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Енергетичний баланс у Словенії
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Домогосподарства

• На житловий сектор припадає 23% 

кінцевого споживання енергії

• Зменшення на 21% у порівнянні з

2009 р.

• Частка ВДЕ 45% у 2017р.

• Деревинне паливо переважає у 

споживанні енергії

• Збільшення геотермальної і 

сонячної теплової енергії у минулі 

роки

Дрова

Деревні пелети

Централ. опалення

Довкілля

Сонячна енергія

Електроенергія

Зріджений газ

Природний газ

Мазут

Біомаса

Кам’яне вугілля

Буре вугілля

Частка ВДЕ



Дослідницька діяльність
Створення теплових карт
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• Розробка теплової карти розпочалася з місцевої 

ініціативи у 2015 році.

• Поточні 2 проекти і незабаром ще 1 довгостроковий 

проект зосереджуються на:

Регулярному оновлені теплової карти

• для оцінки попиту-потенціалу-постачання в 

Словенії

• із систематичною перевіркою якості даних для 

розширеного місцевого і загальнодержавного 

енергетичного планування



Дослідження теплової карти
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1. Теплова карта

Поточне дослідження 

зосереджене на визначенні 

місцевого потенціалу:

- геотермальної енергії, 

- сонячної енергії,

- тепла відходів/

надлишкового тепла та

- розширення ЦО

2. Визначення пріоритетних сфер

3. Потенціал розширення ЦО

4. Експлуатація потенціалу 

постачання

Попит

Пропозиція



Теплова карта Словенії
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Вхідні дані
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Дані про будівлі з 

гео-прив’язкою

Дані з гео-прив’язкою 

про мережі ПГ і ЦО

Дані про вжиті заходи 

економії тепла

Дані споживання 

енергії по окремих 

багатокварт. будинках

Дані вимірювання 

споживання тепла, 

наданого оператором ЦО

Дані про джерела 

забруднення повітря 

(EVIDIM) > 26000

Потенційні джерела 

надлишкового тепла

Споживання ПГ на ділянках 

і в точках підведення

1. Гетерогенні структури даних

2. Бази даних: неповні, не оновлені, слабкий взаємозв’язок

3. Деякі дані недоступні (конфіденційні дані про використання енергії)



Загальний фонд будівель
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Приклад: Муніципалітет Марибор



Загальний фонд будівель
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Будівлі зі здійсненими заходами 

збереження тепла (Еко-фонд)
Муніципалітет Марибор



Загальний фонд будівель
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Теплові насоси (номінальна потужність)11

Будівлі зі здійсненими заходами 

збереження тепла (Еко-фонд)
Муніципалітет Марибор



Джерела забруднення повітря
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ELKO

ZP

LES

Дані отримані з національної 

бази даних EVIDIM

Викиди оцінювали з 

використання коефіцієнтів 

викидів для PM2,5 (на основі 

кінцевого використання 

енергії в кожному котлі/печі)   



11

ELKO

ZP

LESELKO

ZP

LES

vir: https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/365344?disposition=inline

Джерела забруднення повітря

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/365344?disposition=inline


Теплова карта
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Приклад: Муніципалітет Марибор

Щільність річного попиту на 

теплову енергію [МВт*год/га]

Мережа ЦО

Мережа розподілу природного газу



Потенціал розширення СЦО
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Зони пріор. розширення СЦО:

• > 600 МВт*год/га

(найвищий потенціал)

• 350-600 МВт*год/га

(високий потенціал)

• 200-350 МВт*год/га

(середній потенціал)

Приклад: Муніципалітет Марибор

Щільність річного попиту на 

теплову енергію [МВт*год/га]

Мережа ЦО
Зони зі щільністю річного попиту на 

теплову енергію >350 МВт*год/га

Потенційні джерела надлишкового 

тепла



Зони розширення СЦО
14

Приклад: Муніципалітет Марибор

Міцна основа 

для місцевого 

енергетичного 

планування

Щільність річного попиту на 

теплову енергію [МВт*год/га]

Мережа ЦО

100 м зона розширення ЦО

250 м зона розширення ЦО



Освоєння геотермального потенціалу
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1. Оцінка потреби в опаленні

2. Враховується вся існуюча інфраструктура ЦО

3. Аналітична модель конструкції теплообмінника для 

ґрунтових вод (ТОГ) і теплообмінника для свердловини 

(ТОС)

4. Визначення потенціалу геотермальної енергії (ГЕ) у районах 

з високою густиною населення (економічні аспекти, 

обмеження, чинники)

5. Картування експлуатації ГЕ для нових зон ЦО або для 

підтримки існуючого ЦО

6. Картування експлуатації ГЕ для децентралізованих систем

Методологія



Освоєння потенціалу неглибоких 
геотермальних джерел
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Аналітична модель конструкції теплообмінників (ґрунтові, свердловинні)

Визначення потенціалу геотермальної енергії у районах з високою 

густиною населення (економічні аспекти, обмеження, чинники)

Картування експлуатації ГЕ для нових зон ЦО або для підтримки 

існуючого ЦО

Картування експлуатації ГЕ для децентралізованих систем



Потенціал неглибоких джерел ГЕ
Нові централізовані системи
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Методологія

• Зони з потенціалом:               

