Та використання таких способів неможливе там, де 

тепло є чи не найважливішим – в дитячих садках. Адже згідно будівельних норм у дитячих 

дошкільних установах (сади, ясла) встановлюється природна припливно-витяжна вентиляція. 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

ISSN 2307-7239                                                                     305 

Тому в даній статі пропонується використання теплоти відпрацьованого повітря на потреби 

опалення будівлі. Це стане можливим  при встановлені теплових насосів. 

На сьогоднішній день при вирішенні проблем енергозбереження теплові насоси вважа-

ються найбільш перспективними серед джерел нетрадиційної енергетики завдяки можливості 

черпати відновлювану енергію з навколишнього середовища. Масове застосування 

теплонасосних установок, в тих галузях, де це доцільно, дасть змогу на 40—50 % знизити 

обсяги спалювання природного газу в теплогенераторах комунальної енергетики за рахунок 

використання природних відновлюваних джерел енергії [1]. 

Одним із найефективніших об'єктів для застосування теплонасосних технологій тепло- 

забезпечення є системи вентиляції промислових, громадських і житлових приміщень. Завдяки 

малій різниці температур припливного та відпрацьованого повітря досягається висока 

енергетична ефективність використання у системах вентиляції при помірних температурах 

навколишнього повітря. Аналізу енергетичної ефективності використання теплових насосів в 

конкретному дитячому садку і присвячена дана стаття. 

Постановка задачі 

Метою даної статті є дослідження можливого потенціалу енергозбереження з використанням 

ТН в системі вентиляції, використання рекуператора теплоти на прикладі дитячого садочку. 

Об’єктом дослідження було обрано Дошкільний навчальний заклад № 89 по вул. Княжий 

Затон, 17-Г, м. Київ.  

 

Опис можливості використання теплоти відпрацьованого повітря, встановлення ТН в 

системах опалення та вентиляції 
Згідно [2]  пункт 4.12. «У будинках дошкільних закладів повинна проектуватися 

витяжна вентиляція, як правило, з природним спонуканням…». Запроектований природний 

приплив зовнішнього повітря за допомогою провітрювання та інфільтрації через нещільності 

дверних і віконних прорізів. 

Ми зіткнулися з проблемою, коли повітря нагріте до температури 22°С (згідно [2]  ) 

марно викидається в навколишнє середовище, мають місце численні теплові, а, як наслідок, і 

матеріальні втрати.  

Згідно проектної документації по даному об’єкту дані тепловтрати з кожної кімнати за 

tзов = -22°С. Але потрібно врахувати, що протягом всього опалювального періоду  tзов.сер. = 

-1,1°С. Для зручності обчислень умовно об’єднаємо кімнати на кожному поверсі у два  блоки. 

Табл.1 

 
Тепловтрати при tзов = -22°С, 

Вт 

Тепловтрати при tзов.сер. =   -

1,1°С, Вт 

1й поверх: 

Блок 1 

Блок 2 

51350 

43990 

26842 

22995 

2й поверх: 

Блок 1 

Блок 2 

31780 

33430 

16612 

17475 

3й поверх: 

Блок 1 

Блок 2 

43050 

44110 

22503 

23058 
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 Тоді сумарні тепловтрати з будівлі складуть 129485
Дж

Q
с

 , ( при середній 

температурі  -1,1°С за опалювальний період), 

а за місяць дитсадок втрачає: 

3600Qміс Q t n    , де t - кількість робочих год. n – кількість робочих днів; 

129485 24 30 3600 335,6
ГДж

Q
міс

      або 80,5
Гкал

міс
. 

Згідно з постановою про тарифи на теплову енергію для потреб бюджетних установ   1 

Гкал коштує 765,9 грн., неважко підрахувати, що мають місце тепловтрати на 61689
грн

міс
.  

Але рішення проблеми існує: утилізація тепла відпрацьованого повітря з використанням 

теплового насосу для системи опалення.  

