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Нове Тепло

Сьогодні через ви-
сокі ціни на енергоносії в 
українських університе-
тах запроваджують дис-
танційне або самостійне 
навчання. Серед тих, хто 
відправляє студентів 
на тривалі канікули чи 
вдається до інших змін 
в навчальному процесі 
— Київський національ-
ний університет (КНУ) 
імені Тараса Шевчен-
ка, Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу, 

Національний університеті «Львівська політехніка», 
багато інших закладів. Чи торкнуться такі «нововве-
дення» студентів Сумського державного університету 
та чи реально впровадити енергоефективні заходи 
у виші — говоримо з ректором СумДУ Анатолієм 
Васильєвим.

Чи буде СумДУ за прикладом багатьох про-
відних вишів України економити енергоносії та 
подовжувати канікули чи переводити студентів 
на повне самостійне навчання? 

Жодних змін до навчального процесу ми не вно-
симо, університет в зимовий період буде працюва-
ти у звичному режимі. Звісно, нас теж торкнулося 
зростання тарифів на енергоносії, тим більше, що 
СумДУ динамічно розвивається, зростає кількість 
опалюваних площ, більш активно ведуться науко-
ві дослідження тощо. Це стимулює до ще більш ді-
євого запровадження енергоефективних заходів в 
університеті.

Які заходи щодо енергозбереження впро-
ваджують в університеті?

При проведенні будь-яких ремонтно-будівельних 
робіт підвищена увага приділяється питанням енер-
гоефективності та енергозбереженням. Наприклад, 
лише за минулий рік за новими технологіями відре-
монтовано та влаштовано 5300 м2 покрівель, заміне-
но на металопластикові 500 вікон, утеплено майже  
3 тис. м2 фасадів. Цей перелік можна продовжувати.

Окрім того, в університеті розвинена система 
мотивації щодо заощадливого споживання ресурсів, 
є комплекс нормативних документів щодо стимулю-
вання персоналу до економії енергоресурсів, працює 
цільова комплексна програма «СумДУ – енергое-
фективний університет».  Ці заходи в комплексі із 
впровадженням розробок наших науковців в галузі 
енергозбереження та залученням інвесторів для 
масштабних проектів дають результат.

СумДУ ввійшов до числа 7 українських ви-
шів, в яких буде проведено енергомодернізацію 
коштом Європейського інвестиційного банку. 
На якому етапі впровадження цей проект?

Європейськими фахівцями здійснено енергоаудит 
тих будівель, які ми запропонували для модернізації, 
відбулвся ряд конструктивних зустрічей. Наступним 
етапом буде розгляд пріоритетних об’єктів та пер-
спективних планів вишів. 

Попередньо інвестиційний бюджет проекту Сум-
ського державного університету складає 11,2 міль-
йони євро.

Сумський державний університет має до-
статній рівень фахівців та значний досвід вико-
нання проектів з енергозбереження. Які наукові 
розробки впроваджуються в університеті чи 
інших установах?

Так, у складі університету створені та успішно 
працюють структурні підрозділи, що проводять до-
слідження у напрямах енергоефективності та охорони 
навколишнього середовища. Це Науково-дослідний 
інститут енергоефективних технологій, Центр при-
кладних екологічних досліджень, Науково-дослідна 
лабораторія оптоелектроніки та геліоенергетики, 
Науково-дослідна лабораторія промислової теплое-
нергетики, Науковий центр електротехнологій, спе-
ціалізована група з енергетичних обстежень. 

Замовлення отримуємо від підприємств та ор-
ганізацій Сумської області, України, інших держав. 
Серед розробок, які пропонуються замовнику: те-
плогенеруючі та турбодетандерні агрегати, систе-
ми моніторингу та керування енергоспоживанням, 
струминний термотрансформатор, енергоефективне 
обладнання для кормоприготування та багато інших.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

______________

В університеті  діє облік та управління 
споживанням енергоресурсів, 

впроваджуються технічні рішення з 
енергоаудиту та санації.

______________

______________

Сумський державний університет щорічно 
виконує більше 70 господарських договорів 
з розробки науково-технічної продукції та 

послуг за напрямами енергоефективності та 
екології. 

______________

Ректор СумДУ 
Васильєв А.В.

РОЗРОБКИ СумДУ
ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧІ АГРЕГАТИ

(ТГА – М1-7) 

Установка є високоефективним джерелом те-
плової енергії гідродинамічного принципу дії, в 
якому реалізується безступінчасте перетворення 
механічної енергії приводного двигуна в теплову 
енергію робочого середовища. 

