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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ДБН  - Державні будівельні норми України 

ДСТУ – Державний (національний) стандарт України 

ДП «ДНДІБК» - Державне підприємство «Державний науково-дослідний 

інститут будівельних конструкцій», м. Київ 

ДонНАБА – Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

ПВХ-профілі – полівінілхлорідні профілі вікон та балконних дверей 

Лабораторні випробування – випробування огороджувальних 

конструкцій в умовах кліматичної камери 

Розрахункові значення навколишнього середовища – значення 

температури повітря, які встановлені ДБН В.2.6-31 залежно від призначення 

огороджувальної конструкції та температурної зони експлуатації 

Локальний приведений опір теплопередачі – середньозважений по 

площі опір теплопередачі термічно неоднорідної огороджувальної 

конструкції, в якому враховується двомірне у перерізі конструкції 

перенесення теплоти на ділянках огородження з теплопровідними 

включеннями або термовкладишами. 

Термовкладиш – додатковий шар утеплювача призначений для 

зменшення лінійних коефіцієнтів теплопередачі в місцях теплопровідних 

включень. 

 

Ключові слова: фасадна теплоізоляція, температурне поле, опір 

теплопередачі, термовкладиш, лінійний коефіцієнт теплопередачі, 

енергоефективність будинків, клас енергоефективності, локальний 

температурний мікроклімат.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Забезпечення прогнозованого нормативного рівня 

енергоефективності будинків цивільного призначення є основним завданням 

сучасного проектування та будівництва в Україні. У частині визначення 

трансмісійних тепловитрат вагомою складовою є теплопередача через 

зовнішні стіни, зменшення якої досягається за рахунок їх додаткового 

утеплення. Серед сучасних технологій влаштування фасадної теплоізоляції 

найбільш поширеним та економічно доцільним є спосіб з тонкошаровою 

штукатуркою. По основному полю стінового огородження такий спосіб 

забезпечує найбільший за величиною коефіцієнт термічної однорідності, 

наближений до одиниці, що свідчить про максимальне використання 

теплозахисних можливостей утеплювача. 

Недосконалими нажаль залишаються вузлові з’єднання стін з 

міжповерховим перекриттям, конструкціями віконного заповнення, кути 

тощо. Такі й подібні вузлові з’єднання продовжують виступати в якості так 

званих «містків холоду», які помітно знижують значення приведеного опору 

теплопередачі стіни. Додаткове утеплення основного поля стіни є економічно 

непридатним. Тому потрібен пошук нових енергозберігаючих вузлових 

конструктивних рішень за рахунок локального додаткового утеплення 

тепловитратних місць. 

Визначений напрямок наукової роботи є актуальним і потребує 

теоретичного та експериментального обґрунтування нових пропозицій. 

Дана робота пов’язана з впровадженням в Україні нових нормативних 

документів в частині визначення теплотехнічних характеристик 

огороджувальних конструкцій та забезпечення достатніх рівнів комфорту 

перебування людей в приміщеннях. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

дослідження теоретичного та прикладного характеру за темою дисертації 

виконані в Донбаській національній академії будівництва і архітектури (м. 
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Макіївка) в рамках науково-дослідної роботи К-2-02-06 «Місцеві правила 

забудови» (№ державної реєстрації 0107U002912) є розділом науково-

дослідної роботи К-2-02-11 «Принципи проектування сучасних 

огороджувальних конструкцій будівель на основі уточнення розрахункових 

параметрів будівельної фізики» та держбюджетних науково-дослідних 

програм за договорами № Е 2-3-04, № Н-10-121-2012 Державного 

підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних 

конструкцій» відповідно до планів робіт Міністерства регіонального 

розвитку та будівництва України (№№ державної реєстрації 0107U007502, 

0112U003605). Автор дисертації є виконавцем НДР. 

Робота відповідає переліку завдань, визначених зокрема Указом 

Президента України № 174/2008 від 28.02.2008 р. «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів», 

розпорядженням Кабінету Міністрів України №1567-р від 17.12.2008 р. «Про 

програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоресурсів»; Законом України «Про енергозбереження» та Галузевою 

програмою підвищення енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки, 

що затверджена наказом Мінрегіонбуду України № 257 від 30.06. 2009 р. 

Метою дослідження є підвищення рівня енергоефективності цивільних 

будівель за рахунок удосконалення теплотехнічних рішень вузлових 

з’єднаннях стін в місцях розташування містків холоду. 

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні задачі 

дослідження: 

– логічний системний аналіз теоретичних передумов підвищення 

енергоефективності будівель за рахунок вдосконалення конструктивних 

рішень тепловитратних вузлових з’єднань зовнішніх стін з фасадною 

теплоізоляцією та доповнення відповідної нормативної бази розрахункових 

даних; 
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– вибір характерних вузлових з’єднань, теоретичне обґрунтування 

розташування термовкладишів за умов конструювання та забезпечення вимог 

повітропроникності стін; 

– встановлення чинників впливу на величини лінійних коефіцієнтів 

теплопередачі та температурні показники в характерних вузлах; 

– лабораторні дослідження теплотехнічних показників вузлів стінового 

огородження в місцях примикання конструкції віконного заповнення з 

термовкладишами та без них для уточнення теоретичних розрахунків 

температур та лінійних коефіцієнтів теплопередачі; 

– визначення ступені впливу додаткового утеплення вузлів зовнішніх 

стін на рівень енергоефективності та температури внутрішніх поверхонь, що 

впливають на локальний температурний комфорт в приміщеннях цивільних 

будинків; 

– техніко-економічне обґрунтування використання термовкладишів в 

основних вузлових з’єднаннях зовнішніх стін. 

Об’єкт дослідження – цивільні будівлі з вузловими з’єднаннями 

зовнішніх стін з фасадною тепловою ізоляцією та тонкошаровою 

штукатуркою. 

Предмет дослідження – теплотехнічні показники вузлових з’єднань 

зовнішніх стін,  енергоефективність цивільних будинків та локальний 

температурний комфорт приміщень. 

Методи дослідження. Основними методами дослідження є: 

- чисельні рішення задач будівельної теплофізики стосовно 

температурних полів та теплових потоків; аналітичні по визначенню лінійних 

коефіцієнтів, опорів теплопередачі, показників локального температурного 

комфорту; метод найменших квадратів; 

- експериментальні методи лабораторних інструментальних 

спостережень за температурами та тепловими потоками, статистична обробка 

результатів експериментів. 

Наукова новизна одержаних результатів: 
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– вперше науково обґрунтовано спосіб теплоізоляції основних вузлових 

з’єднань за рахунок влаштування термовкладишів в спеціальних 

поглибленнях зовнішніх стін, що значно зменшує значення лінійних 

коефіцієнтів теплопередачі; 

– дістала подальший розвиток база даних значень лінійних коефіцієнтів 

теплопередачі вузлових з’єднань з урахуванням додаткового утеплення для 

визначення приведених опорів теплопередачі; 

– дістали подальшого розвитку лабораторні та теоретичні дослідження 

теплотехнічних показників вузлових з’єднань стін з фасадною 

теплоізоляцією та тонкошаровою штукатуркою; 

– вперше обґрунтовані умови застосування способу додаткової 

теплоізоляції із дотриманням вимог конструювання та повітропроникності 

стін в місцях  послаблень їх перетинів;  

– вперше використані залежності температур на внутрішніх поверхнях 

вузлів зовнішніх стін з термовкладишами в показниках оцінки локального 

температурного комфорту в приміщеннях цивільної будівлі.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані 

експериментально-теоретичні результати сприяють підвищенню 

енергоефективності будинку і поліпшенню температурних  комфортних умов 

в локальних місцях перебування людей в приміщеннях. Аналітичні 

залежності визначення мінімальних температур та розраховані приведені 

опори теплопередачі основних вузлових з’єднань спрощують пошук 

конструктивного рішення та приводить до підвищення класу 

енергоефективності будівель. Проектувальникам на прикладі цивільного 

будинку надано типові рішення основних вузлів при фасадній теплоізоляції з 

тонкошаровою штукатуркою. Виявлено конструктивні можливості 

використання вузлів за умов забезпечення міцності та жорсткості. 

Запропоновані конструктивні рішення вузлів можуть застосовуватися 

для інших систем фасадної теплоізоляції і більш повно використовувати 

ресурсні можливості утеплення зовнішніх стін будинків нового будівництва. 
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Впровадження результатів роботи. Основні результати роботи 

увійшли до наступних нормативних документів: ДСТУ Б В.2.6-189:2013 

«Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель», 

ДСТУ Б EN ISO 7730:2005 «Ергономіка теплового середовища. Аналітичне 

визначення та інтерпретація теплового комфорту з використанням 

розрахунку показників PMV і PPD і критеріїв локального теплового 

комфорту». 

Результати роботи впроваджені в госпдоговірних темах: № 110-04 ПІ 

«Альбом технічних рішень огороджень конструкцій житлових, громадських 

та промислових будинків на основі теплоізоляційних виробів ТОВ Данко-

Базальт»; № 111-07 ПІ «Завершення будівництва об’єкта незавершеного 

будівництва. Виробнича частина на перехресті вул. Артема та вул. Леніна в 

Центрально-Міському р-ні м. Макіївки»; № 111-25 ПІ «Реконструкція 

сервісного центру з повірки та ремонту газових лічильників РБУ "Газ-сервіс" 

ПАТ "Донецькоблгаз"; №112-01 ПІ «Капітальний ремонт фасаду будівлі 

гаражів з експлуатаційним блоком (Г-3) ПрАТ «Макіївкагаз»; № 112-02 ПІ 

«Капітальний ремонт фасаду та покрівлі будівлі мех. майстерень (Б-2) ПрАТ 

«Макіївкагаз»; № 113-12 ПІ «Реконструкція з надбудовою 3-го поверху 

будівлі спортивного комплексу СП «ГЛААС» по вул. Малиновського, 52а в 

Червоногвардійському р-ні м. Макіївки»; №  114-08 ПІ «Індивідуальний 

житловий будинок за адресою: м. Макіївка, Гірняцький р-н, вул. Прохоренко, 

43»; навчальний  посібник з грифом МОН України: Прищенко Н.Г, 

Прищенко А.Н. Конструкции малоэтажных жилых зданий. - Макеевка, 2012. 

– 272 с (рос., укр.). 

Результати роботи використовуються в навчальному процесі у складі 

дисципліни «Проектування будівель» для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове та 

цивільне будівництво» та «Конструкції будівель і споруд» для студентів 

спеціальності 7.06010102 «Архітектура»; в системі підвищення кваліфікації 

фахівців; при виконанні науково-дослідних робіт аспірантами та науковими 
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співробітниками за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі 

та споруди в ДонНАБА. 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати досліджень 

отримані автором особисто і полягають у встановленні аналітичних 

залежностей мінімальних температур [2, 4], визначенню лінійних 

коефіцієнтів та приведених опорів теплопередачі основних вузлових з’єднань 

зовнішніх стін будинку [3, 7]; проведенні лабораторних досліджень з 

встановленням енергозберігаючого ефекту додаткового утеплення вузлів 

віконного прорізу [8, 9], встановленню впливу додаткового утеплення на 

локальний температурний комфорт в приміщеннях цивільних будівель та 

міцність стін [10]; визначенню техніко-економічних показників, що 

підтверджують доцільність додаткового утеплення вузлів зовнішніх стін [6, 

15], розробці нових конструктивних вузлових енергозберігаючих рішень 

зовнішніх стін [1, 3, 5, 12-14]; розробці нормативних документів [16, 17] та 

рекомендацій до проектування енергозберігаючих вузлів, зокрема в 

навчальному посібнику  [11] . 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень 

доповідалися та обговорювалися на: X, XІ, ХІІ та XIIІ-ій міжнародних 

конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених ДонНАБА, 2011-2014 

рр.; науково-технічній конференції «Інтегровані енергоефективні технології в 

архітектурі та будівництві» - «Енергоінтеграція-2011», Київ, травень 2011 р.; 

Всеукраїнській науково-технічній конференції «Підвищення 

енергоефективності будівель і споруд – методологія, конструктивні 

принципи, ефективні конструкції, матеріали та інженерне обладнання» - 

Яремча, січень 2012 р; Восьмій всеукраїнській науково-технічній 

конференції «Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування», 

Полтава, листопад 2013; V-й Міжнародній науковій конференції 

«Академические чтения, посвященные памяти академика РААСН Осипова 

Г.Л. «Актуальные вопросы строительной физики. Энергосбережение. 

Надежность строительных конструкций и экологическая безопасность. - 
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Москва, НИИСФ, липень 2013 р.; Другій Всеукраїнській науково-технічній 

конференції «Енергозбереження в будівництві. Сучасні конструктивні 

системи, ефективні матеріали та інженерне обладнання» - Київ, НДIБК, 

квітень 2014 р.; 4-ій Міжнародній конференції «Энергоінтеграція-2014»,  

Київ, КНУБА, квітень 2014 р. 

У повному обсязі дисертація доповідалась на розширеному засіданні 

кафедри «Будівельні конструкції. Будівлі і споруди»  Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури (м. Краматорськ) у червні 

2015 року, розширеному науково-технічному семінарі відділу будівельної 

фізики та енергоефективності ДП «Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій», представників Київського національного 

університету будівництва і архітектури у липні 2015 року та  отримала 

позитивні оцінки. 

Публікації. Основні положення та результати роботи викладені в 

одному навчальному посібнику, дванадцяти статтях у наукових журналах та 

збірниках наукових праць, вісім з яких входять до переліку фахових видань 

України, одна стаття у наукометричному журналі, вісім статей одноосібно. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (177 

найменування), одинадцяти додатків. Робота викладена на 187 сторінках, у 

тому числі 151 основного тексту, 6 повних сторінок з рисунками і таблицями, 

18 сторінок списку використаних джерел, 12 сторінках додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА КОМФОРТНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ 

БУДІВЕЛЬ КОНСТРУКТИВНИМИ РІШЕННЯМИ  

ЗОВНШНІХ СТІН  

 

При застосуванні фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою 

стики зовнішньої стіни з іншими елементами огороджувальної оболонки 

будівлі при сучасних конструктивних рішеннях залишаються 

енерговитратними місцями. Збільшенням товщини утеплювача по площині 

стіни або зменшенням його теплопровідності не досягається значного 

збільшення приведеного опору теплопередачі. В розділі проаналізовано 

шляхи підвищення енергоефективності будівель за рахунок зменшення 

трансмісійних тепловитрат через стіни, аналітичні та експериментальні 

методи визначення теплотехнічних показників вузлових з’єднань та способи 

оцінки їх впливу на температурні показники комфортності приміщень.  

 

 

1.1 Аналіз основних конструктивних рішень зовнішніх стін на предмет 

забезпечення енергоефективності будинків 

 

Цегляні стіни в сучасному будівництві України продовжують займати 

значне місце. Так, наприклад, за даними Управління статистики КДА у м. 

Києві у 2010 році збудовано 488,6 тис. м
2
 або 49,7 % будинків із стінами з 

цегли. Зазвичай дана конструкція потребує додаткового утеплення. 

Конструктивні рішення зовнішніх стін з точки зору забезпечення 

енергоефективності будинків в цілому загальновідомі і мають достатньо 

визначні області застосування. Конструктивно шар утеплювача можна 
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розташовувати з внутрішнього боку стіни, в її середині та із зовнішньої 

сторони. Такі способи мають свої переваги і недоліки.  

Використання шару утеплювача з середини приміщення небажане 

через «можливе надмірне накопичення вологи в теплоізоляційному шарі, 

що призводить до незадовільного тепловологісного стану конструкції й 

приміщення в цілому, а також до зниження теплової надійності оболонки 

будинку». Таке пояснення міститься в пункті 1.3 [1]. Шар пароізоляції, 

встановлений між внутрішньою штукатуркою та утеплювачем [2], запобігає 

надмірному накопиченню пари в шарі утеплювача. Але в приміщенні 

обов’язково треба організовувати необхідний повітрообмін.  

 Конструктивне рішення з розташуванням утеплювача в середині стіни 

вимагає або досконалого за виконанням технічного та технологічного 

рішення, або при застосуванні в якості обличкування щільних матеріалів 

(цегла, керамічні блоки, природній камінь тощо) також може призвести до 

порушення вологісного режиму. Тобто треба дотримуватися основних 

теплотехнічних рекомендацій, що викладені в пункті 1.2 [1]: «при 

проектуванні теплоізоляційної оболонки будинку на основі багатошарових 

конструкцій, треба розташовувати з внутрішньої сторони конструкцій шари з 

матеріалів, що мають більш високу теплопровідність, теплоємність та опір 

паропроникненню». 

Основним серед можливих конструктивних рішень є фасадна 

теплоізоляція з розташуванням утеплювача з зовнішнього боку конструкції 

стіни. 

Конструктивне рішення фасадної теплоізоляції при проектуванні 

розглядається у двох варіантах. Перший стосується розташуванню 

утеплювача по основному полі стіни. Другий – відноситься до умов та 

особливостей розташування утеплювача в місцях так званих «містків 

холоду», якими є вузлові з’єднання зовнішніх кутів стін, примикання 

перекриттів до стін або спирання на них, цокольні, парапетні або карнизні 

вузли, перерізи віконних та дверних отворів тощо.  
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Оскільки, як показала будівельна практика, фасадна теплоізоляція з 

тонкошаровою штукатуркою є найбільш розповсюдженою, то в подальшому 

аналізі вона обирається в якості представницького класу. 

Виконуючи аналіз першого із запропонованих до розгляду варіантів, 

слід зауважити, що фасадна теплоізоляція з тонкошаровою штукатуркою є 

розповсюдженою завдяки своїй досконалій і детально проробленій 

конструкції. Основою для її застосування виступають наукові та проектно-

методичні роботи відомих авторів як радянської школи (Л.А. Серк [3], К.К. 

Шевцов [4], Т.Г. Маклакова [5, 6, 7], П.П. Сербинович [8], А. Гиясов [9], С.М. 

Нанасова [10], І.А. Шерешевський  [11], Т.П. Копсова [12], В.М. 

Предтеченський [13], Н.Л. Русскевич, Д.І. Ткач, М.Н. Ткач [14]), так і 

сучасної (П.В. Монастирьов [15], В.А. Понаморев [16],  Ю.А. Диховичний 

[17],  Є.К. Карапузов, В.Г. Соха [18],  Г.В. Гетун [19], О.В. Сергейчук [20], 

М.Г. Пріщенко, А.М. Пріщенко [2], А.І. Менейлюк [21] та інші), де вже 

наводяться типові рішення використання різних матеріалів та елементів стін. 