> 350 МВт*год/рік/га

• Розмір мережі: зони з гарантованою 

конкуренто-спроможністю цін енергії 

ЦО

• ТЕО: інвестиції, розподіл, 

експлуатація і ТО

• Конкурентоспроможність: 

порівняння дешевого носія з 

найдешевшою «чистою» технологією, 

доступною у густонаселених районах 

(тепловий насос повітря/вода)

Ділянки 100 м x 100 м (га)



Потенціал неглибоких джерел ГЕ
Нові централізовані системи
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Потенціал для:

• нові зони ЦО: 

1,67 TВт*год/р в 757 системах 

• мікро-ЦО:

0,94 ТВт*год/р у 1640 системах

ПОРІВНЯННЯ

Споживання геотермальної енергії 

у домогосподарствах у 2017 р.:

0,092 TВт*год/рік

Результати



Потенціал неглибоких джерел ГЕ
Результати на національному рівні
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Приклади національних та європейських 
ініціатив, спрямованих на підвищення EE і 
використання ВДЕ на муніципальному рівні
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Словенське табло кліматичних 
заходів
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Зрозуміло. На місці. Дані з відкритих 
джерел і надані муніципалітетами.

Огляд поточного 

стану і тенденцій

Платформа для обміну ідеями, 

досвідом між муніципалітетами

Взаємозаохочення муніципалітетів до 

кліматичних заходів і подальшого 

спостереження за діями

Інтернет-заявка на моніторинг 

впровадження і здійснення 

заходів на місцевому рівні

https://semafor.podnebnapot2050.si/

Будівлі Транспорт  Сільське г-во Лісове г-во Пром-ть Відходи

Електроенергія        ЦО

з ВДЕ



Муніципалітети з цілями зменшення 
викидів CO2, визначеними у рамках 
Угоди мерів
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Крань - 21 % 

(2006-2020)
Лендава: - 36 % 

(2001-2020)

Ідрія: - 40% (2009-2030)

Єдиний муніципалітет 

із зобов’язанням до 

2030 р.

На підтримку зменшення викидів

Підписанти з визначенням цілей до 2020 р.: 
29 муніципалітетів Словенії :

Белтинці, Брда, 
Цанкова, Цельє, 
Дівача, Ідрія, Крань, 
Кршко, Кузма, 
Лендава, Любляна, 
Лютомер, Марибор, 
Мірен-Констан’євіца, 
Моравське Топліце, 
Любно, Назар’є, 
Одранці, Півка, 
Пуцонці, Разкриж’є, 
Рогашовці, Словень,
Градець, Тржич, 
Толмин, Турнище, 
Веленьє, Шемпетер –
Вртойба, Жалець



Частка ВДЕ у виробництві енергії 

систем централізованого опалення
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Назар’є: 100%

Чрномель: 100%

Любляна: 14 %

Кочев’є: 97%

2016
Централізоване 
опалення особливо 
важливе для 
досягнення синергії 
між кліматичною 
політикою і 
заходами захисту 
якості повітря

Питомі викиди CO
2

на одиницю тепла 
високі (вугілля, газ)

• 96 систем ЦО

• 27 систем ЦО на біомасі



Обсяг стимульованих інвестицій 
в EE та ВДЕ у домогосподарствах
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Кр. Гора: 66 євро/люд.

НМ: 62 євро/люд.

Канал: 9 євро/люд.
Любляна: 44 євро/люд.

Руше: 163 євро/люд.

2017

В період з 2012 

по 2017 рр. 

найвищі 

інвестиції у ВДЕ 

на жителя (600-

700 євро) були у

Шкофя Лока, 

Радовлиця, 

Коменда, Крань

та Єзерско і

Преддвор



Підвищення ефективності систем 

централізованого опалення у 

Центрально-Східній Європі
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Цей проект фінансується програмою досліджень та новацій 

«Горизонт 2020» ЄС за грантовою угодою №784966 і триває 

з квітня 2018 по вересень 2020 року. 



Обґрунтування проекту
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• Старі та неефективні системи централізованого 

опалення, часто із застарілими технологіями

• Недостатнє технічне обслуговування, неналежний 

менеджмент і відсутність інвестицій

• Домінування (імпортних) викопних видів палива

• Екологічне нестале і неефективне виробництво 

теплової енергії

• Високі втрати при транспортуванні



Заплановані заходи
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Модернізація і оптимізація мереж СЦО для 

підвищення ефективності мереж

Прискорення використання місцевих джерел 

відновлюваної енергії у виробництві тепла

Використання сталого надлишкового тепла 

промислових/комерційних об’єктів

Використання рішень по добуванню тепла з 

відходів у стратегіях зменшення відходів

Розгортання розумних систем керування 

розподілом і контролем використання тепла

1

2

3

4

5



Переваги багатоетапного підходу
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Підтримка шляхом розробки 

реалістичного бізнес-плану

Підвищення спроможності фахівців компаній 

СЦО за допомогою тренінгів

Поради, як мобілізувати фінансування 

для пілотних проектів, прийнятних для 

банків

Навчання на прикладі типових

демо-кейсів СЦО

Сприяння багаторівневій інтеграції 

модернізацій СЦО у ключові стратегії та 

плани

KeepWarmEurope.eu 

https://t.co/NKZg4tvQFY


Jamova 39

1000 Ljubljana, Slovenija

Tel: +386 1 5885 210

www.ijs.si

Дякую Вам за увагу!
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