Переваги: 
 можливість установки в негазифікованих ра-

йонах;
 застосування системи автоматичного керу-

вання;
 відсутність теплових втрат у тепломережах;
 можливість безступінчастого регулювання 

температури від 10 до 850С;
 відсутність нагрівальних елементів та попере-

дньої водопідготовки;
 скорочення витрат на опалення до 30%.

Розробка впроваджена у СумДУ для опален-
ня виробничих приміщень.

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ 
ТЕПЛОСПОЖИВАННЯ «HeatCAM»

Система призначена для автоматизованого 
керування режимами систем теплозабезпечення 
об’єктів у вигляді єдиної інформаційної системи 
(сервісу).

Система здійснює моніторинг показників 
функціонування теплової мережі з урахуванням 
наявних та прогнозних погодних умов, проводить 
розрахунок необхідної кількості теплової енергії, 
а також здійснює формування необхідної звітної 
документації. 

Переваги:
 скорочення обсягу споживання теплової енер-

гії до 10%;
 автоматизоване керування режимами тепло-

забезпечення будівель;
 формування будь-якої звітної документації у 

зручному форматі.

Розробка впроваджена у 10 закладах освіти  
м.Суми та безпосередньо в СумДУ.

ТУРБОДЕТАНДЕРНІ АГРЕГАТИ (ТДА) НА БАЗІ  
СТРУМИННО-РЕАКТИВНИХ ТА ВИХРОВИХ ТУРБІН

На промислових або газопостачальних  під-
приємствах в парових/газових мережах уста-
новлені редуктори та регулятори для зменшення 
тиску пари. З використанням турбодетандерних 
агрегатів при зменшенні тиску пари може ви-
роблятися механічна енергія, яка далі може ви-
користовуватися для приводу будь-яких машин 
(компресорів, насосів, вентиляторів тощо) або 
перетворюватися в електроенергію за допомо-
гою електрогенератора. 

Переваги: 
 на 20–30% менша вартість порівняно з ана-

логами за рахунок використання нетрадиційних 
струминно-реактивних та вихрових турбін; 
 можливість роботи з малими тисками пари/

газу (до 3–5 атм.);
 термін окупності установки — до 2-х років. 

Дві установки встановлені на потужностях 
«ГРС-1» компанії «Сумигаз» м.Суми.
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ЗНОВУ ГАЗ? ТАК, БІОГАЗ!
НОВИНИ БІОЕНЕРГЕТИКИ

Такий модний нині префікс «біо» дістався й газу. 
Пропонуємо розібратися, що ж воно таке і чи має 
сенс для України. Спочатку трохи теорії.

Біогаз — газ, отриманий з біомаси, що викорис-
товується як паливо. Виробництво енергії з біогазу 
нешкідливе для оточуючого середовища і зменшує 
кількість органічних відходів. На відміну від енер-
гії вітру і сонячного випромінювання, біогаз можна 
отримувати незалежно від кліматичних і погодних 
умов, а на відміну від викопних джерел енергії біогаз 
в Україні має дуже великий відновлюваний потенціал. 
Наш річний теоретичний потенціал біогазу становить 
3,2 млрд м3.

Ефективним шляхом доповнення та заміни тради-
ційних паливно-енергетичних ресурсів є виробництво 
та використання біогазу, який утворюється в результа-
ті застосування технологій метанового зброджування 
тваринницької біомаси і на 
60–70% складається з мета-
ну. Іншим джерелом біогазу є 
звалища сміття на полігонах 
твердих побутових відходів, 
що здійснюють суттєвий не-
гативний вплив на довкілля. 
Крім цього, джерелом біо-
газу є стічні води. Утилізація 
відстоїв міських і промис-
лових стічних вод забез-
печує вирішення важливих 
екологічних, енергетичних 
і соціальних проблем міст, 
особливо мегаполісів. Від-
стої міських і промислових 
стічних вод мають у своєму 
складі велику кількість орга-
нічних речовин.

За рахунок викорис-
тання біогазу, отриманого 
в результаті анаеробної 
ферментації біомаси, можна замінити наступні види 
палива:
 природний газ та зріджені гази, що викорис-

товуються для енергозабезпечення промислових 
і побутових потреб;
 бензин, дизельне паливо та газ у двигунах вну-

трішнього згоряння.
Сьогодні лідером з виробництва біогазу в Європі 

є Німеччина, де діє понад 17 тисяч заводів. Технологія 
вже набула поширення на территорії України завдяки 
свідомим інвесторам, які окрім прибутків піклуються 
й питаннями збереження довкілля, але нині в Україні 
налічується не більше 10 подібних об’єктів.