В сучасному будівництві використовується безліч різноманітних 

систем: Heck, Loba, Tex-Color, Baumit (Німеччина) Ceresit (Баухенкель 

Україна) [22], (США), "Термошуба" (Білорусь), "Шуба-плюс" системи 

ЦНДІЕП житла (Російська Федерація) тощо.  

Поверхня стіни за [23, 24] повинна бути підготовленою до 

приклеювання шару (шарів) утеплювача. Основою служить суха, міцна та 

чиста не оштукатурена або оштукатурена цегляна, піногазобетонна або 

бетонна фасадна стіна. 

Механічно закріпити плити утеплювача треба обов’язково, наприклад, 

за допомогою пластмасових розпірних дюбелів з нержавіючим металевим 

стержнем. Кількість дюбелів залежить від типу використаного утеплювача, 

так для пінополістиролу воно повинно бути не менше ніж 6 (по іншим даним 

– 8) на 1 м
2
. Глибина закріплення дюбелів в основі стіни повинна бути не 

менше за 5 см. Більш детальна інформація міститься в ДСТУ Б.В.2.6-34 [25] 

або в [26]. Розрахунки механічної міцності можна виконувати за [27, 28]. 
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В роботах В.Г. Гагаріна [29] та В.В. Козлова [30] є детальна інформація 

про теплотехнічні особливості кріплення дюбелів в залежності від їх 

матеріалу і матеріалу стіни. Є інші роботи [31, 32, 33], що містять схожі 

технічні рішення.  

В розглянутих літературних джерелах не знайдено рекомендацій по 

механічному кріпленню в місцях додаткового утеплення (збільшення 

кількості шарів або товщини утеплювача) або в поглибленнях в зовнішній 

стіні. 

Конструкція утеплення кутів ззовні достатньо пророблена. Рис. 1.1 

демонструє спосіб влаштування зовнішнього фасадного утеплення кута по 

системі Ceresit [22]. Особливістю можна вважати виконання правил 

розташування місця кріплення дюбелів та їх діаметрів в залежності від 

матеріалу стіни.  

а)           б) 

           

Рис. 1.1. Конструктивне рішення фасадної теплоізоляції зовнішнього 

кута по системі Ceresit [22]: а – схема кута, б – переріз. 

1 – зовнішня стіна;  

2 – утеплювач;  

3  – тонкошарова штукатурка;  

4  – дюбель.  
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Розташування додаткового утеплення по зовнішній стороні кута в 

розглянутій системі не передбачається.  Додається тільки шар армуючьої 

сітки, яка на теплотехнічні показники не має впливу. Загалом зовнішній кут з 

фасадною теплоізоляцією можна вважати як досконале теплотехнічне 

рішення. Однак інформація про тепловитрати через кут, які залежать від 

матеріалу та товщини стін рівно як утеплювача потрібна для визначення 

приведеного опору теплопередачі та встановленню значень температури в 

куті.  

Особливістю кута є постійні додаткові тепловитрати (навіть при 

значній теплоізоляції), що пояснюються фізичним процесом теплопередачі, 

коли площа теплострийняття  значне менше площі тепловіддачі. Порушення 

температурно-вологісного режиму приміщення призводить до так званих 

теплових відмов у куті. При застосуванні сучасних технологій внутрішніх 

робіт і невиконанні правил улаштування фасадної теплоізоляції в області 

зовнішнього кута спостерігаються теплові відмови у вигляді випадіння 

конденсату, почорніння та утворення грибків, що зафіксовано Г.Г. 

Фаренюком [34] навіть в будинках нової сучасної забудови.  

В місцях спирання перекриттів на стіну (рис. 1.2), а особливо при 

самонесучих стінах в межах поверхів (в монолітному будівництві), 

відбувається значний вплив матеріалу стіни та перекриття на загальні 

тепловитрати.  

Особливої уваги потребує зовнішня поверхня (9), яку необхідно 

додатково утеплювати за рахунок влаштування спеціального 

конструктивного поглиблення. Слід мати на увазі існуючу теплофізичну 

проблему у вигляді стокових явищ, коли в місцях стику матеріалів з різкою 

відмінністю значень теплопровідності (бетон з утеплювачем) спостерігається 

підвищена теплопередача. Такі явища описані в роботах В.М. Богословського 

[35, 36]. Запобігти надлишковим тепловитратам можливо за рахунок 

використання додаткових термовкладишів, геометричні розміри і 
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теплопровідності яких підбираються спеціальним розрахунком, що надається 

наприклад в роботі [40]. 

 

 

 

Рис. 1.2. Приклад конструктивного рішення місця стику перекриття зі 

стіною: 1 – внутрішня штукатурка; 2 – несуча частина стіни; 3 - плита 

перекриття; 4 – термовкладиш; 5 – зовнішня частина перекриття; 6 – 

утеплювач; 7 – повітряний прошарок;  8 –  обличкування цеглою; 9  – 

поверхня перекриття; 10 – елементи кріплення [33]. 

 

Сучасним рішенням прорізів вікон і дверей в кам'яних стінах є 

горизонтальне розташування перемичок, але чверті продовжують 

застосовуватися. Розмір чверті в кладці становить з глиняної цегли становить 

120х65 мм, в кладці з силікатної (модульної) цегли  – 120х88 мм. В стінах з 

дрібнорозмірних блоків чверті, як правило, не влаштовуються. 

Основне призначення чверті полягає в підвищенні опору інфильтрації 

повітря через стик конструкції вікна або дверного блоку зі стіною. Хоча існує 

утилітарне використання, пов’язане з забезпеченням механічої міцності стика 

коробки заповнення з несучою стіною. У всіх літературних джерелах 

радянського періоду [3 - 14] названі рішення приводяться як традиційні. 
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У цегляних будинках конструкції вікон встановлюють на відстані 12 см 

від зовнішньої сторони стіни і віконна рама «ховається» за цеглою і 

перемичкою. Часто вона настільки поглиблена, що додаткова теплоізоляція із 

зовнішнього боку утруднена. Якщо вікно утеплено невдало і в місці 

з'єднання його із зовнішньою стіною місток холоду зберігається, можна 

зменшити його зі збільшенням теплопоглинальною поверхні. Детальний 

аналіз способу встановлення віконної конструкції в стіні надано в роботі [37]. 

Проаналізовано вплив місцерозташування конструкції вікна відносно 

перерізу стіни і встановлення 15 см додаткової теплоізоляції на наявність 

містка холоду і визначено тепловтрати поверхні стіни біля вікна, що 

характеризує додаткову провідність містків холоду. 

Наведений аналіз конструктивних особливостей влаштування вузла 

віконного прорізу в верхній частині свідчить про різноманітність способів 

додаткового фасадного утеплення, яке повинно виконуватися з урахуванням 

наведених особливостей.  

 

1.2 Теплотехнічні показники фрагментів зовнішніх стін при фасадній 

теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою 

 

До розглянутих у розділі 1.1 зовнішніх стін та їх елементів  

виставляються вимоги забезпечення основних теплотехнічних показників. 

Першою і головною вимогою при конструюванні зовнішніх стін виступає 

приведений опір теплопередачі RΣпр, м
2
·К/Вт, який за величиною повинен 

бути не нижчим за допустиме значення Rqmin, м
2
·К/Вт, що регламентується 

згідно даних таблиці 1 [1]. 

Проектування та будівництво в Україні в теперішній час базується на 

досконалій нормативній системі супроводження відповідно до ДБН В.2.6-31 

[1] станом на 2006 рік. Згідно Зміни № 1 від 01.07.2013 передбачається 

застосування більш енергоощадних конструктивних рішень з підвищеними 

значеннями допустимих опорів теплопередачі. 
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В практичних розрахунках на етапах проектування при визначенні 

опору теплопередачі стіни по основному полі (RΣ, м
2
∙К/Вт) не виникає ніяких 

складнощів в теплотехнічних розрахунках. 

Приведений опір теплопередачі з визначеними значеннями лінійного 

коефіцієнту теплопередачі, kj, Вт/(м∙К), та точкового коефіцієнту 

теплопередачі ψk, Вт/К, знаходиться  згідно [38] за формулою: 

 

1 1 1

ψ
пр I J K

i
j j k k

i j ki

F
R

F
k L N

R




  



   
   (1.1) 

 

де FΣ – сумарна площа теплоізоляційної оболонки будинку, м
2
; 

Fі – площа ділянки стіни, м
2
, з визначеним значенням опору 

теплопередачі Rі, м
2
∙К/Вт. 

Lj – довжина включення з відомим лінійним коефіцієнтом 

теплопередачі, м; 

Nk  – кількість точкових кріплень, шт. 

 

Для деяких конструктивних рішень та розповсюджених меж 

теплопровідності утеплювача в ДСТУ Б В.2.6-189 [38] надано відповідні 

числові значення. 

Другою вимогою згідно [1] являється підтримка перепаду температур 

Δtпр, 
о
С, між розрахунковою температурою внутрішнього повітря tв, 

о
С, та 

приведеною температурою на внутрішній τвпр, 
о
С. Величина Δtпр. повинна 

бути не більшою за санітарно-гігієнічними вимогами допустимого перепаду 

Δtсг, 
о
С, величина якого встановлюється згідно таблиці 3 [1]. Для зовнішніх 

стін приймається Δtсг = 4 
о
С. Численні розрахунки [39, 40] показують, що 

введені підвищені значення допустимого опору теплопередачі для зовнішніх 

стін по основному полі, завжди забезпечують виконання вказаної вимоги. 
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Третя вимога, що стосується запобігання утворення конденсату на 

внутрішній поверхні огородження в даному контексті аналізу може бути 

переставлено на друге місце. Мінімальні значення температури на 

внутрішній поверхні огородження tmin, 
о
С, в місцях можливих містків холоду 

не повинна бути нижчою за значення температури точки роси tр, 
о
С. Для 

розрахункових умов внутрішнього повітря житлових будинків (температура  

tв = 20 
о
С, відносна вологість φв = 55%) значення температури точки роси 

становить tр = 10,7 
о
С. Для цивільних (при розрахунковій відносній вологості 

повітря φв = 60%) може становити tр = 12,0 
о
С.  

Визначення мінімальної температури може здійснюватися за 

допомогою розрахунків температурних полів або експериментальними 

випробуваннями в кліматичній камері або в натурних умовах. 

Фундаментальними з цього приводу є теоретичні роботи періоду 

радянської будівельної теплофізики таких видатних вчених, як О.А. Власов 

[41], К.Ф. Фокін [42], А.В. Ликов [43, 44], В.І. Ільїнський [45], М.А.Міхєєв 

[46], А.М. Шкловер  [47], О.Н. Могилат [48], а також сучасні роботи Л.Ф. 

Черних [49], Г.Г. Фаренюка  [50], С.Л. Фоміна  [51]  та інших. При типовому 

проектуванні, наприклад, панельних будинків обов’язковим було 

моделювання на електроінтеграторі і друкуванні результатів у вигляді 

спеціальних каталогів [52]. Відомі дослідження в цьому напрямку в 

Російській Федерації  авторів: В.Г. Гагарін [28], В.В. Козлов [29], Ю.А. 

Табунщиков Д.Ю. Хромец, Ю.А. Матросов [53] та інших.  

В роботі К.С. Стрелкової  [54] вивчалось включення, що знаходилось в 

стіні завтовшки δ, що складається з трьох матеріалів товщиною від 

внутрішнього боку, позначених як δ1, δ2, δ3, та теплопровідністю відповідно - 

λ1, λ2, λ3. Шари в стіні мінялися місцями та змінювалась їх теплопровідність. 

Виявлено, що якщо  λ1 < λ2 < λ3, то температура внутрешній поверхні 

включення буде найбільшою на відміну від всіх інших перестановок шарів 

включення. Найменша температура відповідає зворотному порядку 

розташування шарів теплопровідності, тобто. λ1 > λ2 > λ3.  
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Температурний ефект розташування шарів представляє собою різницю 

(τmax – τmin) та має максимальне значення, що дорівнює 0,5 
о
С. На думку 

автора врахування цього ефекту може привести до значної економії 

теплоізоляційного материалу в стиках. Тобто пропонується за найкращий 

варіант розташування утеплювача (матеріалу з меншою теплопровідністю) з 

внутрішнього боку огородження. Це не відповідає наведеному в розділі 1.1 

основному закону теплофізики про порядок розташування шарів в 

огороджувальній конструкції.  

Температура в куті визначається різними способами, один з них 

запропоновано Ф.В. Ушковим [55]. В цитованій роботі розглядалась 

теплопередача через внутрішній залізобетонний шар кутової тришарової 

панелі до кутового стику. Але використання такої залежності неможливе 

через відсутність способу знаходження приведеного значення 

теплопровідності для складної багатошарової конструкції, що має включення 

додаткового утеплювача. 

За В.М. Богословським [34] температура у куті (τкут) для однорідних 

стін знаходиться за формулою, що придатна тільки для значень опорів 

теплопередачі по основному полю в межах 0,5 ÷ 2,5 м
2
∙К/Вт і тому потребує 

додаткового уточнення або порівняння з результатами чисельного 

моделювання для стін з більшими значеннями опорів теплопередачі. 

Для більш широкого діапазону опорів теплопередачі (до значення 8 

м
2
∙К/Вт) О.Д. Самаріним [56] розроблена аналогічна залежність, також  

подібна запропонована Е. Шільдом [57].  

За ствердженням А.А. Сандера [58]  кути зовнішніх стін більш чутливі, 

ніж решта стіни, до коливань температур повітря в приміщенні та менш 

чутливі до зміни температури зовнішнього повітря. 

Наведений аналіз свідчить про інтерес багатьох авторів до вирішення 

проблеми знаходження температури в куті шляхом встановлення 

аналітичних залежностей. Всі залежності потребують додаткового уточнення 
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з метою виробки сучасних і більш поширених на різні види зовнішнього 

утеплення конструктивні рішення. Тим більше залежності необхідні для 

типового проектування нових енергозберігаючих вузлових з’єднань.  

 

1.3 Експериментальні дослідження теплотехнічних показників 

зовнішніх стін 

 

1.3.1. Чисельне моделювання температурних полів та теплових потоків 

основних вузлових з’єднань. 

 

Чисельне моделювання температурних полів багатьма авторами 

використовується як сучасний математичний інструмент одержання 

необхідної інформації. Практична реалізація подібних розрахунків дозволяє 

визначати лінійні коефіцієнти теплопередачі вузлових з’єднань. В першій 

редакції ДБН В.2.6-31 [1] результати розрахунку були представлені 

зовнішніми стінами без фасадної теплоізоляції. В роботах ДП «НДІБК» за 

участю Г.Г. Фаренюка та Є.С. Колесника [59, 60], в ДонНАБА                         

М.В. Тимофєєва, С.О. Сахновської [61] та інших авторів даються розраховані 

значення лінійних коефіцієнтів для різних вузлових з’єднань. Порядок 

визначення лінійного коефіцієнта теплопередачі k, Вт/(м·К) наведено в 

розділі И.4 [1].  

За наведеною методикою напрацьовано достатня кількість типових 

вузлових рішень. Спочатку вони з’явились в першій редакції ДБН В.2.6-31 

[1]. Еталонними можна вважати рекомендації ДСТУ Б В.2.6-146 [62]. В 

нормативні даються приклади температурних полів (рис. 1.3) основних 

вузлових з’єднань вікна зі стіною.  

Нажаль відсутність повної інформації про геометричні показники та 

значення теплопровідностей  всіх елементів, що входять до складу вузла, не 

надає можливості вважати їх типовими. До того ж надаються результати 
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моделювання прорізу з неутепленою чвертю, що не є сучасним у новому 

будівництві і потребує додаткового теплофізичного обґрунтування. 

В основному чисельне моделювання виконується в двохмірній 

площині. Трьохмірне моделювання, від якого очікується найбільш точний 

результат, має на сучасному рівні їх використання значні недоліки. Так в 

роботі González-Aguilera D., Rodriguez-Gonzalvez P., Armesto J., Lagüela S. 

[63] вказується, що помилка в трьохмірному моделюванні перебільшує 

значення за двохмірним моделюванням. Але нормативне забезпечення у 

вигляді двох стандартів  ДСТУ ISO 10211-1:2005 [64] та ДСТУ ISO 10211-

2:2005 [65] надають можливість такого моделювання. 

 

 

а       б) 

           

Рис. 1.3. Температурне поле вузла бічного примикання віконного блоку 

з ПВХ-профілів до стінового прорізу з чвертю (а) та з зовнішнім 

утеплювачем із мінеральної вати товщиною 100 мм до стіни із цегли 

товщиною 510 мм [62]. 
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В європейській проектній практиці застосовуються типові вузлові 

з’єднання (Taylor T., Counsell J., Gill S. [66, 67], Vidas S., Moghadam P. [68], 

стандарти Німеччини [69]), для яких надаються визначенні значення лінійних 

коефіцієнтів, що також є результатом чисельного моделювання. 

Використання такої інформації для нових вузлових з’єднань, про що йдеться 

мова в роботах  S.V. Korniyenko [70], Е.В. Левина, А.Ю. Окунева, Н.П.  

Умнякової, И.Л.  Шубина [71], не є можливим.  

 

1.3.2. Лабораторні інструментальні спостереження. 

Перевірка результатів аналітичних розрахунків або чисельного 

моделювання виконується способом лабораторних досліджень в кліматичних 

камерах. Радянська, світова та й українська наукова школа має достатній 

досвід подібних досліджень. Про це свідчать роботи, що були розпочаті ще 

Б.Ф. Васильєвим  [72], потім розвинені в лабораторіях Г.Г. Фаренюка [73], 

Л.Ф. Черних [74], Ю.О. Матросова [75] та багатьох інших. 

Нормативні вимоги у вигляді методики лабораторних випробувань, що 

містяться в ДСТУ Б В.2.6-101 [76], відповідають світовим стандартам [77 - 

79]. 

