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ЕКОНОМІЧНИЙ ПАТРІОТИЗМ
«Економлячи енергію, ми не лише збільшуємо економічну міць нашої країни, але й захищаємо навколишнє природне середовище,
у якому ми живемо, для своїх дітей».
Вітяніс Дауноравічус,
генеральний директор UAB «Naujoji Š
Š iluma»

Литовські підприємства готові передати Україні
свій досвід по впровадженню енергозберігаючих
технологій. Свого часу, під час візиту української
делегації промисловців та підприємців до Литви,
йшлося про можливість реалізації спільних бізнеспроектів у сфері енергозбереження. Які ж новації
вже має Литва сьогодні та на що зробити ставку
Україні, ми поцікавилися у Вітяніса Дауноравічуса – Генерального директора та акціонера литовсько-фінської групи компаній «Naujoji Šiluma» (New
Heat), яка спеціалізується на виробництві тепла та
електрики з біомаси, виробництві теплогенеруючого обладнання, гранул із соломи. Компанія будує котельні та ТЕЦ «під ключ».
Пане Вітянісе, розкажіть, будь ласка, як
Литва стала заощаджувати на енергоносіях?
Як відомо, 1 березня 1990 року Верховна Рада
Литви проголосила незалежність Литовської Республіки, скасувавши дію Конституції СРСР і Конституції Литовської РСР на її території та заявила
про вихід республіки зі складу Радянського Союзу.
У відповідь Москва вирішила задушити «першу ластівку» свободи на радянських теренах економічною
блокадою. 18 квітня було оголошено про обмеження поставок продукції в Литву, припинені поставки
нафти на Мажейкяйський НПЗ, а наступного дня
до мінімуму скорочені постачання газу. Така ситуація не викликала б побоювань, якби країна була
енергетично незалежною в нафтогазовій галузі,
проте, приміром, газовий сектор Литви на 100%
залежав від єдиного постачальника – російського
«Газпрому», газ якого використовувався і для виробництва електроенергії. Ось це вже небезпечно.
Навіть короткочасне припинення поставок блакитного палива призвело до серйозних економічних збитків. Крім того, висока ціна на газ заважає
економічному зростанню країни і розоряє її рядових споживачів. За останні шість років ціна на газ
для Литви підвищувалася п'ять разів. За даними
литовського міністерства енергетики, країна платить за нього на третину більше, ніж ті держави ЄС,
у яких є альтернативні постачальники. Енергетична
блокада тривала в цілому 74 дні.

______________
Країні не тільки важливо мати альтернативні
ресурси, але й використовувати їх доцільно
______________
Коли Литва відновила свою незалежність, одним з найважливіших завдань було переозброєння
і переорієнтування енергетики. Оскільки ми не маємо в своєму розпорядженні великих запасів викопного палива (за винятком хіба що сланцевого
газу), чи не єдиним вирішенням проблеми енергетичної безпеки став розвиток альтернативної
енергетики. Фінансова і технічна допомога Заходу, особливо скандинавських країн та Фінляндії,
дозволила впровадити технології для споживання
місцевих поновлюваних видів палива, що гарантувало Литві утвердження незалежності, економічний ефект і захист екології.
У порівнянні з Україною, на скільки кроків
уперед пішла Литва?
Розвиток і ефективне використання відновлюваних джерел енергії має стати пріоритетом для
кожної країни. Альтернативна енергетика є одним