Застосування біогазу дає змогу отримувати те-
плову та електричну енергію, що є особливо при-
вабливим для підприємств аграрного сектору. Так 
у Козятині на Вінниччині завдяки німецькому ка-
піталу планують побудувати завод з виробництва 
біогазу з пшеничної соломи. Інвестиції сягнуть  
11 млн євро.

Агрохолдинг «Галс-Агро» також розширює поле 
своєї діяльності. Тепер в активі компанії буде скла-
дова біоенергетики та електрогенерації. Загальна 
вартість проекту з будівництва трьох біогазових за-
водів загальною потужністю 6 МВт у Чернігівській 
та Київській областях складає близько 17 млн евро. 
Напрям очолить одне з підприємств холдингу — «Го-
родище-Пустоварівська аграрна компанія».

Біогаз буде вироблятися «Галс-Агро» з органічних 
відходів сільського господарства і цукрового вироб-
ництва — жому цукрового буряка, силосуенергетич-
них культур, гною великої рогатої худоби і свиней. 
Процес відбуватиметься за відсутності кисню і при 
температурі +390С. Під час ферментації знищува-
тимуться патогенні мікроорганізми. Серед інших 
переваг біогазового виробництва — зведення до 
мінімуму запаху відходів тваринництва, оптимізація 
їх використання у якості цінного добрива, зменшення 
впливу на навколишнє середовище за рахунок обме-
ження викидів парникових газів. Біогазова установка 
дає можливість забезпечувати компанію електричною 
енергією, а також вирішує проблему утилізації відходів 

тваринництва. Відпрацьовані після газової установ-
ки відходи у вигляді торфу поступатимуть на поля, 
що дає можливість підживити землі, які потребують 
органіки. Тепло, отримане в процесі виробництва, 
буде використане для потреб холдинга: опалення 
тваринницьких комплексів і розвиток тепличного 
господарства.

Іншим прикладом інвестування у біоенергетику 
аграрниками є компанія зі 100-відсотковим данським 
капіталом "Даноша", перший біогазовий завод якої 
почав працювати у с.Копанки (Івано-Франківська 
обл.) восени 2013 року. Він забезпечує енергією 7 
свинокомплексів, виробляючи 4,4 млн м3 біометану, 
10 млн кВт/год. теплової енергії та 9,5 млн кВт/год. 
електроенергії упродовж року.

Ще одне біогазове виробництво агрохолдинг 
планує запустити наприкінці 2019 року.

«Розглядаємо майбутній об’єкт як 
окремий бізнес, який зможе переро-
бляти продукцію від інших виробництв: 
молокозаводів, цукрозаводів, спиртзаво-
дів, сільгосппідприємств. Це буде завод 
потужністю 1,5 МВт.» — зазначив пред-
ставник ТОВ «Даноша» Іван Кальковець.

Один з найпотужніших інвесторів Ві-
нницької області агропромхолдинг ПАТ 
«Миронівський хлібопродукт» (МХП) при-
ступив до втілення поблизу Ладижина унікального 
проекту з виробництва альтернативної енергії, на 
реалізацію якого Європейський банк реконструкції 
та розвитку виділив українському товаровиробнику 
кредит в розмірі 25 млн євро.

Засновник та мажоритарний акціонер агрохол-
дингу Юрій Косюк запевняє, що після завершення 
будівництва комплекс стане найбільшим у світі ви-
робником біогазу на основі органічних відходів. По-
тужність заводу становитиме 20 МВт.

Головною причиною, чому в МХП задумались про 
будівництво біогазової установки поблизу Ладижи-
на — проблема утилізації курячого посліду, якого на 
одній з найбільших птахофабрик Європи утворюється 
достатньо. До того ж виробництво курятини пов’язане 
зі значними енерговитратами: на природний газ та 
електроенергію припадає близько 15% собівартості.

Під час громадських слухань щодо будівництва 
комплексу директор 
ВП «Птахофабрика «Ві-
нницький бройлер» Ігор 
Лещенко, запевнив при-
сутніх, що біогазовий 
комплекс на 100% ви-
рішуватиме екологічні 
питання: по-перше, це 
утилізація курячого по-
сліду та частини стічних 
вод і при цьому — вироб-
ництво буде побудовано 
так, що неприємного за-
паху зовсім не відчувати-

меться. Курячий послід перестануть вносити на поля, 
як добриво, що також ліквідує проблему неприємного 
запаху. Натомість виробництво біогазу буде практично 
безвідходним, адже підприємство ще вироблятиме 
безпечні та якісні органічні добрива.