 На сьогодні в Україні все більше уваги приділяється використанню теплових насосів як 

альтернативних джерел теплопостачання. Серед них особливе місце посідають повітряні 

теплові насоси, які широко застосовуються в системах опалення промислових і комерційних 

об’єктів, використовуються вони і в індивідуальних житлових будинках. Системи опалення на 

основі ТН (як і системи вентиляції ) дають можливість знизити затрати енергії, відрізняються 

екологічною чистотою, оскільки працюють без спалювання палива і не викидають в 

атмосферу шкідливі речовини та економічністю (на 1 кВт використаної енергії тепловий насос 

виробляє 3-5 кВт). Велика перевага теплонасосних систем опалення полягає у автономності та 

незалежності від постійного росту цін на традиційні енергоносії. 

Відпрацьоване повітря на виході із приміщення має високу температуру, тому можна 

раціонально використовувати його теплоту. Потік повітря подається на рекуперативний 

теплообмінний апарат,  де відбувається відбір теплоти до теплоносія. Останній підігріває воду 

в системі опалення.  

На рисунку представлена спрощена схема опису теплонасосної системи  опалення та 

вентиляції: 

 
 

Рис. 1. Система вентиляції з використанням рекуператора теплоти і теплового насоса 
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Дана будівля має три поверхи, на кожному з яких передбачається установка двох ТН. 

З каталогу [8] для першого поверху обираємо насос А32, для другого і третього -      

насос А20. Характеристики ТН представлені у таблиці2: 

Табл.2 

Модель ТН А20 А32 

Теплова потужність, кВт 20 31 

Споживана потужність, кВт 4,2 6,5 

Ціна, тис.дол. США 5 8,2 

Сумарно всі шість теплових насосів виробляють: 

1 1 2 2
Q N q N q    , де  N – кількість ТН, q - теплова потужність ТН; 

2 31 4 20 142Q кВт     або87,9
Гкал

міс
 на суму в 67322

грн

міс
. 

Але ТН також споживають електричну енергію на суму в: 

1 1 2 2
( )Е N q N q t n c        , де t - кількість год. n – кількість днів, с – одноставочний 

тариф на електричну енергію; 

(2 6,5 4 4, 2) 24 30 0,98 21026
грн

Е
міс

       
 
 

Тоді чистий прибуток від роботи ТН складе: 67322 21026 46296
грн

Е
міс

   . 

Капітальні витрати на придбання ТН становлять: 2 8200 4 5000 291200КВ грн      

Простий термін окупності становитеме: 
291200

6,3
46296

ТО міс  , оскільки 

опалювальний сезон складає лише половину календарного року, то даний захід окупиться за 

один  рік. 

Зважаючи на довговічність роботи обладнання ТО є досить прийнятним, тому 

установка ТН є економічно вигідним енергозберігаючим заходом, який не лише економить 

фінансові ресурси дитсадка, але й не залежить від невідновлювальних джерел енергії, ціни на 

котрі ростуть з кожним роком. 

Вище було розглянуто випадок, коли ТН покриває тепловтрати на всі 100%. Даний 

графік відображає на скільки відсотків ТН покривають тепловтрати в залежності від 

температури: 
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Рис.2 

 

 

 

Висновки 

Установки вентиляції з рекуператором-утилізатором теплоти відпрацьованого повітря 

являють собою один із варіантів найбільш ефективного застосування повітряних теплових 

насосів у системах низькотемпературного теплозабезпечення.  

Результати аналізу показують, що теплонасосні системи вентиляції з рекуператором 

теплоти відпрацьованого повітря мають незначні питомі витрати енергії навіть при низьких 

температурах зовнішнього повітря. Теплові насоси значно економічні, ніж звичайне опалення. 

Витрати на експлуатацію таких насосів можуть бути в три рази нижче в порівнянні з іншими 

системами. Фактично, при роботі теплових насосів не потрібно проводити технічне 

обслуговування. На відміну від систем опалення, що працюють на нафті і газі, не потрібно 

проводити регулярні перевірки за допомогою служби інспекції димоходів і / або проводити 

роботи з технічного обслуговування із залученням техніків. Також це екологічно чистий метод 

опалення та кондиціювання як для довкілля так і для людей, що знаходяться в приміщенні. 

Застосування теплових насосів - це заощадження невідновлюваних енергоресурсів і захист 

навколишнього середовища, у тому числі і шляхом скорочення викидів СО2 в атмосферу. 
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