із способів створення нових робочих місць і «зеленої економіки», дозволяє скоротити обсяги
викидів в атмосферу парникових газів. Для Литви це ще й безпосередньо пов'язано з її енергетичною незалежністю від Росії.
У цьому плані наша країна значно випереджає
Україну. Втім, ви також має
хороші приклади того, яким
шляхом йти. В країні стрімко
впроваджуються
технології
для застосування відновлюваних енергетичних ресурсів.
Але очевидно, що на все це
дуже гостро не вистачає коштів. Також не на належному
рівні методологія навчання
щодо енергозбереження.
Що потрібно для того,
щоб впровадити в Україні
енергозберігаючі проекти?
Ясні і стабільні правила
гри для інвесторів та споживачів. Політика цін на енергію
повинна бути довгостроковою і націлена на споживання
місцевих і поновлюваних видів палива. Втім, усі ці високі
і гучні слова так і залишаться
словами, якщо ми не почнемо з самого початку.
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На українському ринку представлено безліч
котлів на твердому паливі, але вони низької якості
та неефективні. Перехід на відновлювальні джерела енергії – це не просто заміна газового котла на
дров’яний. Ні в будинку, ні в квартирі не стане тепліше, якщо не буде усунуто найдрібніші недоліки.
Проблема економії енергоресурсів свого часу
накрила Литву «з головою». Зростання тарифів на
опалення не припинялося, а тому термомодернізація житлового фонду та утеплення фасадів, як
однієї з її складових, постала перед нами у всій
своїй красі. Саме з цього потрібно розпочинати і
в Україні. По-перше, утеплення фасадів та заміна
старих вікон. По-друге, заміна газових котлів на
якісне, більш вартісне обладнання. Як-то кажуть,
скупий платить двічі. То ж аби не наробити помилок, не треба гнатися за низькою ціною. І оскільки
Литва пройшла увесь цей шлях, можу з упевненістю сказати, що якісне дешевим не буває.
Які ще еко-технології застосовують у Литві?
Досить тривалий час єдиними альтернативними джерелами енергії в Литві були дрова, лісозаготівлі, відходи деревообробної промисловості
і гідроенергетики. Але за останні п'ять років до
них додалися вітряки і активно використовується
в транспортній галузі біопаливо. Згідно з Національною стратегією, частка деревини, соломи і
різного роду сільськогосподарських і промислових відходів в загальному балансі використання
відновлювальних джерел енергії в Литві становить
близько 90%. Решта 10% - це біопаливо, гідроенергія, енергія вітру і геотермальна енергія. Згідно з даними Євростату, лідерами по скороченню
споживання електроенергії в ЄС стали Литва (на
46%), Латвія (на 45%), Румунія (на 44%) і Естонія
(на 37%). Зворотна тенденція спостерігається на
Кіпрі, де споживання електроенергії збільшилося
на 41%, в Ірландії – на 38% і Іспанії – на 35%.
______________
У минулому році вперше в Литві вітряні
електростанції виробили понад
1 терават-годин електроенергії
______________
Продовження на стор. 2
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НОВИНИ СУМЩИНИ