Щоб спроектувати свій комплекс, в МХП ство-
рили власний проектний інститут, адже технологія є 
унікальною. ЇЇ особливість полягає у тому, що в якості 
«сировини» використовується виключно курячий 
послід. Ця речовина є складною для виробництва 
біогазу, тому зазвичай додають зелену масу — 70% 
силосу, 30% посліду.

За словами керівника проекту «Біогаз Ладижин», 
майбутнього директора комплексу Івана Тракслера, 
за день станція перероблятиме на біогаз 800 т куря-
чого посліду та отримуватиме 20 МВт електроенергії 
на годину. При чому увесь процес відбуватиметься 

у герметичних бетонних ємнос-
тях, обслуговувати які потрібно 
лише раз на 15 років.

Відповідний успішний до-
свід компанія вже має: біогазо-
ва станція (щоправда, із дещо 
меншими потужностями, ніж 
це буде на Вінниччині) підпри-
ємства «Оріль-Лідер» на Дні-
пропетровщині працює з 2013 
року. Так, за неповних три роки 
підприємством «Оріль-Лідер» 
утилізовано 135 тис. т курячого 
посліду та вироблено 50 млн 
кубів біогазу, від якого отри-
мано 150 млн кВт "зеленої" 
енергії. А 90 тис. ГКал виро-
бленого тепла — це еквівалент 
11 млн кубометрів газу, тобто 
економічний ефект — одразу 

відчутний.
Майбутня біогазова 

станція поблизу Василів-
ки також вироблятиме 
ектроенергію та підігрі-
ватиме воду для потреб 
підприємств компанії 
МХП в Ладижині. Комп-
лекс почне працювати 
вже цього року. Оста-
точне завершення бу-
дівництва заплановане 

на 2020 рік. У 2017 році МХП уже продукував понад 
70% всього біогазу в країні виробленого з органічних 
відходів, а також займає 45% українського ринку 
електроенергії, виробленої з біогазу.

«Біогазові установки потрібні, щоб зробити Укра-
їну енергонезалежною. Це утилізація відходів і пе-
ретворення їх у «зелену» енергію й екологічно чисті 
продукти. Це додаткові інвестиції в країну покращення 
торгового балансу і нові робочі місця. На досвіді на-
шого проекту у Дніпрі ми почали будівництво у Вінниці 
і показуємо, що Україна може не імпортувати газ. 
Маємо достатню кількість вторинної сировини, щоб 
забезпечити себе енергією.» — говорить очільник 
компанії.

За 2017 рік в Україні були добудовані й почали 
виробляти біогаз відразу 4 біогазових комплекси, 
із загальною встановленою потужністю 7,33 МВт. 
У 2018 році запрацюють нові установки загальною 

потужністю близько 18 МВт.
Голова Біоенергетичної 

асоціації України Георгій Ге-
летуха прогнозує: «Біогазові 
проекти будуть запускатися 
до 2020 року, до зниження 
«зеленого тарифу» на 10%. 
Після цього ми побачимо зна-
чно менше проектів, тому що 
навіть зараз «зелений тариф» 
недостатній, а коли він змен-
шиться, нових проектів буде 
одиниці. Тому основні проекти 
реалізують до 2020 року.»
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Тваринницькі приміщення вимагають підтримки 
комфортного мікроклімату всередині протягом усього 
року. Це є найголовнішою умовою для нормального 
утримання тварин, їх безпроблемного зростання 
і розвитку. Якщо обігрів у приміщенні відсутній, тепло 
формується виключно за рахунок самих тварин. Це 
вимагає особливого підходу до збереження такого 
тепла й активного його задіяння для компенсування 
тих тепловтрат, які обумовлені недоліком конструкції. 
Як показує практика, тепла, що виділяється тваринами 
достатньо для підтримки прийнятного для них мікро-
клімату за умови зовнішньої температури на рівні 
–200С і вище. І це для дорослих особин. Для молодняку 
цей рівень піднімається до –100С. Якщо виділяється 
тваринами тепла недостатньо, то виникає питання 
про додатковий обігрів приміщень.