Згідно стандарту [76] у підготовку до теплових випробувань 

огороджувальних конструкцій лабораторних умовах входять роботи:  

- ознайомлення з проектною та нормативно-технічною документацією 

та складання проекту схеми розміщення датчиків на дослідному зразку; 

- встановлення дослідного зразка в отвір між теплим та холодним 

відсіками кліматичної камери та герметизація не зайнятої зразком частини 

отвору між холодним та теплим відсіками; 

- проведення попереднього обстеження температурного поля 

поверхонь дослідного зразка з метою уточнення проекту схеми; 

- ізолювання теплого та холодного відсіків  від зовнішнього повітря за 

допомогою герметичних дверей; 



27 

 

- встановлення на регулюючій апаратурі значень температури та 

вологості повітря, які відповідають заданому тепловому режиму в кожному 

відсіку, та включення холодильного, нагрівального і повітрозволожуючого 

устаткування кліматичної камери. 

Як правило, випробування проводяться з плоскими фрагментами стін і 

визначаються двомірні температурні поля. В кутових з’єднаннях віконних 

отворів можна фіксувати трьохмірні температурні поля. Але такі 

випробування майже не проводяться. 

У проведенні лабораторних досліджень головними чинниками є 

забезпечення показників розрахункових умов внутрішнього та зовнішнього 

середових та способів їх вимірювань.  

 

1.4.  Виявлення ступеня впливу вузлових з’єднань у забезпеченні 

енергоефективності будинків 

 

В Україні визначення енергоефективності в проектах житлових та 

громадських будинків на нормативному рівні розроблялось під керівництвом 

Г.Г. Фаренюка і вперше знайшло втілення в ДБН В.2.6-31 [1]. Потім 

з’явились стандарти на складання енергетичного паспорту [1, 80] розробки 

окремого розділу в проектуванні під назвою «Енергоефективність» [81]. 

Разом з науковцями ДП «НДІБК» (Київ) плідну участь в підготовці 

стандартів приймали представники інших установ Л.Ф. Черних – 

КиївЗДНІЕП, М.В. Савицький [82] – ПДАБА (Дніпропетровськ), А.Ф. Строй 

[83, 84] – Полтавський НТУ імені Юрія Кондратюка, О.В. Сергуйчук [85] – 

КНУБА (Київ), С.Л. Фомін [86] – ХНУБА (Харків), М.В. Тимофєєв [40] – 

ДонНАБА (Макіївка) та інші [87]. 

В роботах Ю.О. Табунщікова, Д.Ю. Хромця [88] та Ю.О. Матросова 

[89] вперше розглядається будинок як енергетичне ціле, а не тільки окремо 

його конструктивні елементи. Термін градусо-доба опалювального періоду, 

запропонований В.І . Ливчаком [90], був застосований в Україні при розробці 
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норм, коли територія була поділена на чотири температурних зони. Схема 

розподілу в Зміні №1 до ДБН В 2.6-31 [1] містить тільки дві зони, що значно 

спрощує проектування і дозволяє приймати типові вузлові рішення в 

широких територіальних межах. 

За існуючою методикою [1, 80, 81], алгоритмічно представленою в 

таблиці 1.1, розраховуються річні тепловитрати Qрік, кВт∙год. Віднесені до 

опалювальної площі Fh, м
2
, отримуються значення питомих тепловитрат q,  

кВт∙год/м
2
, що є показником енергоефективності будівель.  

В тепловитратах враховуються трансмісійна складова (kΣпр) та 

інфільтраційна (вентиляційна) – (kінф). Зменшуються тепловитрати протягом 

опалювального періоду за рахунок побутових теплонадходжень (Qвн п) та сонячної 

радіації (Qs). На результат розрахунків впливає коефіцієнт ς, що характеризує  

систему опалення.  

На даному етапі методика розглядається в спрощеному вигляді без 

розшифрування показників і надання їх одиниць вимірювання. В розділі 5 

надається більш детальний алгоритм розрахунків. 

Таблиця 1.1   

Основні параметри визначення енергоефективності будівлі 

Параметри розрахунку 

Позначення  
Розрахункові формули Роз’яснення  

Питомі 

тепловитрати 

qбуд = Qрік / Fh Fh – опалювальна 

площа, м
2
 

Річні тепловитрати 

Qрік = [Qk  - (Qвн п + Qs)·ς]·h Qвн п – побутові 

теплонадходження 

Qs – сонячна радіація 

ς – система опалення 

Тепловтрати через 

оболонку 
Qk = χ1(kΣпр+ kінф)Dd  FΣ kінф – інфільтрація й 

вентиляція 

 

Питомі тепловитрати можуть бути зменшені за рахунок трансмісійної 

теплопередачі, в тому числі і через стіни.  Розрахункова формула 

приведеного коефіцієнта теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку 

kΣпр, Вт/(м
2
К), має вигляд:  
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  (1.2)
 

 

де ξ – коефіцієнт, що враховує додаткові тепловтрати, пов'язані з 

орієнтацією огороджень за сторонами світу, наявністю кутових приміщень, 

надходженням холодного повітря через входи в будинок; 

Fнп, Fсп, Fд, Fпк, Fц – площі стін, вікон, дверей, покриттів, цокольних 

перекриттів, м
2
, будинку з визначеними значеннями відповідних приведених 

опорів теплопередачі RΣпр нп, RΣпр сп, RΣпр д, RΣпр пк, RΣпр ц, м
2
К/Вт. 

Доля трансмісійних тепловитрат через стіни в приведеному опорі 

теплопередачі може бути визначена наступним чином: 

 

 

 (1.3) 

 

Виявлення  доцільності зменшення тепловитрат через стіни за рахунок 

енергоефективних вузлових з’єднань необхідно проводити не виходячи за 

область відповідних обмежень. Обмеження стосуються підтримання 

допустимого опору теплопередачі (RΣпр  ≥ Rqmin), застосування термічно 

однорідного конструктивного рішення (RΣпр =  r RΣ , де     r ≥ 0,7) та 

можливості призначати менші нормативні вимоги (RΣпр ≥  0,75Rqmin) при 

досягненні будинком більшого ніж нормативний класу енергоефективності. 

 При розгляді місць найбільших тепловитрат через вузлові з’єднання, 

можна виділити ті, що є більш досліджені. Такими є стики стіни з підлогою і 

карнизною частиною, їх вплив можливо віднести до відповідних площин 

підлоги та стелі. Виступаючі вертикальні, а особливо горизонтальні елементи 

добре науково обґрунтовані і їх пропонується або утеплювати ззовні, або 

використовувати спеціальні термовкладиші. До області можливих 

нп

прнпнп

д цспнп пкΣпрнп

Σпрнп Σпрсп прд прпк Σпрц

% 100

F
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досліджень віднесені зовнішні кути, перерізи отворів та стики стін з 

перекриттям, що продемонстровано в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Визначення місць зовнішньої стіни для мінімізації лінійних коефіцієнтів 

теплопередачі (межі досліджень) 

 
Основні місця тепловитрат у вузлових з’єднаннях зовнішніх стін  

Цоколі Парапети, 

карнизи 

Виступаючі 

горизонтальні та 

вертикальні елементи 

Зовнішній 

кут 

Стики з 

прорізами 

Стики з 

перекриттям  

 
 

 

 

 

 

 

Враховується в 

підлозі 

Враховується в 

покритті 

Додаткове утеплення 

зовнішнє та 

термовкладиші 

Потребує 

уточнення 

Потребує 

уточнення 

Потребує 

уточнення 

 

Ілюстрацією підходу до проектування енергоощадних вузлів, є досвід 

німецьких вчених Інсттитуту пасивного будинку м. Дортмунда (Passiv Haus 

Institut) [91 - 92], що у відповідності до європейської Директиви з 

енергозбереження згідно настанови DIN 4108 [93] виконують проектування 

пасивних будинків. За даними чисельного моделювання при 

теплопровідності стін від 0,13 до 0,21 Вт/(мК) термовкладиші з 

теплопровідністю меншою за 0,05 Вт/(мК) отримуються від’ємні значення 

лінійних коефіцієнтів теплопередачі, що демонструє таблиця 1.3 та рис. 1.4.  

 

Таблиця 1.3 

Лінійний коефіцієнт теплопередачі цокольної частини з термовкладишем [94] 

Теплопровідність 

стіни, Вт/(мК) за 

DIN 4108 [94] 

Лінійний коефіцієнт теплопередачі ψ, Вт/(мК)  

стіни товщиною, см 

30 36,5 42,5 

0,12 -0,06 -0,07 -0,077 

0,16 -0,07 -0,075 -0,084 

0,21 -0,075 -0,08 -0,090 
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Наведені  в таблиці 1.4 від’ємні значення лінійних коефіцієнтів 

показують, що за рахунок розміщення термовкладишів приведений опір 

теплопередачі може перевищувати значення опору теплопередачі по 

основному полю. 

 

 

  

Рис. 1.4 – Залежність лінійного коефіцієнту теплопередачі цоколю від 

теплопровідності термовкладишу [93]. 

 

Таким чином, в формулі приведеного опору теплопередачі (1.1) 

зменшуються дві складові знаменника, що відносяться до лінійних і точкових 

коефіцієнтів теплопередачі, тобто  

 

             (1.4) 

 

 

1 1

0.
J K

j j k k

j k

k L N
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Очевидно, що навіть не від’ємні значення, а зменшення в кілька разів 

призведе до очікуваного результату. Оскільки в фасадній теплоізоляції з 

тонкошаровою штукатуркою точкові коефіцієнти вже відомі і не мають  

впливової дії на кінцевий результат, то надалі вони не враховуються. 

Вплив вузлових з’єднань на енергоефективність можливо виявити 

тільки на прикладі конкретного будинку, тому для подальших досліджень 

було обрано трьохповерховий будинок цивільного призначення. Геометричні 

характеристики наведені у додатку А. За результатами розрахунків 

енергоефективності, що наведені в таблиці 1.4, можна досягнуто клас «С» 

тільки нехтуючи впливом теплопровідних включень. Якщо врахувати вплив 

лінійних (їх сумарна частина становить 28,05 Вт/К) і точкових (3,42 Вт/К)  

коефіцієнтів теплопередачі, то енергоефективність суттєво зменшується до 

ненормативного класу «D». Наведена таблиця 1.4 свідчить про існуючий 

резерв у забезпеченні енергоефективності будівлі. Даний приклад, 

безумовно, може бути розповсюджений на інші типи будинків.  

 

Таблиця 1.4 

Результати розрахунку класу енергоефективності базового 

цивільного будинку 

 

Варіант 

Площа 

стін 

загальна/ 

однорід-

ного 

поля,м
2
 

Врахування 

коефіцієнтів 

теплопередачі, Вт/К 

Приведен

ий опір 

тепло 

передачі, 

м
2
К/Вт 

Енерго- 

ефективність 

лінійних точкових відхиле-ння 

від 

нормативної 

величини 

клас 

1

J

j j

j

k L


  
1

K

k k

k

N



 

 
за 

нормати-

вними 

даними 

 

285 
 

- 

 

- 

 

3,3 

 

-6,2 

 

С 

з ураху-

ванням 

тепло-

провід-

них 

включень 

 

285/241 

 

28,05 

 

3,42 

 

2,82 

 

 

2,1 

 

D 
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Проблема тепловитрат через вузлові з’єднання може залишатися навіть 

у будівлях нового періоду енергозбереження і виявитися через енергетичний 

аудит, у склад якого обов’язковим етапом входять тепловізійні дослідження 

Призначення, методика виконання та аналіз кінцевого результату не 

входить до області даного дослідження, але наведена на рис. 1.6 термограма 

червоним кольором вказує на тепловитратні місця по контуру вікон, дверей 

та перекриттів, що і підтверджує актуальність обраного дослідження. 

 

 

Рис.1.5. Демонстрація тепловізійних досліджень тепловитратних місць 

вузлових з’єднань при фасадній системі теплоізоляції з тонкошаровою 

штукатуркою. 

 

1.5 Вплив енергоощадних вузлових з’єднань на оцінку показників 

комфортності приміщень 

 

Використання енергоощадних вузлових з’єднань і прогнозоване 

збільшення температури внутрішньої поверхні передбачає поліпшення 

комфортних температурних  умов в приміщеннях. Кількісна перевірка даного 

ствердження потребує додаткового аналізу. 

Загальновідомою оцінкою мікрокліматичних умов в приміщеннях 

виступають дві умови комфортності. Найбільш детально це пророблено В.М. 
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Богословським [34]. Друга умова комфортності, яка оцінює перебування 

людини біля охолоджених поверхонь, відноситься до оцінки поверхонь стін. 

Зрозуміло, що при значних величинах опорів теплопередачі, а через це 

збільшених температурах на поверхнях, трудно оцінити локальний 

дискомфорт. 

При вивченні умов передачі тепла через вузлові з’єднання поширеним 

критерієм є так званий температурний фактор fRsi.   Він описує відношення 

різниці між мінімальною температурою поверхні (τвmin) і температурою 

навколишнього середовища (tз) до різниці між температурою всередині 

приміщення (tв) і температурою навколишнього середовища. 

Тобто безрозмірний температурний фактор знаходиться як відношення: 

 

fRsi = (τвmin - tз)/( tв - tз).      (1.5) 

 

Для запобігання виникнення конденсату на внутрішній поверхні та 

появи почорніння та плісняви дослідники  [95 - 98] вважають за потрібне, 

щоб температурний фактор (таблиця 1.5) перебільшував величину 0,7. В 

такому разі при температурі зовнішнього повітря мінус 5 
о
С, а температурі в 

приміщенні плюс 20 
о
С, мінімальна температура буде не меншою за 12,6 

о
С.  

 

Таблиця 1.5 

Вимоги до місцерозташування конструкції вікна в стіні за 

температурним коефіцієнтом  fRsi [95 - 98] 

Несуча стіна Температурний коефіцієнт fRsi для типу 

монтажу вікна в отворі стіни 
товщина, 

мм 
теплопровідність, 

Вт/(мК) 

   

365 0,21 0,68 0,76 0,82 

0,39 0,58 0,67 0,73 

0,70 0,55 0,63 0,69 

2,10 0,48 0,53 0,57 

Умова fRsi ≥ 0,7 виконується Умова fRsi ≥ 0,7 не виконується 
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Очевидно, що для першої температурної зони України температурний 

фактор повинен бути не менший за  0,82, оскільки розрахункова температура 

зовнішнього повітря становить мінус 22 
о
С.  

Так в  роботі [69] для карнизного вузла мансарди при теплопровідності 

стін в межах 0,12 ÷ 0,21 Вт/(мК) для стін товщиною 300 ÷ 425 мм наведені 

від’ємні значення лінійних коефіцієнтів від -0,002 Вт/(мК) до -0,094 Вт/(мК), 

а значення fRsi близько до 0,9.  Основним висновком проведеного аналізу є те, 

що за рахунок додаткового утеплення вузлових з’єднань можливо значно 

збільшити температурні показники в місцях містків холоду. 

Достатньо широкі дослідження, що пов’язані з температурно-

вологісним режимом огороджувальних конструкцій виконані С.В. Корниенко  

[99 - 102]. Але найбільш придатною для оцінки відношення людей до 

температурного комфорту приміщень є стандарт ISO 7730 [103], що поєднує 

інформацію інших стандартів, наприклад, ISO TR 11079 [104], рекомендацій 

[105, 106]. Стандарт включає результати багаторічних досліджень теплових 

та комфортних відчуттів сидячої особи [107], асиметричну дію температур 

[108, 109] тощо. 

За стандартом [103] виконується прогнозована середня оцінка (PMV) - 

тобто індекс, за допомогою якого прогнозують середнє значення чутливості 

до температури великої групи людей на підставі балансу температури тіла 

людини за 7-бальною тепловою шкалою відчуттів. 

Прийнято наступні характеристики відчуття людини: гаряче (+3 бали); 

тепло (+2); трохи тепло (+1); нейтрально (0); трохи нейтрально (-1); 

прохолодно (-2); холодно (-3). 

Тепловий баланс досягається, коли тепло, що виробляється тілом 

людини, дорівнює втратам тепла в навколишнє середовище. У помірному 

навколишньому середовищі система терморегуляції людини може 

автоматично змінювати температуру шкіри людини і потовиділення для 

підтримання теплового балансу тіла. 
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Другим показником цитованого стандарту є PPD - прогнозований 

відсоток незадоволених температурою середовища, а також критеріїв 

місцевого теплового комфорту. Він допомагає оцінити прийнятність умов 

оточуючого середовища для забезпечення теплового комфорту людини. Він 

застосовується до здорових чоловіків і жінок, які зазнали впливу не тільки 

середовища приміщень, де тепловий комфорт є бажаним, але й тих, де 

відбуваються помірні відхилення від теплового комфорту. Показник PPD 

також застосовується в проектуванні нових або оцінці існуючих теплових 

середовищ. Хоча цей стандарт спеціально розроблений для робочих 

середовищ, він може бути застосованим до інших видів середовищ, якими є 

цивільні будівлі. 

Найбільш вірогідним в оцінці локального мікроклімату з урахуванням 

поставлених в роботі задач та перевірки нового конструктивного рішення є 

перевірка асиметрії радіаційного випромінювання, яка відноситься до 

показника PPD. Асиметрія радіаційного випромінювання (Δtpr) також може 

викликати дискомфорт. Комфортні умови в кутах будинку можуть бути 

оцінені за методикою ISO 7730 [103]. Рис. 1.6 показує відсоток 

незадоволених, як функцію асиметрії радіаційного випромінювання, 

викликаних прохолодною стіною (позначено цифрою 2). Інформація 

відноситься до оцінки асиметрії радіаційного випромінювання з боку в бік 

(вліво/вправо або вправо/вліво). Значення PD розраховується з 

використанням рівняння: 

 
pt345,061,6exp1

100

t
PD




   (1.6)

 

 

Оцінка підвищення температури на внутрішній поверхні прохолодної 

стіни може здійснюватися через визначення температурного перепаду (Δtpr). 

скільки стандарт ISO 7730 тільки недавно набрав чинності, то перевірочні 

розрахунки за ним ще не виконувались.  
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Рис. 1.6. Графік визначення відсотка незадоволених PD,%: 

1 - теплі стелі; 2 - прохолодні стіні; 3 - прохолодні стелі; 4 – теплі стіни [103]. 

 

Подальша робота виконувалась за наведеною на рис.1.7 структурно-

логічною схемою.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Структурно-логічна схема проведення досліджень. 

 

Визначення енерговитратних вузлових з’єднань стіни 
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1.6 Висновки до розділу 1 

 

1. Встановлено, що в найбільш розповсюдженому способі фасадної 

теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою вузлові з’єднання не перестають 

бути місцями додаткових тепловитрат і потребують конструктивного 

рішення запобіганню цього процесу. Особливо це відноситься до кутів, 

стиків стін з перекриттям та віконних перерізів. Виявлено, що за рахунок 

додаткового утеплення вузлів можна отримати від’ємні значення лінійних 

коефіцієнтів теплопередачі. 