				 ЕНЕРГЕТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОМЕН
В Україні зростання тарифів на
імпортований газ є
причиною постійного
здорожчання теплової
енергії, що негативно позначається як на
загальній економічній
ситуації в країні, так і
на добробуті кожного громадянина. Незважаючи на те, що
газове енергозабезпечення на сьогодні
Міський голова м.Ромни є, мабуть, найбільш
Салатун С.А
зручним для опалення
та гарячого водопостачання в приватному, комерційному та комунальному секторах, нові тарифи роблять його вже
не самим економічно обґрунтованим. Урядом та
Президентом України поставлене завдання скоротити споживання природного газу та перейти
на альтернативні види палива. З одного боку це
дозволить зменшити залежність від російського
блакитного палива, а з іншого – сприятиме значній економії коштів.
Міська влада нашого міста не стоїть осторонь
нагальних проблем щодо економії бюджетних
коштів, зниження споживання газу та переходу на
альтернативні види палива, постійно намагається
їх вирішувати, втілюючи нові проекти в життя. Ми
добре розуміємо, що впровадження заходів із
енергозбереження забезпечить роменців надійним і дешевим теплом на довгі роки та призведе
до значної економії бюджетних коштів.
Протягом 2014-2016 років було переведено
на тверде паливо (дрова) 12 котлів НІІСТУ-5, що
експлуатуються комунальними теплогенеруючими
підприємствами. Дане переобладнання передбачало використання котлів для недопущення
аварійної ситуації у зв’язку з відключенням приПочаток на стор. 1
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родного газу. Перед початком опалювального
періоду 2016-2017 років придбано 197 м3. дров.
Підприємства «Ромникомунтепло» РМР» і «Ромнитеплосервіс» РМР» тримають їх як аварійний
запас резервного палива.
У зв’язку з роботою спецрахунків згідно з
постановою КМУ № 217 від 18.06.2014 року всі
кошти за реалізовану теплову енергію автоматично направляються на НАК «Нафтогаз України» для проведення розрахунків із гарантованим
постачальником природного газу, тому кошти
на придбання твердого палива у підприємств
максимально обмежені.
Підприємство «Ромникомунтепло» РМР» опалює 65% «населення», і тільки 35% «бюджет та
інші споживачі». Використання твердого палива
є доцільним для опалення категорій споживачів
«бюджету та інших». Тому дане паливо використовувалось для опалення школи та дитячого садка
котельнею по вул. Конотопська, 46. Решта котелень має всі три категорії.
КП «Ромнитеплосервіс» РМР» в опалювальний
період 2016-2017 років дрова не використовувало. Переобладнані твердопаливні котли НІІСТУ-5,
встановлені на котельні по вул. Полтавській, 121-а
та на котельні по вул. Київській, надають послуги
з теплопостачання виключно населенню. Для підприємства використання твердопаливних котлів
на вищезазначених котельнях поки що можливе лише у виняткових випадках – при наявності
аварійних ситуацій, коли споживання газу стає
неможливим.
Необхідно враховувати, що вартість дров (дуб)
складає на сьогодні 860 грн. за 1 м3, а це немало.
Вивчивши технічні можливості вітчизняних виробників, керівництво Ромен з’ясувало, що дров’яне
опалення – не найкращий вибір для комунальних
котелень. Саме тому було започатковано три
проекти на переведення котелень на інщі види
поновлюваного палива, які наразі перебувають
на різних стадіях втілення.

Реконструкція котельні по
вул. Полтавська, 32 із встановленням твердопаливного котла
загальною потужністю 0,4 МВт у
перспективі дасть річну економію природного газу до 90 тис. м3 (104,4 т.у.п./
667,52 тис. грн.). Загальна сума інвестицій складає 860 тис. грн.
На даний час проводяться пусконалагоджувальні роботи з подальшим виготовленням
режимних карт для роботи обладнання в автоматичному режимі. Термін окупності даного проекту
складе 9 місяців.
Проектом «Дообладнання котельні по вул.
Сумська, 1 двома твердопаливними котлами»
загальною вартістю 172 тис. грн. передбачається встановлення 2-х твердопаливних котлів
загальною потужністю 0,7 МВт, при цьому річна
економія природного газу складе 250 тис. м3
(290,0 т.у.п./ 1128,0 тис. грн.).
При розрахунках окупності даного проекту
було встановлено, що при використанні в якості
палива деревинної щепи термін окупності буде
дорівнювати 18 місяцям, а при використанні пелетів цей термін збільшується до 27 місяців за
рахунок більшої ціни на цей вид палива.
По вул. Конотопській, 46 запланована реконструкція котельні, яка передбачає монтування
окремої модульної котельні з двома водогрійними
котлами потужністю 150 та 350 кВт. Перший з
них буде працювати на дровах, другий – на деревинних трісках з механізованою подачею палива.
Річна економія природного газу при реалізації
цього проекту складе 105 тис. м3 (121,8т.у.п./
722,3 тис. грн.).
Даний проект загальною вартістю 2063,6 тис.
грн. передбачає не тільки встановлення обладнання, що використовує альтернативне природному газу паливо, а й заміну теплових мереж з
труб, виготовлених за сучасними технологіями
(попередньо ізольовані пінополіуретаном).