У фермерському господарстві СФГ «Віталія», роз-
ташованому в селі Чернеча Слобода Буринського 
району, до цього питання поставилися досить відпо-
відально. Новозбудовані доїльний зал та адмінпри-
міщення зводилися з урахуванням всіх відповідних 
стандартів і, що головне, без газового обігріву. Як 
зазначає голова господарства Володимир Думенко, 

тільки велика промисло-
вість не може обійтися 
без газу, все інше можна 
перевести на альтерна-
тивні джерела енергії.

«Як тільки почалися 
складні відносини з на-
шим північним сусідом, 
я принципово намагаю-
ся відмовитися від спо-
живання блакитного 
палива», — розповідає 
фермер.

Доїльний зал розміром 24х18 м і висотою 7 ме-
трів, та двоповерхова адмін споруда млощею 650 м2 
опалюються виключно пелетами від соняшникових 
відходів. Найбільш комфортним з негазового облад-
нання, яке обслуговується з найменшими витратами 
трудоресурсів, за словами Володимира, є котли, що 
працюють на пелетах. Так як вони дають найбільш ста-
більне і надійне опалення у порівнянні з іншими видами 
твердого палива. До того ж використання цього дже-

рела енергії дозволяє автоматизувати процес 
обігріву: паливо подається в топку поступово, 
тому немає необхідності постійно бути поруч 
з обладнанням. Пелетне тверде паливо — 
найекологічніше, не дороге, і найголовніше, 
доступне в будь-якому регіоні України. Пелети 

виробляються як з деревини, так і з лушпиння насіння, 
соломи, торфу, відходів меблевого виробництва. Саме 
тому для обігріву нового комплексу господарство 
придбало котел BioFire PLUS потужністю 150 кВт від 
місцевого виробника. І поки, обладнання працює у 
фермерському господарстві не на повну потужність. 
А отже, може обігріти значно більші площі. Пелетне 
опалення дозволяє мінімізувати температурний пе-
репад у різних ділянках приміщення. Він становить 

не більше 0,5–1 градуси. Опалення такого 
типу позитивно впливає на організм тварин 
і забезпечує їм більш продуктивне зростання 
та набір ваги. Даний котел, каже Володимир, 
працює вже три роки поспіль. У порівнянні 
з іншими джерелами обігріву, котел, що пра-
цює на пеллетах дозволяє знизити витрати 
енергії приблизно вдвічі. За опалювальний 
сезон спалюється 30–35 т пелет. Ціна коли-
вається від 950 до 1350 грн за тонну. Але це 
в будь-якому випадку набагато економніше, 
ніж опалювання газом.

Фермер запевняє, що збираються по-
вністю відмовитися від закупівлі пелет. Вже 
цього року планують налагодити своє вироб-
ництво. Встановити прес і використовувати 
сільськогосподарські відходи власного гос-

подартсва. Таким чином, у СФГ 
«Вікторія» будуть спалювати те, 
чим раніше забруднювали на-
вколишнє середовище. А для 
цього мають на меті придбати, 
як мінімум, ще один–два таких 
же твердопаливних котли. Адже 
котел від компанії «ТБЕС», що опа-
лює новий комплекс окупився вже 
за перший сезон.

ЩО СПІЛЬНОГО У ТЕПЛА І НАДОІВ?
З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЗАМІСТЬ ГАЗУ,  
НАФТИ ТА ВУГІЛЛЯ

Норвегія отримує колосальні прибутки від про-
дажу нафти і газу. При цьому країна споживає зде-
більшого електроенергію, не має внутрішньої газової 
інфраструктури, як і планів щодо її створення.

Населення країни та промислові споживачі пла-
тять однакову ціну за електрику – близько 1 крони 
(3 грн) за кВт-год. Кожен має право вільно обрати 
постачальника, підписавши з ним договір. Рахунок 
на електрику складається з двох сум — за ресурс та 
використання транспортних мереж (тариф встанов-
люється державою).

При цьому Норвегія не є членом ЄС, має статус 
спостерігача в Енергетичному Співтоваристві. Самі 
норвежці високо цінують торгівельні зв’язки з сусі-
дами та власну економічну стабільність. Чи не мрія?

В рамках семінару, організованого 
норвезькою екологічною організацією 
Naturvernforbundet сіпльно з Національ-
ним екологічним центром України, фіхівці  
розкрили секрет успішної енергетичної та 
екологічної політики однієї з найбагатших 
країн Європи.

Секрет перший — гідроенергетика
98% виробництва електрики в Норвегії 

здійснюється «маневровими» потужностями 
— гідроелектростанціями, що сприяє роз-
витку інших відновлюваних джерел енергії 
без проблем для енергосистеми.  