2. Підвищення теплозахисних властивостей вузлів буде сприяти 

зростанню мінімальної температури на внутрішніх поверхнях, збільшенню 

приведеного опору теплопередачі та підвищенню рівня енергоефективності 

за рахунок зменшення трансмісійної теплопередачі. 

3. Теплотехнічні розрахунки температурних полів необхідно 

виконувати із застосуванням сучасних програм чисельного моделювання з 

обов’язковим визначенням величин теплових потоків, що є необхідним для 

визначення приведеного опору теплопередачі. 

4. Експериментальні лабораторні дослідження в кліматичних камерах 

є достатньою і необхідною основною перевірки аналітичних та чисельних 

розрахунків теплотехнічних параметрів. 

5. Обраний представницький клас громадського будинку виявив 

прорахунки у визначенні класу енергоефективності і може бути 

використаний як для аналізу енергозберігаючої здатності характерних 

вузлових з’єднань так і оцінки їх впливу на рівень енергоефективності 

будинку в цілому. 

6. За рахунок збільшення температур на внутрішніх поверхнях слід 

прогнозувати покращення локального температурного мікроклімату 

приміщень. Для оцінки ефекту додаткового утеплення зовнішніх стін 
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найбільш придатною є методика стандарту ISO 7730, що дозволяє визначати 

процент незадовільних асиметрією радіаційної температури. 

 

Результати розділу опубліковано:  

1. Прищенко, Н.Г. Конструкции малоэтажных зданий / Н.Г. Прищенко, 

А.Н. Прищенко  // Учебное пособие. – Макеевка, 2012. – 272 с.  
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РОЗДІЛ 2 

ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАПЛАНОВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 Розділ присвячений обґрунтуванню аналітичного визначення 

показників температурного поля, вибору методики лабораторних досліджень, 

використання вимірювальних приладів та оцінки їх характеристик, 

тестуванню програми чисельного моделювання, прогнозуванню точності та 

достовірності результатів спостережень, аналізу енергозбереження будівель, 

вибору характерних вузлових з’єднань та представницького класу будівлі. 

 

2.1 Застосування аналітичного методу визначення температурних полів 

в вузлах зовнішніх стін 

 

Загальна модель розрахунку двомірного температурного поля базується 

на основі класичної теорії температурного поля, що розроблялась та 

уточнювалась різними школами будівельної теплотехніки. 

Фундаментальними є визнані роботи В.Д. Мачинського [110], А.В. Ликова 

[44], В.М. Ільїнського [45], М.А. Міхєєва [46], Г. Карлроу [111], В.Н. 

Богословського [35], А.М. Шкловера [47], Е.І. Несис [112]. Теплотехнічні 

розрахунки зовнішніх огороджень виконувались  І.П. Жуком [113], а в роботі 

В.А. Макогонова [114] йдеться про можливості приведення багатошарової 

конструкції до одношарової з осередненим значенням теплопровідності. Але 

такі намагання авторів не спрощують, а навпаки ускладнюють теплотехнічні 

розрахунки, виконати які без застосування обчислювальної техніки 

практично не можливо. 

  Аналітичний розрахунок температур на внутрішній поверхні, що 

виникає при різниці температур внутрішнього та зовнішнього повітря, для 

випадку стику стіни з міжповерховим перекриттям, плитами балконів або 

лоджій, кутових з’єднань тощо може бути виконаним тільки разом з 
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розрахунком всього температурного поля вузла. Такий розрахунок базується 

на засадах рішення диференційного рівняння Лапласа: 
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  Відомо, що теоретичні методи рішення диференційного рівняння 

Лапласа мало годяться для задач, що мають практичне значення. Тому 

рівняння (2.1) можливо розв’язати різницевим методом. Сутність такого 

методу полягає в рішенні замість диференційного рівняння відповідного 

йому рівняння у конечних різностях, яке одержується при заміні похідних їх 

виразами через різності. Такий спосіб був запропонований ще К.Ф. Фокіним 

[42] і має реалізації в роботах багатьох авторів. 

  В однорідному середовищі рівнянню температурного поля у вигляді: 
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є відповідним рівняння у конечних різностях, що має вигляд 
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  При заміні диференційного рівняння різницевим утворюється рівняння, 

що пов’язує шукану функцію окремих дискретно розташованих точках. При 

розрахунку стику ці точки повинні утворювати квадратну або прямолінійну 

сітку. Напрямок окремих ліній сітки повинен бути паралельним, а інших – 
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перпендикулярний основному тепловому потоку. З двох крайніх паралельних 

ліній одна обов’язково повинна співпадати з внутрішньою поверхнею. 

  Диференційне рівняння температурного поля в неоднорідному 

середовищі, яке представляється в конечних різностях, при кроках  Δх = Δу = 

h, за схемою, що наведена на рис. 2.1, має вигляд:
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Рис. 2.1. Схема розрахунку двомірного температурного поля в 

неоднорідному середовищі при накладанні квадратної сітки [42]. 

 
 Після відповідних перетворень одержується різносте рівняння: 
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де Кху,х+h, Кху,х-h, Кху,у+h, Кху,у-h – коефіцієнти теплопередачі відповідно від 

вузла ху в напрямках +х, -х, +у, -у. 

На основі наведеного рівняння працюють майже всі математичні 

програми по розрахунку двомірних температурних полів. Не виключенням є 

програма Therm 7.0, що використовується для подальших розрахунків. В 

розрахунках застосовується спосіб суперпозиції, коли за ймовірною точністю 

отримуються кінцеві значення температур. Нормативне значення відхилень 

не повинно перебільшувати 1 К. 

 

 2.2 Методика лабораторних спостережень 

 

Виконання експериментальних досліджень заплановано в кліматичній 

камері лабораторії випробувань будівельних конструкцій ДонНАБА. 

Загальний вигляд кліматичної камери представлено на рис. 2.2. 

 

 

Рис. 2.2. Загальний вигляд кліматичної камери ДонНАБА. 
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Камера має (рис. 2.3) три приміщення (відсіки). В холодному відсіку 

встановлено охолоджуючі батареї (4), а на даху камери розташоване 

холодильне обладнання Alfa Lavas (5) потужністю 45 кВт з режимом 

автоматичної підтримки температур в межах від 0 
о
С до мінус 40 

о
С.  

 

 

Рис. 2.3. Схема кліматичної камери ДонНАБА:  

1 – досліджувана огороджувальна конструкція; 2 – нагрівники; 3 –

 парозволожувач; 4 – охолоджуючі батареї; 5 – холодильне обладнання; 6 –

 вентилятори; 7 – система автоматичного збору даних; 8 – датчик 

регулювання вологості повітря теплого відсіку; 9 – датчик регулювання 

температури повітря теплого відсіку; 10 – датчик контролю вологості 

холодного відсіку; 11 – датчик регулювання температури холодного повітря; 

12  – система електричного живлення.  

 

Через трубопроводи холодоагенту здійснюється подача холоду. 

Рівномірний режим теплообміну підтримується за рахунок вентиляторів (6), 

які працюють в автоматичному режимі. За допомогою  датчика регулювання 

температури повітря (12), датчика контролю температури (10) та датчика 

2 
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контролю вологості (11) в холодному відсіку підтримуються розрахункові 

умови, що імітують зовнішнє повітря. В середньому теплому відсіку 

розташовано два нагрівники (2) та парозволожувач повітря (3). Датчик 

регулювання вологості повітря (8) та датчик регулювання температури 

повітря (9) теплого відсіку призначенні для підтримки характеристик повітря 

на рівні розрахункових значень. Розглянуті відсіки розділяються 

досліджуваною огороджувальною конструкцією (1). 

У третьому операторському відсіку, що розташований поруч з теплим 

відсіком, знаходиться система автоматичного збору даних (7) та система 

електричного живлення (12) кліматичної камери. 

 

2.3 Вибір приладів для досліджень і аналіз їх характеристик 

 

Для проведення теплових випробувань у лабораторних умовах 

застосовується випробувальне устаткування і засоби вимірювальної техніки, 

перелік яких наданий у додатку А [76]. Для вимірювання температур 

використовуються сучасні датчики ТЕРА ТСМ 2-8-50М-В-3-200-МЕ з 

діапазоном вимірювання температур від -50
о
С до 180 

о
С. Похибка датчика 

становить 0,1 К. Прийнято дві різновидності датчиків: шарових для 

вимірювання температур повітря та точок с середині огороджувальної 

конструкції; у вигляді паралелепіпедів для фіксації температур на поверхнях.  

В якості вимірювальної техніки застосовується вимірювальний 

комплекс ДонНАБА. Порівняльний аналіз при виборі датчиків здійснювався  

з подібним по класу Microchip TC1047A, що використовується в 

дослідженнях лабораторії теплофізики Московського державного 

будівельного університету (МГСУ) Е.М. Пугачем та О.А. Королем [115]. 

Діапазон вимірювання температур знаходиться в межах від -35 до 70 
о
С. 

Датчики специфічні, оскільки пристосовані для вимірювання в 

нестаціонарному тепловому режимі.  
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Вимірювання відносної вологості повітря виконувалось завдяки 

датчику, показання з якого направлялись на вимірювальний комплекс 

ДонНАБА. Похибка вимірювань становила 2 %, що відповідає сучасним 

європейським приладам, наприклад, Honeywell HIH-4000-004 [116] з 

діапазоном вимірювань в межах 15 – 100%.  

Теплові потоки вимірювались тепломірами виробництва Інституту 

технічної теплофізики м. Києва. 

 

Таблиця 2.1 

Маркування тепломірів 

Марка 

тепломіру 

Заводський 

номер 

Переводний 

коефіцієнт 

Марка 

тепломіру 

Заводський 

номер 

Переводний 

коефіцієнт 

ТП1 15257 11,0 ТП9 15269 4,5 

ТП2 15258 10,8 ТП10 15263 5,12 

ТП3 15261 9,53 ТП11 15246 25,1 

ТП4 15260 10,0 ТП12 15266 4,77 

ТП5 15254 12,6 ТП13 15262 5,38 

ТП6 15255 11,8 ТП14 15247 24,5 

ТП7 15256 11,3 ТП15 15253 20,0 

ТП8 15259 10,3    

 

Повірка тепломірів виконувалась на стенді із сталою температурою 

внутрішньої поверхні склопакету (τв) на рівні плюс 14 
о
С. Температура 

зовнішньої поверхні склопакету (τз) була на рівні мінус 30 
о
С. Приведений 

опір теплопередачі склопакету дорівнював RΣ = 0,75 м
2
К/Вт. Таким чином 

через еталонну конструкцію склопакету в кліматичній камері при визначених 

перепадах температур та експериментально встановленому значенні 

коефіцієнту тепловіддачі внутрішньої поверхні αв = 8,0 Вт/(м
2
К) проходив 

питомий тепловий потік (q) на рівні: 

  

.Вт/м7,5875,0/)3014(/)ττ( 2

зв  Rq
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Точність виміряних за допомогою наведених в таблиці 2.1 тепломірів 

не перебільшувала 3 %, що є достатнім для проведення подібних вимірювань. 

До комплекту кліматичної камери згідно з додатком Б [76] входить 

наступне обладнання та вимірювальна апаратура: 

– компресор, що встановлений поза камерою,  

– охолоджувальні батареї холодильних установок; 

– система регулювання температури повітря у холодному відсіку, що 

складається з первинного перетворювача температури, регулятора та 

виконуючого механізму для автоматичного підтримування заданого значення 

температури з похибкою не більше, ніж  ± 1 К; 

– вентилятори згідно з ГОСТ 11442; 

– система регулювання температури та вологості повітря в теплому 

відсіку, що складається з первинних перетворювачів температури та 

вологості повітря, регуляторів температури та вологості; 

– маслонаповнений електронагрівник згідно з ГОСТ 16617; 

– електротепловентилятор згідно з ГОСТ 17083 для нагрівання повітря,  

– електропарозволожувач, що здійснює подавання пароводяної суміші 

без змінення температури води, яка випаровується; 

– Інфрачервоний пірометр для попереднього вимірювання 

поверхневої температури дослідного зразка з метою визначення однорідних 

зон та теплопровідних включень; 

– аварійна протипожежна сигналізація. 

Похибка автоматичного підтримування заданого значення  

температури  у тепловому відсіку не перевищувала  ±1 К, відносної вологості 

–  ± 5 %. 

Первинні вимірювальні перетворювачі температури прийняті за 

ДСТУ 2857 (ГОСТ 6616) мають характеристики перетворення, що 

відповідають номінальним статичним характеристикам перетворення згідно з 

ДСТУ 2837 (ГОСТ 3044) і забезпечують потрібну точність вимірювання 

температури. 
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Первинними вимірювальними перетворювачами поверхневої густини 

теплового потоку є термоелектричні перетворювачі теплового потоку, що 

прийняті  згідно з ДСТУ 3756 (ГОСТ 30619). 

При виборі вимірювальної техніки була врахована рекомендація [76],  

яка допускає застосовувати інші прилади для реєстрації та відображення 

інформації від перетворювачів температури і перетворювачів теплових 

потоків, які забезпечують потрібну точність вимірювання. Стабільність 

температури повітря середовища, де встановлені комутатори вимірювальних 

сигналів, забезпечувалась з похибкою не більше за ± 1 К. 

Загальний вигляд комутаторного блока збору інформації з датчиків 

температур та теплових потоків в режимі опитувань через кожні 60 сек 

представлено на рис. 2.4. 

 

 

 

Рис. 2.4. Комутаторний блок збору інформації з датчиків температур та 

теплових потоків. 

 

В паралельному контролі замірів  температури та вологості у теплому 

відсіку використовується цифровий вимірювач  И2 ДВТ з  датчиком ДВТ–

302ц,  виробництва фірми РегМик, м. Чернігів. Згідно заводської атестаційної 

перевірки за ДСТУ ГОСТ 9736 помилка вимірювань температури становить 

0,5 
о
С та відносної вологості повітря – 3 %. Показання порівнювались з 
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даними сертифікованих датчиків лабораторії будівельної теплофізики та 

ресурсозбереження ДП «ДНДІБК» і підтвердили достатню достовірність 

результатів. На рис. 2.5 показаний загальний вигляд приладу та датчика.  

а)     б)   

      

 Рис. 2.5. Загальний вигляд  вимірювача температури та вологості И2 

ДВТ (а) та його датчика  ДВТ–302ц (б). 

 

В якості паралельного контролю вимірювальної апаратури, що 

опрацьовує дані поверхневої густини теплового потоку, застосовувався 

мілівольтметр UT33C (рис. 2.6) заводський номер Р/№ 41415318 UT 33 C. 

згідно з ГОСТ 7164 та ДСТУ ГОСТ 9736.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Загальний вигляд мілівольтметру UT33C для визначення 

величин теплових потоків. 

 

Перевірка градуювання мілівольтметра UT33C в діапазоні вимірювання 

температур від мінус 40 
о
С до 150 

о
С виявила точність 1 

о
С, похибка 
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отриманих величин знаходиться допустимих межах   %71 . Вимірювання 

проводились згідно ГОСТ 8711-93 [117]. 

Для контролю показників температури внутрішніх поверхонь та 

виявлення енерговитратних місць застосовується інфрачервоний пірометр 

IR608 фірми Meterman (Тайвань). Прилад відповідає загальним вимогам до 

пірометрів згідно ДСТУ 3170-96 (ГОСТ 28243-96). Помилка у вимірюваннях 

не перебільшує 2 
о
С. 

За проведеними пробними вимірюваннями із застосуванням еталонного 

зразку середня похибка прибору становить 0,85, середнє квадратичне 

відхилення складає 0,415. Довірчі границі випадкової похибки вимірювання 

температури при значенні коефіцієнта Стьюдента t = 2,37 і довірчій 

ймовірності 0,95 за ДСТУ ГОСТ 8.207 [119] становить 1 
о
С. Таким чином 

прилад відповідає вимогам точності до такого класу замірів. 

Температурні поля та теплові потоки визначаються за методикою 

ДСТУ Б В.2.6-31 [1], а енергоефективність за ДСТУ-Н Б А.2.2-5 [80]. 

Проведення всіх замірів планується згідно вимог до прямих вимірювань з 

багаторазовими спостереженнями і відповідними методами обробки 

результатів, що наведені в ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 ГСИ [118]. 

 

2.4 Прогнозування точності та достовірності результатів спостережень 

 

В роботі використовуються загальновідомі способи статистичної 

обробки експериментальних даних, що наведені в [119 -  121]. На кожній 

ступені заміри (у) виконуються не менше (N) десяти разів. За отриманими 

результатами встановлюється середнє арифметичне значення за формулою: 

 

                                                                                                                      (2.6) 

 

Розраховується абсолютна помилка вимірювань (yі - y) і знаходиться 

середньоквадратичне відхилення у вигляді:  
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                                                                                                           (2.7) 

 

При визначеному коефіцієнті Стьюдента (для десяти замірів t = 3,18) та 

рівня довіри (0,95) згідно ГОСТ 8.207 [119] знаходились довірчі границі ε 

(без урахування знаку) випадкової помилки вимірювань за формулою: 

 

                                                                                                               (2.8) 

 
З урахуванням отриманої величини представляються результати 

вимірювання у вигляді (y ± ε). 

Визначення стандартних невизначеностей результатів багатократних 

вимірювань температури та густини теплового потоку (невизначеність типу 

А) згідно [114] здійснюється за формулою: 

 

2

1

1
( ) ( )

( 1)

n

A j

j

u x x x
n n 

 
 

 ,     (2.9) 

 

де n – кількість багатократних вимірювань; 

х – усереднене значення вхідної величини; 

xj – значення вхідної величини при j-му вимірюванні. 

Для оцінки достовірності двох схожих процесів (такими можуть бути 

лабораторні та теоретичні спостереження за температурами або тепловими 

потоками) можливе використання коефіцієнта кореляції, що розраховується 

за формулою:  
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де f(xi) та g(xi) – аргументи двох процесів при рівних значеннях 

дослідженої величини х, яке приймає значення і = 1, 2 … п. 