Це становить 1/10 всієї
спожитої в країні електрики.
Поновлювані ресурси задовольнили близько 20% всієї
потреби країни в електриці.
Найбільше
електроенергії
було вироблено з допомогою
вітру. Кількість генерованої
ним енергії зростає з кожним
роком.
У Литві застосовують альтернативні
відновлювальні
джерела енергії, більш економні системи опалення та освітлення, а також впровадили
широкомасштабну технологію,
яка отримала назву «енергоострів». Що це за технологія?
Економічні умови – дуже
важливий елемент розвитку.
Це один з прикладів залучення
інвестицій, коли теплові мережі і котельні віддаються у довгострокову оренду інвестору.
Йдеться про те, що до об’єкта,
який будується чи експлуатується, не треба проводити
мережі природного газу і електроенергії. Замість цього на
встановлюється когенераційна
чи тригенераційна установка,
яка може давати одночасно
тепло і електрику, або тепло,
електрику і холод. Але як показало життя, це не досить вдалий приклад. Самоврядування
Вільнюса не продовжило договору з орендарем.
Набагато вигідніше застосовувати схему ЕСКО – енергосервісних компаній. ЕСКО
почали з'являтися в 70-ті роки
минулого століття в Сполу-

чених Штатах Америки у зв'язку з енергетичною кризою. Одним з перших прикладів ЕСКО
була фірма Time Energy (Техас), яка представила пристрій, що автоматизує увімкнення й вимкнення світла та іншого обладнання «таймер»
відповідно до потреб енергоспоживання. Однією з головних причин повільного первинного продажу пристрою було те, що потенційний
покупець сумнівався, чи зможе реально економити. У зв'язку з цим фірма встановила замовнику обладнання авансом в обмін на відсоток
за фактично отримані заощадження. Це й була,
по суті, класична схема ЕСКО. Незабаром модель ЕСКО набула поширення в багатьох інших
країнах світу.
______________
ЕСКО спрямовується на підвищення
ефективності процесів енергопостачання
та енергоспоживання
______________
Перший бізнес ЕСКО в Литві був здійснений в рамках проекту SAVE в 2001-2003 роках.
До 2006 року в Литві працювало шість енергосервісних компаній, але з кожним роком їх
кількість збільшується. Ринок ЕСКО Литви сконцентрований переважно в комунальній сфері та
промисловості. Литовські ЕСКО спочатку зосередилися на виробництві тепла, а також модернізації бойлерів для використання біопалива та
інших місцевих ресурсів.
Енергосервісний контракт набув значного
поширення в розвинених країнах світу за останні 40 років. Популярність концепції пояснюється передусім її інвестиційною привабливістю,
можливістю поєднати на взаємовигідній основі інтереси замовників та виконавців робіт, зокрема постачальників ефективного обладнання.
Цей досвід вкрай важливий і для України, яка,
незважаючи на високу енергоємність економіки, нині робить перші кроки на шляху підвищення рівня енергоефективності.