Країна має 750 ГЕС встановленою по-
тужністю 28 000 МВт, загальним виробітком 120 ТВт/
год. Частина станцій належить муніципалітетам, 
державному підприємству «Статкрафт» належить 
170 ГЕС у Норвегії, ще 97 ГЕС компанія має у Швеції, 
Німеччині, Великобританії, Фінляндії та Перу.

Гідроенергетику, яка є результатом переваг 
розташування та довгих капіталоємних інвестицій,  

поступово доповнює вітрогенерація. Потужності її 
поки скромніші – 800 МВт при виробітку 2 ТВт/год. 
Однак є амбітні плани з будівництва різнотипних ВЕС 
(плавучих, припливних), значна увага приділяється 
розробці нових технологій.

Загалом відновлювана електро- і теплоенерге-
тика покриває  60% загального споживання, є плани 
зі збільшення цієї частки до 78%.

Секрет другий – торгівля та інвестиції
Баланс електроенергетичного ринку Норвегії 

підтримується за рахунок її участі у скандинавській 
біржі «Норд Пул». Для обміну електроенергією з учас-
никами та іншими членами ЄС, Норвегія має спільні 
ЛЕП з Данією, Швецією, Нідердандами, Фінляндією.

Одним з пріоритетів уряду зараз є будівництво 
ліній до Великобританії, 
Німеччини потужністю 
близько 1000 МВт кож-
на (державна компанія 
«Статнет» планує впо-
ратись до 2018-2021 
рр). Вартість прокладки 
600-кілометрового під-
водного кабелю до Ні-
меччини, для прикладу, 
складає 4 млрд євро.

Важливо відзначити, 
що з 2012 року в країні 
введено систему обороту 

«зелених сертифікатів», котра інтегрована в єдиний 
ринок за схемою, аналогічною до шведської.

Секрет третій — ефективне управління та 
оподаткування

Енергополітика Норвегії дуже свідомо ске-
рована на боротьбу зі змінами клімату, хоча у 
Naturvernforbundet зізнаються, що глобальне по-

тепління потенційно мати-
ме позитивний ефект на 
обсяги виробітку електрики 
гідростанціями.

Для досягнення цілей зі 
скорочення енергоспоживання 
на 20% та викидів парникових 
газів на 40% до 2020 року, в країні, окрім громадських 
організацій, при уряді функціонує Рада з енергетики, 
яка дає оцінку ініціативам та готує пропозиції.

За виконання прийнятих рішень у сфері ВДЕ від-
повідає компанія «Енова» за допомогою Енергетич-
ного фонду Норвегії, котрий акумулює та розподіляє 
кошти від податку «на розподіл електрики та розви-
ток чистих технологій». Річний дохід фонду складає 
близько 2 млрд крон (230 млн євро).

Серед досягнень «Енови» - обов'язкова безко-
штовна енергосертифікація будівель і промислових 
об'єктів з 2010 року. Для домашніх господарств є 
програма дотації 20% від вартості робіт на енер-
гозбергігаюче обладнання, але не більше 30 тис. 
норвезьких крон (4000 доларів).

Важливим здобутком норвежців є також розви-
ток культури використання електромобілів завдяки 
податковій політиці. Наприклад, в Осло такий вид 
транспроту звільнений від ПДВ при купівлі, не сплачує 
податку на в'їзд до міста, діє право безкоштовної 
зарядки та безкоштовної парковки. В результаті, з 
2,5 млн машин в Норвегії сегмент електромобілів 
складає 50 000 одиниць.

Зазначимо, що найбільшими емітентами, крім 
авто, у Норвегії вважають газові електростанції (в 
країні є лише дві відносно великі ТЕС потужністю 
215 та 430 МВт), а також електростації на дотискних 
морських сведловинах.

Джерело: www.uaenergy.com.ua

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
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НЕБЕЗПЕЧНЕ МЕРЕХТІННЯ СВІТЛА
ПОРАДИ ФАХІВЦЯ

Тема економії елек-
троенергії завжди була 
досить актуальною. А на 
даний час, коли тарифи 
на енергоносії стрімко 
зростають, знати як еко-
номити повинен кожен 
свідомий громадянин 
нашої країни. Статисти-
ка показує, що до чверті 
всіх витрат елекроенер-
гії припадає на освіт-
лення кімнат, будинків, 
під’їздів, тощо. Але чи 
завжди ми розумно і без 

шкоди для себе використовуємо цю неймовірну 
кількість енергії? Як навчитися робити це правильно 
ми вирішили запитати у сумського підприємця, екс-
перта з енергозбереження Олега Валерійовича 
Ляха.

