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ЗАХОДИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ1 У НОВИХ АЕРОГЮРТЛХ СВГГУ

Сучасний розвиток цив1л1зованого суспшьства включас збережеиня навколишнього 
середовища та змеишення негативного впливу антропогенного фактору. Bci буд1вл1 та 
сноруди мають пщпорядковуватися принципам снергосфоктивност!, а саме - ра1ноналыю 
використовувати енергетичн! ресурси, ефсктивно використовувати наявн! наливно- 
енергетичн! ресурси, що в1дпов1дае piB H K ) розвитку гехнолог1Й, та дофимуватися вимо1’ 
щодо охорони довкшля.

Не е нинятком i транснортна галузь, особливо сучасн! аеропорти. Вони вже на стад!'! 
проект'ування передбачаються як еколог1чн1 та енергоефективи! об’гкти i начиваються 
«зеленими». Дан1 аеронорти обладнан! спец1ал13ова1П1ми пристроями, що служать подач! 
тепла, вентиляцп, едеюроенер! ii, як1 вимикаються за вщсупюст! користувача. Так, 
паприклад, у Амстердамському аеропорту Сх1пхол створено критий i в|дкритий природпий 
парк, де в1двщувач1 можуть вшпочити, розслабитися. Тут не лише с можлив1сть 
насолоджуватися виглядом зелених насаджеиь, а ще широко використовуюгься еколог1чно 
рац1ональн11дс1. Справжн! рослини очищають пов1тря i е природною прикрасою, створюючи 
атмосферу парку. Ц1кавою г також адея з встановленням вслофснажера, п1сля заняггя на 
якому можна, скаж1мо, зарядити телефон. В аеропорту Шеньчжень (Китай) почав працювати 
футуристичний lepMinaji. Спец1альна огороджувальна конструкц1я з отворами в crejii 
пропускас велику к1льк1сть св'пла i дозволяе скономити елсктроснерпю. Тут 
використовугться дощова вода, е електростанц1я, що працюг на сонячних батареях та зелен! 
насадження для очшдсння пов1тря. У 2018 poui планусться завершения буд1вництва 
аерогюрту в Мех1ко, де будуть викорисган! енергозбер11аюч1 технолог!'!': сонячн! батаре!', 
системи збору дощово'1 води, пов1трян! турб!ни тощо. Це лише деяк! приклада популяризац!'! 
енергоефекгивних заход1в у буд!вництв1 аеропорт1в св!ту.

Зазвичай, економ!я палива пов'язана з цшим рядом заход1в. що дозволяють 
функ1ПОнувати в б1льш енергоефективних прим1|ценнях. Комфортний м1крокл1мат у буд1влях 
створюсться природними i пггучними засобами. До природних засоб1в в1дносяться 
арх1текгурно-планувальп1 та консфуктиви! р1шепня буд|всль (компози1ийнс piiueinm, 
ор1гнтац1я, розм1ри i гсрметичи1сть за1ювнення евплових отвор1в, 1 енло1золя1пя огорож), як1 
зумовлюють експлуата!ийну ефективн1с1 ь i економ1чн1сть ппучних засоб1в (опалення, 
вентилящя та кондиц1онування пов1тря). Проте навпь 1деальн1 в геплотехн!чному 
вщношенн! сттни i нокригтя не дадуть 04iKyBaHoro ефекту, якщо композиц1я бyдiвлi 
харакгеризуеться надм1рним периметром 3 0 B H iu iu ix  сгш, неглибокими прим1щеннями, 
велика площа cклiння i нерац1онально'| opicnraHicro по в1дношенню до гелютерм1чно'1 oci i 
пан1вним В1трам. Бшьше того, в цьому випадку опалення, вентиляц1я i особливо 
кондиц1ювання пов1тря або виявляться безд1яльними в п1дфимц1 г1г1гн1чпо необх1дного 
MiKpoKJiiMary в нримщсннях, або будуть працювати з великим псрсвитраюю тепла i 
електроенерп'!, Щоб оптим1зуваги тепловтрати буд1влям взимку i його втрати холоду вл1тку, 
необхщно гак запроектувати огороджувальн1 KOHCipyKtti'i, щоб вони задовольняли основним 
нормативним вимогам до опору тешюпередач!, тепло гривкостт. воло1Тсною режиму i 
пов1тропроникностт.

Саме тому, при проектуванн! нових aeponoprie  важливо передбачувати 
епергоефективи1 заходи, що дозволять зменшити тепловтрати в аерогюрту, враховуючи його 
po3Mipn, м1стобуд1вне poзмiщeння, композиц1йне решения, а також використа1П1я сучасних 
огороджувальних матер1шпв.

38