ПРО ВАЖЛИВЕ

КОНКУРЕНТНИЙ РИНОК ТЕПЛА: НАВІЩО ВІН УКРАЇНІ
Протягом останнього року ціни
на газ і тарифи на житлово-комунальні послуги перебувають в центрі уваги українців. Для більшості
населення ця тема дуже болюча.
Додає гостроти те, що багато політиків спекулюють на цій темі.
Публічні дискусії точаться навколо
питань справедливості цін і розміру
субсидій, тоді як тема монополії
на ринку теплової енергії – поза
обговоренням.
Це поганий знак, адже розмір
тарифів на житлово-комунальні послуги напряму залежить від того, як
швидко буде вирішена проблема
«чорних дір» у комунальному господарстві, через які зникають кошти
та інші матеріальні ресурси.
Отже, що відбувається у вітчизняному ЖКГ?
Підприємства теплокомуненерго є монополістами – одночасно і виробляють, і подають
тепло в будинки. Теплові мережі
перебувають у них на балансі, через
що жодна інша компанія не може
отримати до них доступу. Якщо споживач, який живе в багатоквартирному будинку, хоче купити тепло в
когось іншого, він не може цього
зробити.
Підприємствам теплокомуненерго це вкрай вигідно. Вони заробляють на втратах. У них нема стимулів
скорочувати споживання газу. Навпаки – чим
більше його спалюється, тим краще. Так само
підприємства теплокомуненерго не зацікавлені
в покращенні якості своїх послуг, бо доступ
до інших виробників заблокований. За умови
монополізованого ринку при підвищенні ціни
на газ основний тягар ляже на споживачів.
Чи є альтернатива підприємствам теплокомуненерго, і яка модель ринку теплової енергії
була б найбільш прийнятною? Альтернатива є.
У країнах ЄС протягом останніх 20 років у
виробництві тепла стабільно зростає частка
відновлюваних джерел енергії, переважно біопалива. В середньому вона становить 23%. В
окремих країнах цей показник вищий: в Норвегії
– 70%, Данії – 47%, Австрії – 41%, Фінляндії –
37%, Швеції – 35%, Литві – 34%, Латвії – 28%.
Для України така практика не нова. Виробники теплової енергії з відновлюваних джерел активно працюють у секторі бюджетних
установ, причому за нижчими тарифами, ніж
виробники тепла з газу. Однак в ЖКГ їх поки
що не пускають. Тимчасом в ЄС працює цивілізований ринок теплової енергії. Як правило,
використовуються дві моделі, кожна з них має
свої переваги.
1. Модель «єдиного покупця»: постачальник або оператор мережі купує тепло у всіх
виробників і продає її споживачам на рівних
умовах за однаковою ціною. При цьому в різних ділянок теплової мережі можуть бути різні
власники. Функціонування такої моделі можливе, якщо за продаж тепла кінцевому споживачу відповідає одна компанія, наприклад,
оператор теплової мережі. Одночасно вертикально інтегрований оператор тепломережі
зобов'язаний надавати стороннім виробникам доступ до мережі на рівних умовах
зі своєю власною генеруючою потужністю.
Модель «єдиного покупця» найбільш поширена у системах централізованого теплопостачання країн Європи.
2. Модель «відкритих теплових мереж»:
виробник має гарантоване підключення до
мережі за умови, що він напряму продає
тепло власним клієнтам в обсязі необхідного
споживання. Наразі ця модель застосовується дуже обмежено. Головним чином – через
її складність. Прикладами реалізації є кілька
великих міст Польщі, пілотні проекти у Стокгольмі та фінському місті Еспоо.

Тобто в Євросоюзі виходять з того, що на
ринку теплової енергії не повинно бути монополії.
У країнах ЄС проведений так званий анбандлінг.
Іншими словами – юридичне розділення теплопостачальних підприємств принаймні на дві незалежні компанії, одна з яких виробляє тепло,
інша – його транспортує і постачає. Крім того,
забезпечені умови для доступу незалежних виробників до тепломереж.
Загалом у країнах Західної, Центральної та
Східної Європи посилюється тенденція до приватизації систем централізованого теплопостачання.
Там частка приватної власності у даному секторі
становить до 40%. А як побудувати український
ринок? Треба почати з реалізації кількох ключових ініціатив.
▶ Розділити підприємства теплокомуненерго принаймні на дві незалежні компанії: з виробництва тепла та з його транспортування і
постачання.
▶ Скасувати заборону на приватизацію об'єктів
комунальної власності для компаній, що генерують
тепло. Компанії, що його транспортують, залишаються у комунальній власності та, як і раніше,
не підлягають приватизації.
▶ Законодавчо гарантувати доступ до теплових
мереж виробникам теплової енергії з відновлюваних джерел.
▶ Запровадити систему тендерів, що проводяться принаймні раз протягом опалювального
сезону. Компанія, яка виграла тендер, гарантовано продає свою теплову енергію споживачу.
Можливість конкуренції в теплопостачанні
передбачається існуючим українським законодавством. Так, у Законі України «Про теплопос-