Ми не зберігаємо, ми економимо енергію. Хочу 
підкреслити, що сучасні технології направлені не на 
енергозбереження, а на ефективне використання 
енергії. Систем енергозаощадження, насправді, дуже 
багато. Я, наприклад, займаюся діодними техноло-
гіями, найновішими з існуючих. Також велику части-
ну моєї справи займають відновлювальні джерела 
електричної енергії, в основному — це енергія сонця 
та енергія вітру. Хочу відмітити і дуже важливу роль 
інжинірингу енергозаощадження, тобто пошуку та 
розробці найбільш ефективних інженерних рішень 
у сфері використання енергетичних ресурсів, які 
включають:
 відновлювальні джерела електроенергії,
 ефективне енергозаощадливе споживання,
 транспортування до споживачів з найменшими 

втратами,
 управління використанням електроенергії.

Давайте розглянемо прості приклади розвитку 
енергозаощадження на основі джерел світла — ламп. 
Якщо згадати зовсім недавні 
часи, то на побутовому рів-
ні у нас спершу були лам-
пи розжарювання. Потім 
з'явилися лампи, які ми 
з вами називали «енергоз-
берігаючі», але це теж не-
точний вислів, правильно 
їх називати компактні лю-
мінесцентні лампи або газо-
розрядні лампи низького тиску. Ці лампи енергію 
не зберігали, вони просто були більш економними 
у порівнянні з лампами розжарювання, адже спо-
живали у п’ять разів менше електроенергії та мали 
довший термін експлуатації. І все це за рахунок тех-
нології, побудованої на світлі електричного розряду 
у газовій трубці. Проте дані лампи у своєму складі 
містили шкідливі речовини (наприклад, ртуть) і тому 
потребували значних по відношенню до їх вартості 
додаткових витрат на збір після використання, тран-
спортування та утилізацію. Пояснюючи сказане мо-
вою грошей: лампа, яка коштувала приблизно 12–20 
грн потребувала тільки прямих витрат на утилізацію 
близько 3–5 грн, а це 25% від початкової вартості. 
Також було багато спекуляцій щодо відсутності ртуті 
в таких виробах. У кращому разі мало місце просто 
зменшення її кількості до прийнятних мінімумів.На 
заміну компактним люмінесцентним лампам були 
розроблені світлодіодні лампи, джерелом світла 
яких стали напівпровідникові технології. Рівень спо-
живання таких виробів менший у 8–10 разів за лампи 
розжарювання при збереженні показників світлового 
потоку.

Сьогодні, купуючи лампи, люди часто ставлять 
одне і те ж питання: «Чи виріб не китайського похо-
дження?» Пропоную розвіяти міф про лампи неки-
тайського походження, який є предметом багатьох 
спекуляцій. Треба просто уяснити собі, що у про-
мислових об’ємах світлодіоди (напівпровідникові 
кристали) вирощують лише дві компанії у світі. Одна 
знаходиться на Тайвані, інша — в Америці. В нашій 

країні американського товару практично немає, бо 
такий діод досить дорогий, переважно його вико-
ристовують для якісного та потужного вуличного або 
промислового освітлення. Тому переважна більшість  
побутових діодних ламп виробництва Китаю. Але ж 
і Китай Китаєві різниця. Усе зале-
жить від ціни, матеріалів, термінів 
виготовлення, логістики тощо.

Якщо говорити про світлодіод-
ний напрямок у енергозаощадженні, 
то найперше, де він розвивається — 
це автомобілебудування. Автомобіль 
на сьогодні — дороге задоволення 
і складний у технічному відношенні 
виріб, а тому усі виробники авто-
мобілів прагнуть виправдати висо-
ку ціну технологічністю, надійністю, 
низьким рівнем споживання палива, екологічніс-
тю, витратами на обслуговування тощо. Відповід-
но, якщо виробник ставить світлодіодне освітлення 
на автомобіль, воно споживає у десять разів менше 
електроенергії, генератор навантажується менше, 
запас електроенергії можна витратити на додаткові 
електропристрої машини або зекономити витрати 
пального.

Світлодіод: користь у побуті 
і промисловості

Якщо за радянських часів в середньому лампа 
розжарювання працювала 1000 годин то енергоз-
берігаюча лампочка — від 12 до 20 тисяч годин, так 
заявлено було виробниками (середні показники). 
Але насправді лампа, яка продавалася в Україні 
працювала від 3 до 6 тисяч годин. Тому що не може 
працювати 18 тисяч годин лампа, у якої комплектуючі 
розраховані максимум на два роки.