 

 2.5 Тестування комп’ютерної програми чисельного моделювання 

температурних полів та теплових потоків  

 

Програми чисельного моделювання, наприклад, THERM 7.0, HEAT, 

ELCUT, ANSYS та інші активно використовуються спеціалістами в галузі 

будівельної теплофізики. Згідно матеріалів публікацій першу програму 

найчастіше використовують, наприклад, Г.Г. Фаренюк [122], Л.Ф. Черних 

[74], М.В. Тимофєєв [87], другу – Т.Д. Нікіфорова та М.В. Савицький [123], 

третю – О.О. Єзерський, П.П. Монастирьов [124]. Програма ANSYS – 

частіше згадується закордонними дослідниками (Чехія [125], Польща [126]).  

В роботі Е.В. Кухарської [127] розглянуто способи вирішення 

двомірного температурного поля при змінюються значеннях температур, а 

також економічне обґрунтування вибору товщини конструкції. 

Лінійні коефіцієнти теплопередачі та приведений опір визначаються за 

уточненою методикою, що наведена в зміні №1 до ДБН В.2.6-31 [1] та 

рекомендаціями, що містяться в ДСТУ ISO 10211-2:2005 [65]. 

В даному дослідженні прийнята програма Therm 7.0, що за 

результатами розрахунків надає інформацію про температурні поля та питомі 

теплові потоки. 

Тестування програми є необхідною передумовою для подальших 

теоретичних розрахунків. Перед початком користування програмою 

необхідне її тестування. Для двомірного температурного поля за методикою, 

що наведена в ДСТУ ISO 10211-2:2005 [65], була прийнята стандартна 

конструкція (рис. 2.7,а). Розміри плоскої конструкції на рис. 2.7,а надані в 

міліметрах. За результатами розрахунків отримано графічна інформація, що 

наведена рис. 2.7,б. Отримані числові значення наведено в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Результати тестування  програми Therm 7.0 (за [65]) 

 

При моделюванні були задані наступні вихідні дані: 

tв = 20°С – температура внутрішнього середовища; 

αв = 9,09 Вт/(м
2
·К) – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні; 

tз = 0 °С – температура зовнішньої поверхні; 

αз = 16,7 Вт/(м
2
·К) – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні. 

За результатами тестування встановлено, що розбіжність отриманих і 

нормативних значень температур не перебільшує 0,1 К, а теплового потоку 

становлять 0,1 Вт/м
2
. Відносна похибка становить відповідно по 1%, що не 

перебільшує рекомендованих 2 %. Тобто програма Therm 7.0 відповідає 

вимогам [65], забезпечує потрібну точність розрахунків і може бути 

застосованою в подальших дослідженнях. Подібний висновок одержаний 

іншими дослідниками, наприклад, викладених в роботах [128 - 130]. 

 

Стандарт і 

результати 

вимірювання 

та оцінки 

Нормативне та розраховане значення 

температури в точках, 
о
С 

Питомий 

тепловий 

потік 

q, Вт/м
2
 

 A B C D E F G H I  

 

ДСТУ ISO 

10211-1:2005 

7,1 0,8 7,9 6,3 0,8 16,4 16,3 16,8 18,3 9,5 

 

Therm 7.0 

 

7,1 

 

0,8 7,9 6,3 0,8 16,4 16,3 16,7 18,3 

 

9,6 

Розбіжність, 

∆ 

0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 

Відносна 

похибка, % 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 



54 
 

 

Р
и

с.
 2

.7
. 
Р

ез
у

л
ьт

ат
и

 т
ес

ту
в
ан

н
я
 п

р
о
гр

ам
и

 T
h

er
m

 7
.0

 (
за

 [
6
5

])
: 

а 
–

 г
ео

м
ет

р
и

ч
н

а 
сх

ем
а 

д
в
о

м
ір

н
о
ї 

ет
ал

о
н

н
о

ї 

к
о
н

ст
р
у

к
ц

ії
; 

б
 –

 п
о

к
аз

н
и

к
и

  
те

м
п

ер
ат

у
р
н

о
го

 п
о

л
я
 з

а 
р

ез
у
л
ьт

ат
ам

и
 р

о
зр

ах
у
н

к
у

. 

 



55 
 

 

Виходячи з досвіду власних розрахунків, при використанні програми 

Therm 7.0 прийнято алгоритм визначення лінійного коефіцієнту 

теплопередачі вузла сполучення у наступній інтерпретації. 

1. Виконується розрахунок температурного поля конструктивного 

рішення (рис. 2.8), що надає відповідну інформацію. 

 

  
 

Рис. 2.8.  Інформація за результатами розрахунку за програмою Therm 7.0. 

 

2. Фіксуються значення U-факторів (рис. 2.8). При цьому на рисунку 

позначено: 

Edge – внутрішня поверхня конструкції, дорівнює 2 м; 

Frame – зовнішня поверхня конструкції, дорівнює 3,02 м. 

 3. Визначається опір теплопередачі по основному полю огородження за 

формулою (И.1 [1]). Для цегляної кладки товщиною 380 мм з утеплювачем 

товщиною 120 мм та зовнішнім оздоблювальним шаром товщиною 10 мм 

при відповідних значеннях теплопровідності отримано наступну величину: 

 

К/Вт.м64,3
23

1

6,0

01,0

04,0

12,0

81,0

38,0

7,8

1 2R   

4. Визначається величина q, що обернена до RΣ: 
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К).Вт/(м274,0
46,3

11 2
R

q  

5. Визначається лінійний коефіцієнт теплопередачі  k,  Вт/(м·К), за 

формулою: 

,ok U H q h   
   (2.11) 

 

де U – загальний питомий тепловий потік, що проходить через 

фрагмент огороджувальної конструкції з теплопровідним включенням, Вт/(м
2 

·К). Визначається за результатами розрахунку температурного поля (U-

фактор через зовнішню поверхню Frame), дорівнює U = 0,2126 Вт/(м
2 
·К). 

H – загальна довжина, через яку відбуваються тепловтрати. Дорівнює 

3,02 м.  

hо – довжина основного поля теплопередачі q. Дорівнює 2 м. 

Отже, 0,2126 3,02 0,274 2 0,093k       Вт/(м·К). 

У розділі 3 наведено результати визначення лінійних коефіцієнтів 

теплопередачі на основі розрахунку температурних полів і даних за 

тепловими потоками по аналогії з наведеним алгоритмом. 

 

2.6 Обґрунтування  доцільності визначення впливу вузлових з’єднань 

зовнішніх стін на трансмісійні тепловитрати 

 

В дослідженні спочатку проаналізована доля ділянок стіни, на яких 

визначаються лінійні коефіцієнти теплопередачі, в загальній площі стіни. 

Потім встановлена доля стін в трансмісійних тепловитратах через всю 

огороджувальну оболонку будинку. Аналіз проводився проаналізовано на 

умовному будинку, схема якого наведена на рис. 2.9.  
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Рис. 2.9. Схема будинку для визначення долі вузлів стін у трансмісійній 

теплопередачі: 1 – вікно; 2 – зовнішній кут; 3 – смуга перекриття; 4 – відкоси.  

 

Будинок має розміри в плані 10х20 м. На один поверх приходиться: 

- площа прорізів (на схемі позначено цифрою 1)  20% - 16 прорізів 

(вікон) – 36 м
2
; 

- висота поверху (2) – 3 м (приміщення – 2,7 м); 

- ширина перекриття (3) – 300 мм (площа 18 м
2
); 

- відкоси прорізів (4) шириною 200 мм вікна 1,5х1,5 м – 19,2 м
2
; 

- площа стін одного поверху – 144 м
2
. 

Довжина кутів одного поверху складає 10,8 м. 

Будинок  моделювався умовним додаванням поверхів від одного до 

чотирнадцяти. Результати розрахунків наведені в таблиці 2.2. В таблиці 

надана інформація про площі стін по основному полі (Fінп), а також загальної 

площі (FΣнп), що враховується приведений опір теплопередачі. 

Доля ділянок стіни з лінійними коефіцієнтами, що надана у відсотках 

(%FΣнп), має вагоме значення. Так з 13% для одноповерхового, воно збільшується 

до  28,5% для 14-ти поверхового будинку. Виконаний аналіз підтверджує 

актуальність обраного напрямку досліджень. Графічно залежності наведені 

на рис. 2.11, аналітично мають заступний вид: 

 

0,2114

нп% 15,231 ,F n 
     (2.12)  
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де n – кількість поверхів будинку. 

 

В таблиці 2.2 наведено значення приведених (за нормативними 

вимогами ДБН В.2.6-31) опорів теплопередачі огородження, м
2
К/Вт. Вони 

використовувались на другому етапі аналізу, коли встановлювалась доля 

теплопередачі через стіни в приведеному коефіцієнті теплопередачі оболонки 

будинку kΣпр, Вт/(м
2
К). Значення коефіцієнту термічної однорідності 

приймалися: r = 1 та r = 0,7. Результати розрахунків надані в таблиці 2.3. 

 

 

Таблиця 2.3 

Доля ділянок стіни з лінійними коефіцієнтами 

 

 

Кількість 

поверхів 

Площа, м
2
 

покриття цоколя вікон стін загальна

  основне 

поле 

загальна  доля ділянок з 

лінійними 

коефіцієнтами 

Fпк Fц Fспв Fінп  FΣнп %FΣнп FΣ 

1 200 200 36 126 145,2 13,0 581,2 

2 200 200 72 252 308,4 22,3 780,4 

3 200 200 108 378 471,6 24,8 979,6 

4 200 200 144 504 634,8 26,0 1178,8 

5 200 200 180 630 798,0 26,7 1378,0 

9 200 200 324 1134 1450,8 27,9 2174,8 

14 200 200 504 1764 2266,8 28,5 3170,8 

- 5,35 3,75 0,75 3,3 - - - 

- Приведений (за нормою) опір 

теплопередачі огородження, 

м
2
К/Вт 

- 

 

Залежності для долі стін без урахування містків холоду (%kΣпрнп(r = 1)) та з 

їх урахуванням   (%kΣпрнп(r = 0,7)) в трансмісійних тепловитратах всього будинку 

мають відповідно наступний вигляд:  

0,218

прнп( =0,7)% 34,701 ,rk n 
       (2.13) 

та 
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0,2552

прнп( =1)% 27,035 .rk n 
       (2.14) 

 

Таблиця 2.4 

Доля стін в  трансмісійних тепловитратах через оболонку будинку 

Кількіс

ть 

поверхі

в 

Приведений коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м
2
К), 

стін kΣпрнп, при  оболонки будинку kΣпр, 

при 

доля стін %, при 

 r = 1 r = 0,7 r = 1 r = 0,7 r = 1 r = 0,7 

1 0,076 0,108 0,314 0,347 24,2 31,1 

2 0,121 0,172 0,359 0,410 33,7 42,0 

3 0,147 0,210 0,385 0,448 38,2 46,9 

4 0,164 0,235 0,404 0,472 40,6 49,9 

5 0,177 0,253 0,414 0,490 42,8 51,6 

9 0,204 0,291 0,440 0,528 46,4 55,1 

14 0,218 0,311 0,445 0,548 49,0 56,8 

 
Графічно залежності наведені на рис. 2.10. 

 

%kΣпрнп(r=0,7) = 34,701n0,218

%kΣпрнп(r=1) = 27,035n0,2552

%FΣнп= 15,231n0,2114

0
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Доля стін, %

Кількість поверхів

в приведеному коефіцієнті 

теплопередачі при r=0,7 
(макс. 56,8%)

в приведеному коефіцієнті 
теплопередачі при r=1 

(макс. 49%)

ділянки з лінійними 

коефіцієнтами 
теплопередачі (макс. 24%)

 

Рис. 2.10. Доля ділянок з теплопровідними включеннями в площі стін 

та теплопередачі через стіни у  приведеному коефіцієнті трансмісійної 

теплопередачі через оболонку будинку, %. 

 

Згідно даних таблиці 2.4, доля ділянок стіни з лінійними 

коефіцієнтами, що надана у відсотках (%kΣпрнп(r = 1)), має також вагоме 
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значення. Збільшення відбувається з 24,2% для одноповерхового до  49,0% 

для 14-ти поверхового будинку. Доля трансмісійної теплопередачі через 

стіни з урахуванням лінійних коефіцієнтів може зростати, наприклад, для 14-

ти поверхового будинку до 56,8%. 

Виявлені закономірності по одержаним числовим значенням мають 

приватний характер, але демонструють вагомість теплопровідних ділянок 

стін і виявляють резерв зменшення тепловитрат, а значить можуть бути 

розповсюджені на інші геометричні та теплотехнічні параметри будівель. 

Прийняті в розрахунках граничні значення коефіцієнтів термічної 

однорідності  (в межах 0,7 – 1) в практичному проектуванні можуть мати 

різні значення і залежати насамперед від значень лінійних коефіцієнтів 

теплопередачі. Для проектування з використанням сучасних способів 

теплоізоляції в нормативному документі ДСТУ Б В.2.6-189 [36] наведено 

приклади для вузлів зовнішньої стіни товщиною 250 мм. Значення лінійних 

коефіцієнтів мають (таблиця 2.5) достатньо невеликі значення і тільки у куті 

спостерігається збільшена теплопередачі. Для цегляної стіни товщиною 380 

мм спостерігається помітне збільшення у куті і досить надмірне в 

характерних перерізах (верх, бік та низ) вікна з чвертю.  

 

Таблиця 2.5 

Лінійні коефіцієнти теплопередачі 

 

Утеплювач  

λут = 0,045 Вт/(м·К) 

δут = 0,015 м 

Значення  k, Вт/(м·К), для цегляної стіни 

товщиною 250 мм 

Зовні-

шній 

кут 

Міжпо-

верхове 

перекриття 

Вікно без чверті 

верх бік низ 

 

за стандартом ДСТУ Б В.2.6-189 [36] 

0,125 0,082 0,081 0,071 0,084 

для цегляної стіни товщиною 380 мм 

 

0,162 

 

0,078 

Вікно з чвертю 

0,510 0,288 0,184 
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На рис. 2.11 показані місця можливих надлишкових тепловитрат у разі, 

коли цегляна кладка або залізобетонна поверхня перемички не має 

додаткового утеплення через конструктивні перешкоди його влаштування. 

 

а)      б)    в) 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

Рис. 2.11. Місця надлишкових тепловитрат вузлів вікна з чвертю. 

 

Наведені в таблиці 2.5 значення для вікна з чвертю в подальшому 

аналізі розглядаються як найгірший спосіб зовнішнього утеплення стін, при 

якому за рахунок використання традиційного способу цегляної кладки 

віконних отворів зберігаються надлишкові тепловитрати.  

Для подальших досліджень прийнято три характерних вузлових 

з’єднання: зовнішній кут; стик міжповерхового перекриття зі стіною; 

перетини сполучення конструкції вікна із стіною. 

 

2.7 Висновки до розділу 2 

 

1. Аналіз математичного апарату рішення диференційних рівнянь 

температурного поля в неоднорідному середовищі показав доцільність 

застосування рівнянь в конечних різностях. 

2. Габаритні характеристики, умови забезпечення і підтримування в 

часті розрахункових характеристик холодного та теплого відсіків 
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кліматичної камери ДонНАБА дозволяють виконувати намічені лабораторні 

досліджень. 

3. Для лабораторних досліджень підібрані, повірені датчики та 

випробувальна техніка, що дозволяє прогнозувати достовірні результати 

експериментів. 

4. Тестування програми чисельного моделювання температурних полів 

та теплових потоків показала високу точність, що не перевищує 1%, з 

нормативними вимогами згідно міжнародному стандарту ДСТУ ISO 10211-

1:2005. Порівняння з результатами відповідних тестувань інших дослідників 

підтверджує правомірність використання даної програми. 

5. Обґрунтована  доцільність визначення впливу вузлових з’єднань 

зовнішніх стін на трансмісійні тепловитрати. Доведено, що доля вузлових 

з’єднань в площі зовнішньої стіни займає вагоме місце – до 28.4% для 14-ти 

поверхового будинку. Доля стін в трансмісійних тепловитратах досягає 

56,8%, що також свідчить про резерв зниження енерговитрат через вузлові 

з’єднання за рахунок підвищення їх теплотехнічних показників. 

6. Лінійні коефіцієнти теплопередачі вузлових з’єднань не перестають 

бути значними за величиною, особливо при використанні технології зведення 

стін з цегли з вікнами з чвертями, тому пошук способів їх зниження є 

науково невирішеною проблемою. 
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РОЗДІЛ 3 

 

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ В 

СТИКАХ ЗОВНІШНІХ СТІН 

 

Аналітичне визначення показників температурних полів та виявлення 

значень теплових потоків виконано за допомогою чисельного моделювання 

знайдено теоретичні значення для основних вузлових з’єднань, якими є 

зовнішній кут стіни, стик перекриття із стіною та перетини віконного отвору. 

Розрахунки виконано для варіантів традиційного і нового конструктивних  

рішень. Перевірена можливість забезпечення міцності та жорсткості за умов 

зменшення поперечних перерізів стін. 

 

3.1 Обґрунтування конструктивного способу влаштування 

термовкладишів у вузлових з’єднаннях 

 

Конструктивний спосіб розташування термовкладишів повинен мати 

позитивний результат у вигляді зменшення лінійних коефіцієнтів 

теплопередачі і мінімальних температур на внутрішніх поверхнях і, по 

можливості, невелику кількість негативних чинників, які можуть бути 

прогнозовані і усуненні конструктивними засобами. За такою філософією 

було розглянуто варіанти додаткового утеплення зовнішнього кута, що 

представлено в таблиці 3.1.  

Можливість розташування термовкладишу на внутрішній поверхні 

(рис. 3.1) розглядається тільки для умов реконструкції із застереженнями про 

необхідність влаштування шару пароізоляції для запобігання накопичення 

надлишкової вологи в утеплювачі, яка може призвести до випадання 

конденсату. Теплопровідність термовкладишу може прийматися такою як і 

для зовнішнього шару утеплювача. Розміри і ефект зменшення температури у 

куті і величини лінійного коефіцієнта теплопередачі визначається окремо. 
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Рис. 3.1. Схема розташування термовкладишу на внутрішній 

поверхні кута. 

 

До позитивів такого рішення треба віднести можливість  виконання 

робіт всередині приміщення та непорушність основної стіни.  Негативним 

чинником буде зменшення площі приміщення та невідповідність вимогам 

інтер’єру. 

Варіант (рис. 3.2) з розташуванням термовкладишу в середині кладки 

до виявленого в першому варіанті недоліку, додає невизначеність терміну 

експлуатації такого рішення, а через це неможливість виконання ремонтних 

робіт.  

 

Рис. 3.2. Схема розташування термовкладишу на всередині кута. 

