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В П РО ВЛДЖ ЕН Н Я ЕН ЕРГО ЕФ ЕК ТИ В Н И Х  Т Е Х Н О Л О П Й  В АЕРОПОРТАХ

Впровадження енсргоефективних технолог1Й в аеропортах на сьогодн! е важливим 
кроком до сталого розвитку (загальна св1това концепц1я стосовно необх1дност1 встановлення 
fia jtaH cy  М1Ж задоволенням сучасних ислреб людства i захистом in re p e c iB  майбутн1х 
покол1нь, включаючи 1хню потребу в безпечному i здоровому довк1лл1).

Аероморт —  комплекс 1нженерних споруд призначений для прийому, в1дправлення та 
техн1чного забезпечення пов1тряного транспорту а також обслуговування пасажир1в та 
вантажу. Аеропортовий комплекс повинен мати хоча б одну зл1тно-посадкову смугу 
(Грунтову, твсрду, або водню поверхню для зльоту та посадки Л1так1в) чи вертол1тну 
площадку, Сучасн! аеропорти м1стять: аеродром, приаеродромну територ1ю, службово- 
техшчну територ1ю з аеровокзалом, aaiapeM O HTHi заводи.

В аеропортах найб1лып ноширен! заходи з eKOHoMii eneprii' в системах оналення. 
вентиляц11 та кондиц1онування пов1тря (HVAC) i систем обробки пов1тря, як1 виконують 
роботу пюдо кондиц1ювання i циркуляц!! пов1тря у великих прим1щеннях [1]. Inmi загальн! 
енергозбер1гаюч1 функц!] виконують пристро! для осв1Тлення з широким використаиням 
св1тлод10д1в та метод1в природного осв1тлепня. Застосування принцип1в енергоефектив1то1 

арх1тектури в аеровокзалах п1дсилюс комплексну технолог1Ю.
Нов! буд|вельн1 матер1апи, як) дають можлив1сть створювати б1льш ефективн! 

KOHCTpyKuil, нестандартн! 1нженерн! р1гаення, використання альтернативних джерел eH epri'i 
тощо дають змогу забезпечпти економ1ю p e c y p c iB  та зменшити негативний вплив буд|вель та 
споруд на навколишне середовип1е. Видшивши нaйбiльш ефсктивн! р1шення 
енергозбереження в аеропортах, можна створити пеану схему ix ращонального застосування 
[2]. При буд1вництв1 буд1вель i споруд за енергозбер1гаючими технолопями засгосовуються 
сучасн! високояк)сн1 та еколог1чио чист! матер1али, як! не несуть шкоди h i  здоров'ю людей, 
Hi навколипшьому середовиту. Буд1вл1, зведен! за снергозбср1гаючою тсхнолог1сю, 
абсолютно пожежобезпечн!, осктльки сучасн! матер1али не горюч!.

Енергозбер1гаюча архггектура - це практика будгвництва та екснлуатац!! буд!вель, 
метою якоТ е. зпиження р1вия споживання енергетичних i матер!альних p c c y p c ie  протягом 
всього жип'свого циклу буд1вл!: в!д вибору д1ляики до проектування, буд1вницгва, 
експлуатац!'!, ремонту i знесения.

Висновок. Техн1чний прогрес -  в!д термшалу до зл!т1ю-ггасадковог смути мае 
принципове значения для майбутнього асропорт1в по вс[.ому C Biry. Впроваджсння 
епергосфекгнвких технолопй е  таким же значущим етагюм у цьому n o c i ^ n i ,  як i досягнения 
безпеки перевезень. Дотримання принцип!в спйкост! забезпечить не лише еконо.м!ю 
природних p e c y p c iB , а й кошт1в при експлуатац!! аеропорт1в, матиме позитивний вплив на 
здоров'я людини. Самс тому пошук нових р1шень у дан!й сфер! та i'x активне впровадження 
повинно стати одним !з нр!оритетних напрямк!в в Украш!.
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