Коли з'явився світлодіод, усі виробники почали 
писати, що він працює від 25 до 50 тисяч годин. Про-
те, технологія лише зараз набула суттєвого вдоско-
налення і майже дійшла до цих норм. Змінилася і ціна: 

лампу, яка 2,5–3 роки тому коштувала 
майже 200 грн сьогодні можна купити за 
50–60 грн — і це добре для кінцевих спо-
живачів. Але на старті «ери світлодіодів» 
широкого поширення набули продукти 
з низькими показниками довговічності 
у порівнянні з сучасними виробами.

Діодна технологія почала масш-
табно розвиватися в промисловості. 

На енергозберігаючі технології почали 
переходити заводи, сільськогосподарські вироб-
ництва та комунальні господарства. Наприклад, 
сьогодні в Сумах є зразково-показовий будинок, 
у якому ми замінили все комунальне освітлення, 
включаючи зовнішнє. Крім того, що ми зробили його 
світлодіодним, а це дозволить скоротити витрати на 
електроенергію, система освітлення цього будинку 
вдосконалена «розумним» керуванням. Якщо раніше 
усі встановлювали датчики руху, тут встановлено 
світлодіодний світильник з датчиком присутності. 
Тобто якщо, людина не буде рухатися, але знаходи-
тиметься в зоні дії, освітлення буде працювати. Таким 
чином сучасна діодна технологія разом з автомати-
зованим управлінням дозволяє отримати економію 
від 30 до 50 разів без будь-яких незручностей щодо 
експлуатації приміщень (як у випадку освітлення, що 
працює з датчиками руху).

Які лампи потрібно встановлювати 
вдома, у побуті

Найперше і найголовніше: людина в магазині 
може включити лампу і подивитися, як вона світить, 
оцінити габарити, цоколь, звернути увагу на гарантію 
та термін придатності. Якщо гарантійний термін на 
лампу 2–3 роки, це вже говорить про досить надій-
ного виробника. Також потрібно звернути увагу, який 
асортимент даної продукції представлено на вітрині 
магазину. Значний товарний запас на полицях свід-
чить про місткість постачальника. Але найголовніше, 
на що люди не звертають своєї уваги — це частотна 
характеристика. Коли використовується неякісний 

драйвер, як складова діодної лампи, діод мерехтить 
з певною частотою. Візуально цього не видно, але 
наше очне яблуко та м'язи очей відпрацьовують сиг-
нал, очі дуже швидко втомлюються. Якщо встановити 
таку лампочку, в настільну лампу школяра, через 

місяць–два у дитини починає па-
дати зір. Ми біжимо до лікаря, 
купуємо ліки, одягаємо окуляри, 
але насправді лікуємо наслідок, 
а не причину. Очевидно: якісне 
світло дуже важливе.

Щоб перевірити якість діод-
ної лампи в магазині, достатньо 
навести на включену лампочку 
камерою телефона: мерехтіння 
неякісного виробу буде поміт-
ним на екрані. Якщо мерехтіння 

немає, частотна характеристика витримана. Все дуже 
просто. Не мерехтить беремо, мерехтить — краще 
обійти стороною.

Вуличне освітлення
Сьогодні встановлення індивідуальних опор з со-

нячними панелями набуло значного поширення. 
Установка сама вдень заряджається (навіть в похмуру 
погоду) і світиться усю ніч. Ціна не з дешевих. Одна 
опора коштує близько 30 тисяч грн., з використанням 
діодного джерела освітлення потужністю 30 Вт (ек-
вівалент лампи розжарювання 300 Вт по світловому 
потоку). Але ж таке обладнання не вимагає витрат на 
електроенергію. Її встановлення і використання не 
потребує узгодження з монополістом — обленерго. 
Тому на сьогодні такі опори дуже популярні.

"Якщо говорити про переваги електричної енер-
гії, то плюс її у тому, що у порівнянні з механічною 
та тепловою енергією нею легко керувати і її можна 
перетворити як у тепло, так і в механічну енергію 
прямо в місці споживання з  незначними втратами 
від такого перетворення. Особисто я вважаю, що 
саме за електроенергетикою велике майбутнє, і саме 
вона вивільнить людство від величезної кількості 
неекономних та складних комунікацій з великою со-
бівартісною складовою, не кажучи про самі енергоус-
тановки кінцевих споживачів" — зазначив фахівець.