тачання» прямо сказано, що одним із принципів
державної політики у сфері теплопостачання є
«сприяння розвитку конкурентних відносин на
ринку теплової енергії», а одним із завдань державного регулювання діяльності в цій сфері є
«запобігання монополізації та створення умов
для розвитку конкурентних відносин у сфері теплопостачання». Завдання сприяння створенню
конкурентного середовища в цій сфері покладено
на НКРЕКП. Але поки що не всі процедури у цій
сфері врегульовані на законодавчому рівні.
Враховуючи досвід країн Євросоюзу,
більшість фахівців схиляється до думки, що
нова модель українського ринку теплової
енергії повинна бути побудована на принципі
«єдиного покупця». При цьому правила доступу третьої сторони до тепломереж мусять бути
частково регульованими. Тобто базові умови
доступу до мережі визначені у національному
законодавстві, а деталі, що враховують місцеву
ситуацію, можуть бути узгоджені між власником
тепломережі та незалежним виробником, який
хоче підключитися.
Критерії доступу незалежних виробників до
мереж та продажу тепла повинні включати проведення обов'язкового тендеру, гарантований
доступ до тепломереж виробникам тепла з відновлюваних джерел та правило 1/3: незалежний
виробник не може постачати в мережу більше
1/3 загального теплового навантаження.
Який результат отримає країна у разі запровадження нової моделі? По-перше, тариф для
кінцевих споживачів знизиться або не буде підвищуватися. По-друге, будуть ліквідовані «сірі»
схеми в комунальному господарстві. По-третє,
зросте частка виробництва тепла з відновлюваних джерел.
Як відомо, Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020
року передбачає заміщення 7,2 млрд. куб. м
природного газу біопаливом. За оцінками Біоенергетичної асоціації України, до 40% цього
обсягу треба замінити саме у ЖКГ. Досягти
цього можна лише в умовах створення конкурентного ринку теплової енергії в Україні.
Однак справа не лише в необхідності виконання національного плану. Без демонополізації та рівних правил гри в ЖКГ не вдасться
подолати прірву між тарифами та якістю послуг. Тарифи зростатимуть, але на якості послуг це майже не позначатиметься. Настав
час від популізму перейти до реальної роботи.
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ПОРАДИ ФАХІВЦЯ

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ РАДІАТОРІВ ОПАЛЕННЯ
В житті кожен із нас хоча б один раз виконував заміну радіаторів або бачив, як це роблять інші
фахівці. Якщо для вас має значення кінцевий результат, то доведеться виконати розрахунок кількості секцій радіаторів опалення.
У старих будинках не завжди кількість радіаторних секцій для опалення приміщення відповідає
потребі. Також можливо, що в будівлі виконувався
капітальний ремонт, внаслідок чого в кімнаті могли з’явитися додаткові вікна, що позначиться на
властивостях обігріву встановленого раніше опалювального обладнання.
ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ
Правильний розрахунок секцій радіатора дозволить уникнути втрат тепла в приміщенні.
Основною величиною є площа приміщення,
яке потребує обігріву. Правильний розрахунок радіаторів опалення дасть можливість безпомилково
визначити кількість секцій, які забезпечать необхідну тепловіддачу в даному приміщенні.
Розрахунок потужності буде корисний як для
основного опалення, так і для додаткового. Будівельні норми і правила передбачають, що для
обігріву одного квадратного метра житлової площі
потрібно 100 Ват потужності.
Формула обчислення кількості радіаторних
секцій виглядатиме наступним чином:
S*100/P = N
де N – кількість секцій (шукана величина);
S – загальна площа опалювальної кімнати, яка
вимірюється в квадратних метрах;
P – потужність секцій радіаторних батарей, яка
вимірюється у Вт (Ват).
Розглянемо конкретний приклад.
Якщо вам необхідно придбати радіатори опалення, то можна вирахувати, скільки секцій буде
потрібно, за умови, що одна секція видає потужність в 170 Вт, а площа приміщення, яке потрібно
опалювати, наприклад, становить тридцять квадратних метрів.
РОЗРАХУНОК СЕКЦІЙ
Результат отримаємо за допомогою формули:
30*100/170 = 17,64 – це означає, що якщо
вам потрібен оптимальний температурний режим
у кімнаті загальною площею
тридцять м2, то для цього необхідно встановити 18 секцій
радіаторів.
Для кутових кімнат (кімната розташована на куті будинку) у вищезгаданій формулі
необхідно застосувати коефіцієнт, який дорівнює 1,2. Зробимо новий перерахунок для