 

В способі зовнішнього додаткового утеплення (рис. 3.3) з’являється 

загроза втрати несучої здатності за рахунок вітрових навантажень. 
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Рис. 3.3. Схема розташування термовкладишу на зовнішній поверхні 

фасадної теплоізоляції кута. 

 

При такому рішенні збільшується кількість лементів точкового 

кріплення і зберігається невідповідність вимогам екстер’єру. Позитивним є 

непорушність основної стіни та простий спосіб влаштування теплоізоляції. 

До того ж такий спосіб потребує зміни рішення зовнішнього 

архітектурного рішення фасаду, що потребує додаткового обґрунтування. 

Логічним виходом з розглянутих ситуацій є пошук нового 

конструктивного рішення, при якому термовкладиш не порушував би 

зовнішньої поверхні стіни, не був розташований на внутрішній поверхні або 

в середині стіни (рис. 3.4). Таким рішенням є розташування термовкладишу в 

спеціальних поглибленнях зовнішньої стіни. Розміри такого поглиблення 

будуть обов’язково пов’язані із кратністю цегляної кладки. Якщо таке 

рішення надавати для монолітних стін, то кратність модулю 100 мм може 

розглядатися як основною у визначенні розмірів. 

В запропонованому варіанті окремою потребою буде обґрунтування 

оптимальних розмірів та уникнення ризиків експлуатації, пов’язаних із 

забезпеченням вимог повітропроникності і міцності, оскільки місця 
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влаштування термовкладишів передбачається виконувати із зменшенням 

перетинів виконуючи так звані підрізки стіни. 

 

 

 

Рис. 3.4. Схема розташування термовкладишу на зовнішній поверхні 

цегляної стіни в поглибленнях під фасадною теплоізоляцією кута. 

 

У варіанті, що пропонується, виникає потреба у збільшенні елементів 

точкового кріплення, але вимога відноситься до всіх кутів і тому може 

вирішуватися типовим способом.  

У залізобетонних стінах можливе рішення (рис. 3.5) зі зрізкою кута для 

запобігання концентрації напружень в стіні. 

 

Рис. 3.5. Схема розташування термовкладишу на зовнішній поверхні 

залізобетонної стіни в поглибленнях під фасадною теплоізоляцією кута. 
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Прийнятий спосіб додаткового утеплення пропонується 

використовувати також в місцях стику міжповерхового перекриття (рис. 3.6).  

 

Рис. 3.6. Схема розташування термовкладишу на рівні 

міжповерхового перекриття в поглибленнях під фасадною теплоізоляцією. 

Тут також площина зовнішньої стіни не порушується, а ефект 

енергоощадження досягається за рахунок варіації геометрії термовкладишу. 

Механічна стійкість повинна бути перевірена і обґрунтована. 

Радикальні зміни у конструктивному рішенні пропонується в перерізах 

віконних та дверних отворів (рис. 3.7). По всьому перетину отвору із 

зовнішнього боку пропонується виконати поглиблення. За рахунок здвижки 

крайньої перемички угору, а також влаштування поглиблень по вертикалі і 

горизонталі з’являється можливість влаштування суцільного поясу 

додаткового утеплення.  

 

Рис. 3.7. Схема розташування термовкладишу в поглибленнях 

прорізів під фасадною теплоізоляцією. 
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Узагальнена інформація по шести способам розташування 

термовкладишів наведена в таблиці 3.1 

Таблиця 3.1 

Конструктивні способи розташування термовкладишів 

Варіант розташування 

термовкладиша у куті 

 

 

Оцінка рішення 

 

Можливість 

використання  

позитивне негативне нове 

будів- 

ництво 

рекон-

струкція 

На внутрішній поверхні (1) 

 

Виконання робіт 

всередині 

приміщення, 

Непорушність 

основної стіни  

 

Зменшення площі 

приміщення; 

невідповідність вимогам 

інтер’єру; 

Непрогнозована 

паропроникність 

 

- 

 

+ 

В середині (2) 

 

Економія кладки 

Використання 

легких 

утеплювачів 

 

Підвищена трудомісткість 

робіт; 

Непрогнозована 

паропроникність 

Збільшена 

повітропроникність 

Невизначений термін 

ефективної теплоізоляції 

 

 
+ 

 

 
- 

На зовнішній поверхні 

фасадної теплоізоляції (3) 

 

Непорушність 

основної стіни; 

Простий спосіб 

влаштування 

теплоізоляції 

Збільшення елементів 

точкового кріплення 

Ризик руйнувань від 

вітрового впливу 

Невідповідність вимогам 

екстер’єру 

 

 
+ 

 

 
+ 

На зовнішній поверхні стіни в 

поглибленнях під фасадною 

теплоізоляцією (4) 

 
 

Економія кладки; 

Додатковий 

простір для 

влаштування 

теплоізоляції; 

Незмінність 

екстер’єру 

Збільшення елементів 

точкового кріплення; 

Збільшення 

повітропроникності. 

Зменшення механічної 

спроможності 

 

 

 

 
+ 

 

 
- (+)* 

На рівні міжповерхового 

перекриття (5) 

 

Економія кладки; 

Додатковий 

простір для 

влаштування 

теплоізоляції; 

Незмінність 

екстер’єру 

Збільшення елементів 

точкового кріплення; 

Збільшення 

повітропроникності. 

Зменшення механічної 

спроможності 

 

 
+ 

 

 
- (+) 

В прорізах (6) 

  

 

Економія кладки; 

Додатковий 

простір для 

влаштування 

теплоізоляції; 

Незмінність 

екстер’єру 

Збільшення елементів 

точкового кріплення; 

Збільшення 

повітропроникності. 

Зменшення механічної 

спроможності 

 

 
 

+ 

 
 

- (+) 

* Можливо при додатковому обґрунтуванні 
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 Навіть кутові перетини з зовнішнього боку виключаються з 

трьохмірної теплопередачі, яка досить значна і практично не враховується в 

розрахунках. 

Запропоновані рішення з точки зору технології зведення стін з цегли не 

мають недоліків, оскільки навпаки не потребують більш високої кваліфікації 

мулярів. За рахунок перев’язки швів і влаштування ніш автоматично 

досягаються  потрібні розміри порожнин. В монолітному будівництві 

достатньо передбачати вкладиші в опалубці для влаштування потрібних 

порожнин. Для забезпечення трішіностійкості бетону порожнини можуть 

мати у перетині форму трикутника. 

 

3.2 Забезпечення вимог повітропроникності у зменшених перетинах 

стін в місцях вузлових з’єднаннях 

 

 Забезпечення опору повітропроникності у вигляді вимоги Rg ≥ Rgн є 

відомим нормативним правилом [1] і у даному контексті розглядається для 

підтвердження можливості застосування запропонованого способу 

влаштування термовкладишів. 

 Необхідний опір повітропроникності Rgн, м
2
·год·Па/кг визначається за 

формулою:  

     
gн

н

p
R

G


 ,      (3.1) 

 де Gн - допустима повітропроникність,для зовнішніх стін, 

приймається Gн = 0,5 кг/м
2
год;  

 Δр - розрахункова різниця тисків, Па, що розраховується за 

формулою 

   2

з зγ - γ 0,03γ β ,i в vp H h v   
         (3.2)

 

 

 

де H - висота будинку (від рівня підлоги першого поверху до верху 
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витяжної шахти), м.  

hi - висота від рівня підлоги першого поверху до середини 

огороджувальної конструкції i-го поверху, для якого проводиться 

розрахунок, м. Прийнято на середині висоти першого поверху, hi = 1,5 м; 

γз, γв - питома вага відповідно зовнішнього та внутрішнього повітря, 

Н/м
3
, що розраховується за формулами: 

 

γз = 3463/(273 + tз), γв = 3463/(273+tв),                       (3.3) 

 

де tз – розрахункове значення температури зовнішнього повітря, °С, 

що приймається залежно від температурної зони за додатком Ж [1]. 

Прийнято для І-ої температурної зони  tз = -22 °С, для ІІ-ої -  tз = -19 °С; 

tв – розрахункове значення температури внутрішнього повітря, °С, що 

приймається залежно від призначення будинку згідно з додатком Г2 . 

Прийнято tв = 20 °С; 

ν – максимальна із середніх швидкостей вітру за румбами за січень, 

м/с, повторюваність яких складає 16 % та більше, прийнята згідно зі 

ДСТУ-Н Б В.1.1-27 [3]; 

βv – коефіцієнт, що враховує зміну швидкості повітря за висотою 

будівлі, який приймається згідно з таблицею Т.1 [1]. 

Схема дії так званого теплового напору за рахунок перепаду 

температур показана на рис. 3.8. Оскільки найбільш впливовою буде нижня 

частина стіни, то по епюрі перепадів тиску в ній буде максимальний 

температурний напір. На цей рівень перераховується вітровий напір. Для 

максимальної дії вітрового напору обрана територія «А», що відповідає 

відкритому узбережжю моря, озера, водосховища або полю. Для такої 

території вітровий вплив буде максимальним. 

 

http://dbn.at.ua/load/normativy/dstu/dstu_b_v_1_1_27_2010/5-1-0-929
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Рис. 3.8. Схема дії перепаду температур при визначені 

повітропроникності стіни. 

 

Опір повітропроникності Rg, який визначається за методикою [1], для 

даної задачі буде складатися з величин опорів окремих шарів зовнішньої 

стіни, м
2
·год·Па/кг, які мають наступні значення:  

- цегляне мурування товщиною 120 мм (або ≥ 250мм) – 2 (18) 

- штукатурка вапняна товщиною 15 мм – 142; 

- штукатурка на цементно-піщаному розчині товщиною 15 мм – 373; 

- плити мінераловатні жорсткі (незалежно від товщини) – 2. 

Тобто, сумарний опір повітропроникності включає опори всіх 

відповідних шарів. Очевидно, що доля цегляної кладки є помітно незначною 

у порівнянні із штукатурками. А опір повітропроникності утеплювача взагалі 

може бути неврахованим. 

Для аналізу із кліматичних даних України [131] були обрані міста за 

значеннями швидкості вітру від мінімально до максимально можливого у 

першій і другій температурній зоні України, що демонструє таблиця 3.2. 

Наведені в таблиці 3.2 розрахункові дані необхідного опору 

повітропроникності можуть бути перебільшені за рахунок використання 

вапняної, а ще з більшими можливостями, цементно-піщаної штукатурки. 

Тільки для висотних будинків близько 100 м треба передбачати збільшений 

опір повітропроникності, який може бути забезпечений зовнішнім шаром 

обличкування тонкошаровою штукатуркою. 
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Таблиця 3.2 

Забезпечення опору повітропроникності цегляного мурування в місцях 

розташування термовкладишів для міст України 

 

Аналогічні розрахунки виконані для двох кліматичних зон України із 

умовними осередненими швидкостями вітру, що дорівнюють 2,5; 5,0; 7,5; 

10,0 та 12,5 м/с. Результати розрахунків наведено в таблиці 3.3. 

На рис. 3.9 представлена графічна демонстрація необхідних опорів 

повітропроникності для першої температурної зони України, а на рис 3.10 – 

для другої. На рисунках нанесено горизонтальні лінії, що відповідають 

опорам повітропроникності, які забезпечується відповідними 

конструктивними шарами стіни, включаючи різні види штукатурок. Область 

невідповідності вимогам повітропроникності може бути окремо 

проаналізована з вибором додаткових способів збільшення наведених 

величин.    Проаналізовані можливості забезпечення необхідної 

повітропроникності у конкретних умовах проектування можуть бути 

скоригованими в залежності від висоти будинку. Так значення Rgн для    

будинку Н = 100 м для І-ї температурної зони при швидкості 12,5 м/с буде 

становити  всього 264,8 м
2
·год·Па/кг. 
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Місто 

Ш
в
и

д
к
іс

ть
 в

іт
р
у

, 
м

/с
  Опір повітропроникності, м

2
·год·Па/кг, 

Rgн на  висоті hi = 1,5 м від поверхні підлоги 

першого поверху при висоті будинку Н, м 

(tв = 20 
о
С, категорія місцевості – А) 

Rg 

з вапняною 

(цементно-

піщаною) 

штукатуркою 

мурування 

товщиною, мм 

5 10 15 30 50 70 100 120 ≥ 250 
 

 

І ( -22) 

Київ 3,0 19,4 39,2 50,0 114,3 197,6 282,8 401,6  

 

146 

(377) 

 

 

162 

(393) 

Дніпропетровськ 5,0 29,4 49,2 69,0 128,3 207,6 286,8 403,6 

Рівне 5,8 34,8 54,2 74,4 133,8 213,0 292,2 409,0 

Плай  7,5 48,8 68,6 88,4 147,8 227,0 306,2 423,0 

Пожежівська 12,7 114 134 153,6 213,0 292,2 371,4 490,2 

 

ІІ (-19) 

Одеса 2,4 16,2 34,4 52,5 106,8 179,2 251,6 360,2 

Сімферополь 4,6 19,2 28,5 62,0 116,3 188,7 261,1 369,7 

Ай-Петрі 6,7 27,9 58,7 76,8 131,1 203,5 275,9 384,5 
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Таблиця 3.3 

Забезпечення опору повітропроникності цегляного мурування в місцях 

розташування термовкладишів для умовних кліматичних даних 

 

Табличні дані враховують середньомісячні температури за січень. 

Аналіз кліматичних даних за інші зимові місяці свідчить, що наведені в 

таблиці 3.3 відображають максимальний перепад тисків. 

 

 

Рис. 3.9. Залежності необхідного опору повітропроникності від 

швидкості вітру для різних висот будинків в І-й температурній зоні України. 

 

 

Темпера-

турна зона 

України  

 

 

Розрахун-

кова 

зовнішня 

темпера-

тура tз, 
о
С 

Ш
в
и

д
к
іс

ть
 в

іт
р
у
, 
м

/с
  

Опір повітропроникності, м
2
·год·Па/кг, 

Rgн на  висоті hi = 1,5 м від поверхні 

підлоги першого поверху при висоті 

будинку Н, м 

(tв = 20 
о
С, категорія місцевості – А) 

Rg 

з вапняною 

(цементно-

піщаною) 

штука-

туркою 

мурування 

товщиною, 

мм 
5 10 15 30 50 70 100 120 ≥ 250 

 

 

І  

 

 

-22 

2,5 19,0 39,0 49,6 114,0 197,1 282,2 401,1  

 

146 

(377) 

 

 

162 

(393) 

5,0 29,4 49,2 69,0 128,3 207,6 286,8 403,6 

7,5 48,8 68,6 88,4 147,8 227,0 306,2 423,0 

10,0 76,0 95,8 115,6 175,0 254,2 333,4 452,2 

12,5 114 134 153,6 213,0 292,2 371,4 490,2 

 

ІІ  

 

-19 

2,5 16,2 34,4 52,5 106,8 179,2 251,6 360,2 

5,0 19,2 28,5 62,0 116,3 188,7 261,1 369,7 

7,5 27,9 58,7 76,8 131,1 203,5 275,9 384,5 
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Рис. 3.10. Залежності необхідного опору повітропроникності від 

швидкості вітру для різних висот будинків в ІІ-й температурній зоні України. 

 

Таким чином, на даному етапі дослідження створена доказова база 

забезпечення необхідного опору повітропроникності зовнішньої стіни за 

рахунок шарів штукатурки і додатково зовнішнього обличкування, а 

зменшення товщини стіни за рахунок підрізок для розташованих в них 

термовкладишів не суттєво впливає на значення загального опору 

повітропроникності. 

 

3.3 Обґрунтування конструктивних розмірів термовкладишів в обраних 

вузлових з’єднаннях 

 

Для аналізу вибрано кут стіни товщиною 380 мм з утеплювачем 

товщиною 150 мм і теплопровідністю, що дорівнює 0,04; 0,045 та 0,05 

Вт/(м·К). Теплопровідність термовкладишу тут і в подальших дослідженнях 

приймається відповідною теплопровідності зовнішнього шару фасадної 

теплоізоляції. Таке рішення прийняте за умов типізації робіт. 

Для чисельного моделювання обрано (рис. 3.11) ділянка довжиною 1 м 

від внутрішнього кута. 
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Рис. 3.11. Схема дослідженої ділянки кута для аналізу довжини 

термовкаладишу. 

 

Перший етап аналізу присвячений зовнішньому куту. Безумовно, 

ширина термовкладишу, що буде вставлятися в порожнини становитиме 130 

мм. Більший розмір  для прийнятої товщини стіни не є доречним. Тому 

головна задача полягає у визначені довжини (b)  термовкладишу.  

Розрахунки лінійних коефіцієнтів теплопередачі кута в і їх залежності 

від довжини термовкладишу надані в таблиці 3.4 і графічно представлені на 

рис. 3.12.  

Таблиця 3.4 

Залежність лінійних коефіцієнтів теплопередачі від довжини 

термовкладишу у куті зовнішньої стіни  

Теплопровідність 

утеплювача, 

Вт/(м·К) 

Лінійний коефіцієнт  теплопередачі, Вт/(м·К) при 

довжині термовкладишу b, м 

0 130 250 380 510 640 770 1250 

0.040 0,150 0,140 0,114 0,093 0,067 0,046 0,022 -0,067 

0,045 0,162 0,152 0,126 0,100 0,077 0,046 0,026 -0,072 

0.050 0,172 0,162 0,133 0,108 0,083 0,055 0,027 -0,077 
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Рис. 3.12. Вплив довжини термовкладишу на значення лінійних 

коефіцієнтів теплопередачі. 

 

Розрахункові і графічні дані демонструють дві основні області значень 

лінійних коефіцієнтів. Застосування термовкладишу може бути доречним, 

коли його довжина дорівнює товщині стіни. Для розглянутої ситуації у 

порівнянні з відсутністю термовкладишу зменшення значень k становить від 

1,61 до 1,65 рази. Подальше збільшення товщини (якщо воно додатково 

обґрунтовано конструктивними можливостями) фіксує перехід через нульове 

значення в область від’ємних значень. При довжині термовкладишу b = 1250 

мм приведений опір теплопередачі становить RΣпр = 3,26 м
2
К/Вт, що 

перебільшує значення опору по основному полю RΣ = 2,92 м
2
К/Вт. Таким 

чином поставлена мета в частині зменшення тепловитрат через кут на 

даному етапі досягнута.  

Пропонується для кутів цегляної стіни приймати термовкладиші 

довжиною, що дорівнює або перебільшує ширину стіни. У міжповерховому 

перекритті приймати такими, що дорівнюють його товщині з шарами підлоги 
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або товщині плит  перекриття, а у віконних отворах –  кратною поперечному 

перетину перемички. 

 

3.4 Теплотехнічні показники кута зовнішньої стіни 

 

3.4.1 Кут без термовкладишу. 

 

Вказане рішення кутового з’єднання є традиційним і має такі ж самі 

недоліки, що і в конструктивних рішеннях без утеплення з зовнішнього боку 

стіни. А саме, температура в куті є очікувано нижчою за температуру по 

основному полю конструкції та ймовірне зменшене значення приведеного 

опору теплопередачі у порівнянні з відповідним значенням по основному 

полю. Величина зниження температури в куті та значення коефіцієнта 

термічної однорідності повинні враховуватися в оцінці енергоефективності 

будинку в цілому та на етапах перевірки санітарно-гігієнічних вимог до 

окремих елементів будинку. 

Для аналізу впливу геометричних та теплотехнічних складових кутового 

з’єднання стіни прийнята цегляна кладка, що має товщину стіни δст = 0,25; 

0,38 та 0,51 м, теплопровідність - λст = 0,4; 0,6 та 0,8 Вт/(м·К). Утеплювач має 

товщини δут = 0,08; 0,12 та 0,16 м і теплопроводность - λст = 0,04; 0,06 та 0,08 

Вт/(м·К). Вказані товщини та теплопровідності відповідають основним 

загальноприйнятим конструктивним рішенням. 

Прогнозування температури у куті можна проводити на основі 

аналітичних розрахунків або чисельного моделювання. Для скорочення числа 

розрахунків була розроблена матриця на основі греко-латинських квадратів 

за методикою [121], яка дозволила скоротити чисельність варіантів 

досліджень з 81 до 9. Матриця планування чисельного моделювання 

представлена в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Матриця планування чисельного моделювання 

Товщина 

утеплю-

вача δут, м 

Теплопровідність 

утеплювача, 

Вт/(м·К) 

Теплопровідність, Вт/(м·К) 
при товщина стіни δст, м 

0,25 0,38 0,51 

0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8 

 

0,08 

0,04  ◙        

0,06     ◙     

0,08   ◙       

 

0,12 

0,04 ◙         

0,06        ◙  

0,08      ◙    

 

0,16 

0,04         ◙ 

0,06    ◙      

0,08       ◙   

 

 Як зафіксовано в розділі 1.2, опір теплопередачі по основному полі, що 

знаходяться за формулою (И.1) [1], у постановці цього завдання визначається 

наступним чином: 

    

0,16.
λ

δ

λ

δ

ут

ут

ст

ст R

   (3.4) 

 

За наведеною формулою розраховані відповідні опори теплопередачі. 

Враховуючи отримані значення опорів теплопередачі розраховано 

температури у куті за методикою О.Д. Самаріна [56]. Результати розрахунків 

наведено в таблиці 3.6 у чисельнику.  Результати розрахунку за Е. Шильдом 

[57] наведені в таблиці 3.6 у знаменнику.
 

Збіг результатів розрахунків за двома способами спостерігається майже 

для всіх варіантів. Тільки при значеннях опорів теплопередачі нижчих за 2,6 

м
2
∙К/Вт зафіксовано зростання розбіжностей з 3 до 24 %. 

За В.М. Богословським [35] температура у куті (τкут) для наведених в 

таблиці 3.2 значень опорів теплопередачі відповідно 1,5; 2,1 та 2,6 м
2
∙К/Вт 

отримано температури на внутрішніх поверхнях на рівні 16,8; 17,7 та 18,1 
о
С. 

За формулою (3.1) одержано значення температур у куті відповідно 11,8; 13,8 

та 15,1 
о
С. Виходячи з отриманих результатів очевидно, що дані за О.Д. 
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Самаріним та В.М. Богословським майже співпадають на відміну від 

результатів за Г. Шільдом. В подальшому аналізі доречно спиратися на дані 

О.Д. Самаріна та В.М. Богословського. 

Таблиця 3.6 

Температури у куті без термовкладишу 

 
Товщина 

утеплю-

вача δут, м 

Теплопрові-

дність 

утеплювача, 

Вт/(м·К) 

Теплопровідність стіни δст, Вт/(м·К) 

при товщині стіни δст. м 

0,25 0,38 0,51 

0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8 

 

0,08 

0,04  14,8 

14,3 

       

0,06     14,0 

13,0 

    

0,08   12,5 

10,1 

      

 

0,12 

0,04 16,0 

16,2 

        

0,06        15,3 

15,1 

 

0,08      14,0 

13,0 

   

 

0,16 

0,04         16,6 

16,9 

0,06    16,0 

16,1 

     

0,08       15,7 

15,6 

  

 

Чисельне моделювання, вказаних в таблиці 3.5 варіантів, дало 

результати у вигляді температурних полів та інформації про теплові потоки. 

На рис. 3.13 наведений приклад для варіанту 2 температурного поля (а) з 

визначеними значеннями температури у куту (τкут) та показником U-фактору 

(U = 1/RΣ), що наведено на рис. 3.12б. Результати свідчать про зберігання 

тепловитрат через кут при зовнішньому фасадному утепленні.  
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а)      б) 

  

Рис. 3.13. Температурне поле кута стіни (а) та результати розрахунку  

U - фактору (б) варіанту 2. 

 

Температури у куті без термовкладишів отримані за теорією О.Д. 

Самаріна і В.М. Богословського та чисельним моделюванням представлені в 

таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Температури у куті без термовкладишів за теорією та моделлю 

№ 

варіанта 

Стіна Утеплювач Теорія Модель 

δст, м 
λст, 

Вт/(мК) 
δут, м 

λут, 

Вт/(мК) 
τкут, 

о
С 

1 0,25 0,8 0,08 0,08 12,5 12,8 

2 0,38 0,6 0,08 0,06 14,0 14,3 

3 0,38 0,8 0,12 0,08 14,0 14,4 

4 0,25 0,6 0,08 0,04 14,8 15,3 

5 0,51 0,6 0,12 0,06 15,3 15,5 

6 0,51 0,4 0,16 0,08 15,7 15,7 

7 0,38 0,4 0,16 0,06 16,0 16,2 

8 0,25 0,4 0,12 0,04 16,0 16,5 

9 0,51 0,8 0,16 0,04 16,6 17,0 

 

Аналіз отриманих результатів проводився за математичними моделями: 

лінійною, квадратичною та оберненою. Використані наступні математичні 

змінні: у – температура у куті; х1 – товщина стіни; х2 – теплопровідність 



82 
 

матеріалу стіни; х3 – товщина утеплювача; х4 - теплопровідність матеріалу 

утеплювача. 

Статистична оцінка проводилась за єдиним алгоритмом, який 

демонструє обернена залежність. Аналітична функція має вигляд: 

 

у = a0 + a1/x1 + a2/x2 + a3/x3 + a4/x4.    (3.5) 

 

На основі 9 спостережень (n = 9) будується математична модель для 

вибраної функції за допомогою MS Excel. Результати розрахунку 

представлені в таблиці 3.8.  

Таблица 3.8 

Результати розрахунку за допомогою MS Excel 

№ ряду Розрахована величина 

1 0,164712 -0,21344 0,57354 -0,38261 14,31326 

2 0,007091 0,021316 0,07929 0,061545 0,256472 

3 0,996886 0,102141 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

4 320,1055 4 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

5 13,35827 0,041731 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

 

В таблиці 3.8 надано наступні результати: 

Перший ряд – оцінки параметрів моделі, що становлять: 

а4  = 0,165; а3   = -0,213; а2 = 0,574; а1 = -0,383; а0  = 14,313. 

Другий ряд – стандартні помилки оцінок параметрів моделі: 

Sa4 = 0,007; Sa3 = 0,021; Sa2 = 0,079; Sa1 = 0,062; Sa0  = 0,256. 

Третій ряд - коефіцієнт детермінації – R
2 
= 0,997; стандартна помилка 

рівняння – σu = 0,102. 

Четвертий ряд: F-критерій – F = 320,1; число ступенів свободи, яка 

дорівнює n – k = 4. 

П’ятий ряд: сума квадратів відхилень – 13,358; сума квадратів 

надлишків – 0,042. 
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Для оцінки значимості кожного параметра розраховуються t-критерії 

Стьюдента: tа4 = 23,22879; tа3 =  10,01348; tа2 = 7,233408; tа1 = 6,216809; tа0 = 

55,80827. Табличні значення t-критерію при рівні значимості γ = 0,05 та числі 

ступенів свободи 4 дорівнює 2,776. Нерівність tрозр > tтабл виконується  для 

всіх параметрів, а значить ці параметри статистично значимі. 

Аналітична залежність має вигляд 

 

τкут =14,314 - 0,383/δст + 0,574/λст  - 0,213/δут + 0,165/λут. (3.6) 

 

При оцінці якості моделі враховуються дві характеристики. Перша 

коефіцієнт детермінації R
2 

= 0,997 показує, що температура у куті на 99,7% 

визначається впливом досліджених факторів. Друга – розрахункове значення 

критерію Фішера дорівнює Fр = 320,1. Табличне значення F-критерію для (m 

= 4) та (n – m – 1 = 4) ступенів свободи і рівня значимості γ = 0,05 дорівнює 

Fтабл = 6,39. Оскільки Fр > Fтабл, то модель статистично значима і може бути 

використаною для прогнозування. 

Зведені дані за всіма моделями наведено в таблиці 3.9. Таблиця показує, 

що перевага надана оберненій залежності, яка має максимальний коефіцієнт 

детермінації R
2
. 

Таблиця 3.9 

Зведені дані за математичними моделями визначення температури у куті 

Модель 

залежності 

 

Розрахункова формула 

Коефіцієнт 

де термі-

нації  R
2
 

Стандар-

тна 

помилка 

σu 

Лінійна τкут = 15,773 + 22,278 δут  - 48,556 λут 0,98 0,256 

Квадратична τкут = 15,474+96,229 δут
 2
-393,63 λут

 2
 0,96 0,386 

Обернена  τкут =14,314-0,383/δст+0,574/λст -0,213/δут 

+ 0,165/λут 

0,997 0,102 
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3.3.2 Кут з термовкладишем. 

 

Приклад результатів моделювання для варіанту 2 з термовкладишем 

наведено на рис. 3.14. Для температури у куті отримана залежність у вигляді: 

 

τкут =14,983 - 0,155/δст + 0,305/λст  - 0,163/δут + 0,148/λут.  (3.7) 

 

а)     б) 

   

 

Рис. 3.14. Температурне поле (а) кута з термовкладишем та результати 

розрахунку (б) варіанту 2. 

 

Значення t-критерію Стьюдента становили: tа4 = 22,75059; tа3 =  

8,339214; tа2 = 4,19349; tа1 = 2,748626; tа0 = 2,748626. Табличні значення t-

критерію при рівні значимості γ = 0,05 та числі ступенів свободи 4 дорівнює 

2,776. Нерівність tрозр > tтабл виконується для а0, а2, а3 та а4 параметрів, а 

значить ці параметри статистично значимі. 

Коефіцієнт детермінації R
2 

= 0,996 показує, що температура у куті на 

99,6% визначається впливом досліджених факторів. Розрахункове значення 

критерію Фішера дорівнює Fр = 231,14. Табличне значення F–критерію для 

(m = 4) та (n – m – 1 = 4) ступенів свободи і рівня значимості γ = 0,05 

дорівнює Fтабл = 6,39. Оскільки Fр > Fтабл, то модель статистично значима і 

може бути використаною для прогнозування. 
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Зведені дані за двома способами утеплення зовнішньої поверхні кута 

наведено в таблиці 3.10. За результатами розрахунків збільшення 

температури у куті за рахунок додаткового утеплення прогнозується в межах 

3,2 – 15,4%. Найбільше зростання відбувається для варіанту 2, який можна 

розглядати як найбільш придатний для застосування в І-й температурній зоні 

України. 

Таблиця 3.10 

Температурні поля за теорією та моделлю, без та з термовкладишем 

№ 

 

вар

іан

ту 

Стіна Утеплювач Температура в куті, τкут, оС 

δст, 

м 

λст, 

Вт/(мК) 

δут, 

м 

λут, 

Вт/(мК) 

без 

термовкладишу 
з термовкла-

дишем 
Δτкут % 

[142] модель 

1 0,25 0,8 0,08 0,08 12,5 12,8 14,5 1,7 13,3 

2 0,38 0,6 0,08 0,06 14,0 14,3 15,5 2,2 15,4 

3 0,38 0,8 0,12 0,08 14,0 14,4 15,5 2,1 14,6 

4 0,25 0,6 0,08 0,04 14,8 15,3 16,6 1,3 8,5 

5 0,51 0,6 0,12 0,06 15,3 15,5 16,3 0,8 5,2 

6 0,51 0,4 0,16 0,08 15,7 15,7 16,2 0,5 3,2 

7 0,38 0,4 0,16 0,06 16,0 16,2 16,9 0,7 4,3 

8 0,25 0,4 0,12 0,04 16,0 16,5 17,4 0,9 5,5 

9 0,51 0,8 0,16 0,04 16,6 17,0 17,7 0,7 4,1 

 

Одержану залежність можливо представити в вигляді двохфакторної для 

традиційного конструктивного рішення зовнішньої стіни товщиною δст = 0,38 

м з теплопровідністю λст = 0,8 Вт/(м·К). 

Тоді рівняння (3.7) прийме вигляд 

τкут =14,983 – 0,155/0,38  + 0,305/0,8 – 0,163/δут + 0,148/λут = 

= 14,96 – 0,163/δут  + 0,148/λут 

За даною залежністю знайдені значення температур для факторів, 

пов’язаних з утеплювачем – його товщиною та теплопровідністю. Інформація 

наведена в таблиці 3.11. 
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Таблиця 3.11  

Температура у куті зовнішньої стіни товщиною δст = 0,38 м та 

теплопровідністю λст = 0,8 Вт/(м·К) 

Товщина 

утеплювача, 

δут м 

Температура у куті, τкут, 
о
С, при теплопровідності  

утеплювача,  λут, Вт/(м·К) 

0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 

0,10 17,03 16,29 15,80 15,44 15,18 

0,15 17,57 16,83 16,34 15,98 15,72 

0,20 17,85 17,11 16,62 16,26 16,00 

 

На рисунку 3.15 наведено графік зміни температури для товщини 

утеплювача δут = 0,10 (0,15; 0,20) м в залежності від його теплопровідності. 

 
 

 

Рис. 3.15. Залежність температури у куті (стіна товщиною δст = 0,38 м та 

теплопровідністю λст = 0,8 Вт/(м·К) від теплопровідності і товшини 

утеплювача. 

 

3.4.3 Визначення лінійних коефіцієнтів теплопередачі. 

 

Через отримані величини U-фактору розраховано значення лінійних 

коефіцієнтів теплопередачі. Узагальнена інформація наведена в таблиці 3.12. 

λут, Вт/(м·К) 

 

τкут, 
о
С 
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В межах нормативних значень опорів теплопередачі для І-ІІ 

температурних зон (від 2,8 до 3,3 м
2
·К/Вт), слід очікувати зменшення 

лінійних коефіцієнтів теплопередачі з 26 до 54 %. 

До ДСТУ [123] надана інформація, яка наведена в таблиці 3.12. В схемі 

прийнято  цегляна кладка (ρ = 1800 кг/м
3
)

 
та  опоряджувальна штукатурка (ρ 

= 1300 кг/м
3
) із зовнішнього боку. Теплопровідність утеплювача та його 

товщина прийнята аналогічно розрахункам, що виконувались спеціалістами 

НДІБК. Довжина термовкладишу становить: b = 380 мм, товщина  

утеплювача і його теплопровідність змінюються. 

Таблиця 3.12 

Значення лінійного коефіцієнту  теплопередачі у куті  

Теплопровідність 

утеплювача, 

Вт/(мК) 

Лінійний коефіцієнт теплопередачі k, Вт/(мК) без/з 

термовкладишем при товщині утеплювача, мм 

120 150 180 

0,040 0,179/0,100 0,150/0,093 0,141/0,088 

0,045 0,190/0,108 0162/0,100 0,153/0,096 

0,050 0,165/0,112 0,172/0,108 0,163/0,102 

 

Розрахунки виявили вірогідність збільшення локального приведеного 

опору теплопередачі за розрахунок додаткового утеплення кута 

термовкладишем, що свідчить про доцільність використання нового 

конструктивного рішення. Зменшення лінійного коефіцієнта теплопередачі 

зафіксовано в 1,47 – 1,79 рази. 

 

3.5 Розташування термовкладишів у стіни в рівні міжповерхового 

перекриття 

 

В результаті чисельного моделювання отримано значення мінімальних 

температур в місцях перетину підлоги і стіни та стелі і стіни. На рис. 3.16 

надано приклад результату чисельного моделювання. 
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Рис. 3.16. Температурне поле стіни з термовкладишем на рівні 

міжповерхового перекриття. 

 

Значення мінімальних температур у стиках підлоги і стелі із стіною 

наближені за величиною, тому в подальшому використовується середнє 

значення з двох. Статистична оцінка проводилась за таким же алгоритмом, 

що і в пункті 3.3.1. Перевага надана ступеневій залежності, яка має 

максимальний коефіцієнт детермінації R
2
. Аналітично функція має вигляд: 

 

τпр = 18,343 – 29,437(λст)
9
.    (3.8) 

 

Значення t-критерію Стьюдента: tа4 = 4,42196; tа3 = 4,298192; tа2 = 

30,48301; tа1 = 2,279527; tа0 = 280,3101. Табличні значення t-критерію при 

рівні значимості γ = 0,05 та числі ступенів свободи 1 дорівнює 12,706. 

Нерівність tрозр > tтабл виконується для а0, та а2 параметрів. Коефіцієнт 

детермінації R
2 

= 0,999, розрахункове значення критерію Фішера дорівнює 

Fрозр = 66,845. Табличне значення F–критерію для (m = 4) та (n – m – 1 = 4) 

ступенів свободи і рівня значимості γ = 0,05 дорівнює Fтабл = 22,457. Графічно 

залежність представлена на рис. 3.16.  
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Рис. 3.17. Залежність температури у куті на рівні перекриття від 

теплопровідності стіни. 

 

Оскільки Fрозр > Fтабл, то модель статистично значима і може бути 

використаною для прогнозування. Залежність демонструє стале зниження 

температури у куті із збільшенням теплопровідності матеріалу несучої 

частини стіни.  