кутової кімнати загальною площею тридцять м2:
18*1,2 = 21,6 – цей розрахунок теплової потужності радіаторів показав, що для опалення кутової кімнати площею тридцять м2 буде потрібно
22 секції радіаторів.
Є ще один важливий момент при обчисленні
– це висота стелі. Високі стелі припускають використання більш потужних джерел обігріву житлового приміщення.
Таким чином, якщо стелі будівлі мають висоту
більше трьох метрів, то кінцева формула виглядатиме наступним чином:
S*H*40/P = N
де N – кількість секцій (шукана величина);
S – загальна площа опалювальної кімнати, яка
вимірюється в квадратних метрах;
H – висота стелі в кімнаті, ця величина вимірюється в метрах;
P – потужність однієї секції радіатора, вимірюється у Вт (Ват).
Батареї потрібно встановлювати під усіма вікнами, які є в приміщенні. Ця умова дозволяє
запобігти потраплянню охолодженого повітря з
вулиці в опалювальне приміщення.
Таке розміщення радіаторних батарей запобігає запотіванню віконних стекол. Трохи заощадити
на кількості секцій радіаторних батарей дозволяють сучасні віконні склопакети і загальний стан теплоізоляції приміщення.
Ще важливим фактом при обігріві будинку є
безпосередньо опалювальне обладнання.
ПРИБЛИЗНІ
ОБЧИСЛЕННЯ
Крім точного розрахунку кількості необхідних
секцій радіаторів, існує
більш простий, але разом
із цим приблизний варіант
визначення їх оптимальної
кількості.
Потрібно мати на увазі, що окрім точного визначення кількості секцій,
важливе правильне розташування радіатора.
Спираючись на те, що секції радіаторних батарей
виготовляються серійним виробництвом, вони мають стандартні розміри, тому можна прорахувати,
що при стандартній висоті стелі (до трьох метрів)
одна опалювальна секція радіаторної батареї
може обігріти 1,8 м2 житлового приміщення.
Таким чином, для кімнати, що має загальну
житлову площу в тридцять м2, потрібно 30/1,8
= 16,6.
Це означає, що для опалення 30 квадратів
житлового приміщення знадобиться не менше 17
секцій, і це за умови, що одна секція матиме по-
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тужність не менше ніж 170 Вт, інакше такий розрахунок секцій опалення буде мати велику похибку.
У стандартному приміщенні, яке має одну зовнішню стіну з одним вікном, розрахувати кількість
секцій радіатора опалення можна виходячи з того,
що одного кіловата потужності буде досить для
підтримки комфортного температурного режиму
на десять квадратних метрів площі опалювального
приміщення.
У разі, коли приміщення має дві стіни зовні,
для обігріву такої ж кількості квадратних метрів
знадобиться вже 1,3 кВт.
Перш ніж вибирати радіатор, необхідно визначити місце його монтажу, адже від цього буде залежати розмір опалювального приладу.
Відстань від підлоги до радіатора має становити не менше 15 сантиметрів, а від стояка до місця з’єднання з радіаторною батареєю має бути не
менше 30 сантиметрів.
ОБ’ЄМНИЙ РОЗРАХУНОК
Дана методика обчислення необхідної кількості секцій передбачає використання таких величин:
▶ довжина кімнати;
▶ висота кімнати;
▶ ширина кімнати.
Цей спосіб обчислення тому і називається
«об’ємний» розрахунок кількості секцій батарей
опалення. Одна секція радіаторної батареї має потужність 200 Вт, може обігріти п’ять кубічних метрів приміщення.
Розділивши об’єм кімнати на п’ять, у нас вийде
шукана величина. Ці розрахунки припускають усереднену величину потужності всього однієї секції,
яка за стандартами коливається від 120 до 200 Вт.
Для того щоб уникнути похибки, перед закупівлею обладнання слід закласти близько 10-20%
резерву.