Для обраного варіанту розраховані лінійні коефіцієнти теплопередачі, 

результати розрахунків наведено в таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13 

Лінійні коефіцієнти теплопередачі міжповерхового перекриття 

 

Товщина 

стінки, мм 

Теплопровідність 

утеплювача,  

Вт/(м·К) 

Лінійний коефіцієнт  теплопередачі, 

Вт/(м·К), при довжині термовкладишу b, м 

0 220 300 

380 0,040 0,070 0,060 0,053 

0,045 0,078 0,067 0,060 

0,.050 0,084 0,072 0,064 

τпр, 
о
С 

 

λст, Вт/(м·К) 
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Для проаналізованого варіанту розташування термовкладишу 

довжиною, що дорівнює товщині плити перекриття, зменшення лінійного 

коефіцієнта  теплопередачі знаходиться в межах в 1,16 – 1,32 разів. 

 

3.6 Температурні поля в зонах отворів в стіні  

 

3.6.1. Верхня частина перерізу. 

 

На першому етапі дослідження моделювався верх віконного прорізу в 

цегляній стіни товщиною 380 мм, з утеплювачем 150 мм та перемичкою  

висотою 140 мм і шириною 120 мм. Конструкція вікна має опір 

теплопередачі – 0,75 м
2
К/Вт.  

На рис. 3.17 наведено результат розрахунку температурного поля (а) та 

теплових потоків (б) для верхнього перерізу вікна.  Товщина стіни становить  

380 мм,  товщина утеплювача   150 мм, а теплопровідність дорівнює  0,045 

Вт/(мК). 

а)     б) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.17. Результат чисельного моделювання температурного поля (а) 

та теплового потоку (б) верхньої частин віконного перерізу. 
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Для вибраного варіанта конструктивного рішення величина U  

знайдена як: 

U = 1/RΣ  = 1/(1/8,7 + 0,38/0,81 +0,12/0,045 + 0,01/0,6 + 1/23) = 1/3,307 =  

= 0,302 Вт/(м
2
К).  

В розрахунках прийнято: LΣ = 0,75 м та  А = 0,162 м. 

За програмним розрахунком встановлено q = 0,366 Вт/(м
2
К). 

За результатами одержано лінійний коефіцієнт теплопередачі  k = 0,107 

Вт/(м·К) та коефіцієнт термічної однорідності r = 0,83. 

В таблиці 3.14 наведені результати розрахунків. 

У таблиці висота термовкладишу прийнята у випадку (*) рівною 40 мм 

та (**) товщиною 140 мм. 

Таблиця 3.14 

Результати розрахунків верху віконного прорізу 

 

 

Теплотехнічні  

показники 

 

Теплопро

-відність 

утеплю-

вача, 

Вт/(мК) 

 Результати розрахунків досліджених схем  

верху віконного прорізу 

 
 

  

Мінімальні 

температури, 
о
С, 

0,040 11,0 15,1* 17,9** 

0,045 10,9 15,0 17,6 

0,050 10,9 14,9 17,8 

Лінійні 

коефіцієнти 

теплопередачі k, 

Вт/(мК) 

0,040 0,520 0,168 0,052 

0,045 0,510 0,174 0,054 

0,050 0,500 0,183 0,058 

 

Величини мінімальних температур повинні перебільшувати 

температури точки роси, що становлять 10,7 
о
С  для житлових та 12,0 

о
С – 

громадських будинків. Для громадських будинків таке рішення не відповідає 

вимогам [11], тому потребує зміни конструктивного рішення. Для житлових 

будинків таке рішення може бути прийняте, якщо є гарантія не 

перебільшення відносної вологості більш ніж 55%. 
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На другому етапі чисельне моделювання проводилося по п’яти 

варіантам облаштування верху вікна. 1 – без чверті, без утеплення стіни; 2 – з 

чвертю, без утеплення стіни; 3 – з чвертю, з утепленням стіни; 4 – без чверті, 

з утепленням стіни; 5 – з термовкладишем, з  утепленням стіни. Результати 

моделювання і мінімальні температури на поверхні стику конструкції вікна зі 

стіною представлено на рис. 3.19. Розрахунки проводились для трьох значень 

товщини зовнішньої стіни із цегляної кладки відповідно 250, 380 та 510 мм.  

δст, мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.19. Мінімальна температура в верхній зоні віконного перерізу:  

ряд 1 – без чверті, без утеплення стіни;  

ряд 2 – з чвертю, без утеплення стіни; 

ряд 3 – з чвертю, з утепленням  стіни;  

ряд 4– без чверті, з утепленням стіни; 

ряд 5 – з термовкладишем, з  утепленням стіни. 

 

Результатом розрахунків є два основних висновки. По-перше, в стінах 

без фасадної теплоізоляції в перерізах без чверті температура завжди нижче 

ніж в перерізі з чвертю. Різниця становить невелику (0,4 - 0,5 
о
С) але сталу 

величину. По-друге, при застосуванні фасадної теплоізоляції картина 

змінюється. Тепер у прорізах без чверті температура стає вищою на 0,8 - 0,9 

о
С ніж в прорізах з чвертю. Таке явище є цілком ймовірним, оскільки 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

250

380

510 Ряд 5

Ряд 4

Ряд 3

Ряд 2

Ряд 1
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конструктивно з’являється можливість розмістити на нижній горизонтальній 

поверхні крайньої перемички додатковий шар утеплювача. 

Особливого ефекту підвищення температури досягається з 

термовкладишами. Температура збільшується практично до однієї за рівнем 

величини (15,2 ÷ 15,3 
о
С) незалежно від товщини стіни. У порівнянні з 

прорізом з чвертю збільшення температури становить 2,0 ÷ 2,3 
о
С. 

При реконструкції будинків з метою термомодернізації збільшення 

температури може становити 3,8 ÷ 4,5 
о
С. Таке збільшення дозволить значно 

покращити комфортні умови в локальних місцях. 

 

3.6.2. Бокова і нижня частини  перерізу. 

 

Бокова (середня) частина перерізу вікна також виступає в якості 

тепловитратного місця. В розрахунках трансмісійних тепловитрат через стіни 

обов’язковим є урахування укосів у визначені розрахункової площі стін. Не 

менш важливим є температурний режим у місці стику конструкції вікна із 

стіною. При моделюванні фіксувалися значення температур на поверхнях і 

осереднювались в точках, які на рис. 3.20а помічені номерами 10, 11 та 12. 

а)         б) 

    

 

Рис. 3.20. Схеми для чисельного моделювання температурних полів 

бокової (а) та нижньої (б) частин віконного перерізу. 
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На рис. 3.21 наведено результат розрахунку температурного поля (а) та 

теплових потоків (б) для бокового перерізу вікна.  Товщина стіни становить  

380 мм,  товщина утеплювача   150 мм, а теплопровідність дорівнює  0,045 

Вт/(мК). 

 

а)     б) 
 

 

Рис. 3.21. Результат чисельного моделювання температурного поля (а) 

та теплового потоку (б) бокової частин віконного перерізу. 

 

Для вибраного варіанта конструктивного рішення величина U  

знайдена як: 

U = 1/RΣ  = 1/(1/8,7 + 0,38/0,81 +0,12/0,045 + 0,01/0,6 + 1/23) = 1/3,307 =  

= 0,302 Вт/(м
2
К).  

В розрахунках прийнято: LΣ = 0,85 м та  А = 0,304 м. 

За програмним розрахунком встановлено q = 0,3276 Вт/(м
2
К). 

За результатами одержано лінійний коефіцієнт теплопередачі  k = 0,121 

Вт/(м·К) та коефіцієнт термічної однорідності r = 0,92. 

Результати розрахунків представлені в таблиці 3.15. У всіх розглянутих 

варіантах у рішенні з термовкладишами спостерігається  підвищення 

температури. На укосах (точка 10)  таке збільшення становить 1,3 ÷ 1,8 
о
С, 

біля укосів (точка 11) збільшення зафіксовано в межах 1,6 ÷ 2,0 
о
С, а на 

відстані від укосу (точка 12) відповідно 1,8 ÷ 2,4 
о
С. 

Зведені дані по температурам надано в таблиці 3.15 та лінійним 

коефіцієнтам – в таблиці 3.16. 



95 
 

В нижній частині перерізу розраховувались температурні для цегляної 

стіни товщиною 380 мм з теплопровідністю 0,81 Вт/(мК). Товщина 

утеплювача фасадної теплоізоляції приймалася рівною 120, 150 та 200 мм. 

Теплопровідність утеплювача приймалась в трьох варіантах: 0,040; 0,045 та 

0,050 Вт/(мК).  

Моделювання проводилось за схемою, що наведена на рис. 3.13б. 

Температури осереднювались за даними точок на внутрішній поверхні, які 

позначені номерами 13, 14 та 15. Довжина підвіконня становила 282,5 мм, 

висота стіни нижче підвіконня – 502,5 мм. 

Аналогічно на рис. 3.22 представлено результат розрахунку 

температурного поля (а) та теплових потоків (б) для нижнього перерізу вікна.  

Товщина стіни становить 380 мм,  товщина утеплювача 150 мм, а 

теплопровідність дорівнює  0,050 Вт/(мК). 

Для вибраного варіанта конструктивного рішення величина U  

знайдена як: 

U = 1/RΣ  = 1/(1/8,7 + 0,38/0,81 +0,12/0,045 + 0,01/0,6 + 1/23) = 1/3,307 =  

= 0,302 Вт/(м
2
К).  

0,050 Вт/(мК) 

 

а)   б) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.22. Результат чисельного моделювання температурного поля (а) 

та теплового потоку (б) нижньої частин віконного перерізу. 
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Таблиця 3.15 

Температурні показники бокової/нижньої частини віконного перерізу  

  

Частина 

перерізу 

Номер 

точки 

Температура в точках, 
о
С, без/з термовкладишем 

при товщині утеплювача, мм 

50 100 150 200 

бокова 10 15,917,7 16,7/18,0 16,8/18,3 17,0/18,6 

11 15,5/17,1 15,9/17,6 16,1/18,0 16,3/18,3 

12 14,8/16,6 15,4/17,4 15,6/17,8 15,8/18,0 

нижня 13 16,1/17,0 16,4/17,4 16,4/17,5 16,5/17,8 

14 15,2/16,1 15,5/16,8 15,6/17,0 15,7/17,1 

15 14,9/15,9 15,5/16,8 15,8/17,1 15,9/17,3 

 

Таблиця 3.16 

Лінійні коефіцієнти теплопередачі бокової/нижньої частини віконного 

перерізу  

 

 

Показники  

утеплювача 

Лінійний коефіцієнт теплопередачі, 

Вт/(м·К), при наявності термовкладишу 
товщина, мм теплопровідність, 

Вт/(м·К) 

бокової частини нижньої частини 

відсутній присутній відсутній присутній 

 

100 

0,040 0,276 0,032 0,146 0,072 

0,045 0,270 0,034 0,171 0,075 

0,050 0,263 0,068 0,200 0,108 

 

150 

0,040 0,285 0,068 0,183 0,081 

0,045 0,288 0,073 0,184 0,084 

0,050 0,286 0,078 0,195 0,101 

 

200 

0,040 0,314 0,047 0,149 0,093 

0,045 0,303 0,044 0,149 0,092 

0,050 0,306 0,054 0,162 0,101 

 

Для даного варіанта конструктивного рішення величина U  знайдена 

як: U = 1/RΣ  = 1/(1/8,7 + 0,38/0,81 +0,12/0,05 + 0,01/0,6 + 1/23) = 1/3,04 = 0,329 

Вт/(м
2
К). 
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В розрахунках прийнято: LΣ = 0,825 м та  А = 0,260 м. 

За програмним розрахунком встановлено q = 0,3567 Вт/(м
2
К). 

За результатами одержано лінійний коефіцієнт теплопередачі  k = 0,116 

Вт/(м·К) та коефіцієнт термічної однорідності також становить r = 0,92. 

Зменшення k зафіксовано в 3,9 рази для бокової та в 2,2 рази – нижньої 

частини прорізу. 

 

3.7 Забезпечення механічних показників вузлових з’єднань зовнішньої 

стіни 

 

Перевірка несучої здатності кам’яної армованої кладки з урахуванням 

зменшення перетину стіни виконується згідно п. 11.6.2. ДБН В.2.6–162:2010 

[28].  Розрахунок цегляної не армованої стіни ведеться за граничним станом 

при втраті несучої здатності.  

З метою визначення надійності прийнятих конструктивних рішень 

енергозберігаючих з'єднань з утеплення віконних прорізів з зовнішнім 

утепленням в стіні, додатковому утепленню в рівні плити перекриття  і кута 

будівлі з монолітного залізобетону виконані перевірочні розрахунки несучих 

зовнішніх стін для 16-ти поверхової будівлі з монолітного залізобетону (план 

будинку наведено у Додатку Б) з довільним плануванням. При порівняльних 

розрахунках каркаса виконувався розрахунок 2-х каркасів будівлі: 1 – без 

пропонованих енергозберігаючих з’єднань (схема 1); 2 – з урахуванням 

прийнятих конструктивних рішень по утепленню віконних прорізів з 

зовнішньої підрізкою в стіні, підрізкою в рівні плити перекриття і кута 

будівлі (схема 2). 

Розрахунки напружено-деформованого стану основних несучих 

конструкцій 16-ти поверхової будівлі для схем 1 і 2 виконані методом 

кінцевих елементів, реалізованому в програмному комплексі «Ліра-Windows» 

версії 9.6 [132]. Використовувались рекомендації з  [133 - 136] 

Передумови для розрахунку цегляної кладки слід вважати наступні. 
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Для розрахунку кладки с підрізкою на рівні перекриття приймалось 

відстань в осях несучих стін 6,0 м, а висота поверху становила 3.3 м. 

Товщини стін для розглянутих конструктивних рішень прийняті δп = 

0,25м, δп = 0,38 м та δп = 0,51 м. При цьому кількість поверхів змінювалась від 

1 до 14. 

Перекриття прийняті з багатопустотних залізобетонних плит товщиною 

δ = 0,22 м.  Конструкція підлоги прийнята із керамічної плитки на клею по 

цементно-піщаній стяжці товщиною 50 мм. 

Покриття прийняте з малим ухилом, рулонним по багатопустотним 

залізобетонним плитам товщиною δ = 0,22 м. Конструкція покрівлі прийнята 

з 2-шарового рулонного килиму по цементно-піщаній стяжці товщиною 20 

мм, мінерально-ватного утеплювача  товщиною 100 мм, пароізоляції та 

цементно-піщаній стяжці товщиною 50 мм. 

Характеристичне значення тимчасового навантаження на міжповерхове 

перекриття прийнято 3 кН/м
2
. 

Характеристичне значення снігового навантаження прийнято для умов 

м.  Донецька – 1,6 кН/м
2
. 

За результатами розрахунків встановлено рекомендоване армування 

стін (таблиця 3.17) та надана рекомендована поверховість будинків, 

враховуючі товщину стіни.  

 

Таблиця 3.17 

Загальні рекомендації по виконанню стику стіни з міжповерховим 

перекриттям 

Товщина 

стіни, мм 

Поверховість, 

більше 

Рекомендоване 

армування 

проволокою 

В500 (ВрI) 

Рекомендована 

поверховість 

250 3 Ø4 вічко 40х40 мм 5 

380 5 Ø4 вічко 40х40 мм 9 

510 7 Ø5 вічко40х40 мм 11 
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Геометричні розміри конструктивних монолітних елементів будівлі: 

- зовнішні і внутрішні стіни прийняті товщиною 250 мм з бетону класу 

С20/25; 

- міжповерхові перекриття і плита покриття прийняті товщиною 200 мм з 

бетону класу С20/25; 

- розміри віконних прорізів прийняті згідно розроблених рішень при 

розробці енергозберігаючих вузлових з'єднань 1510 мм х 1510 мм; 

- підрізування у рівні перекриттів і в кутах будинку прийняті згідно 

розроблених рішень при розробці енергозберігаючих вузлових з'єднань 100 мм. 

 У розрахунковій схемі приймалися такі види завантажень: 

1) постійні навантаження – власна вага конструкцій каркасу будівлі, а 

також вагу конструкцій підлоги, покрівлі, перегородок, утеплення та 

штукатурки зовнішніх стін. 

1*) модальний аналіз конструкцій каркасу будівлі для схеми 1 і 2. 

2) снігове навантаження на покриття будівлі. 

3) тимчасові навантаження на перекриття і покриття будівлі. 

4) вітрові навантаження уздовж глобальної осі Х. 

5) вітрові навантаження уздовж глобальної осі У. 

Розрахункові поєднання зусиль (напруг) від завантажень. В елементах 

конструкцій з урахуванням прийнятих конструктивних рішень 

енергозберігаючих з’єднань виявилось наступне. 

Периметр віконних прорізів.  

Аналіз зміни напружень в розглянутих перетинах по (100 мм) свідчить 

(рис. 3.23) про наступне: 

- в горизонтальних і вертикальних перетинах відбувається перерозподіл 

напружень поздовжніх сил Ny і Nх – збільшення напружень на 24...55,3% і 

33,9...73% відповідно, при цьому відзначається збільшення до 40% відносних 

змін напруг із збільшенням висоти; 
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- про зниження поперечних сил Qх та місцевих згинальних моментів Мх 

на величину до 101,3% і 100,0% відповідно через появу ексцентриситетів 

зворотного знака. 

 

Рис. 3.23. Відносна зміна напруги в місцях підрізування по периметру 

віконних прорізів для схеми 2 залежно від висоти. 

 

Перетини в рівні перекриття.  

Аналіз зміни свідчить про наступне: 

- в горизонтальних перетинах відбувається перерозподіл напружень 

поздовжніх сил Ny – збільшення напружень на 113,9...138%, при цьому 

наголошується, що до відм. +39.0 м значення відносних змін мають 

приблизно однакову величину (100%), а з відм. +39.0 м по відм. +45.00 м 

напруги збільшуються ще на величину до 25%; 

- у вертикальних перетинах відбувається перерозподіл напружень 

поздовжніх сил Nх – збільшення напружень на 2...188,5%, при цьому 
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відзначається зниження відносної величини зміни напружень зі збільшенням 

висоти; 

- про зниження поперечних сил qх та місцевих згинальних моментів Мх 

на величину до 101,8% та 139% відповідно через появу ексцентриситетів 

зворотного знака. 

Кути будинку.  

Зміни напружень в розглянутих перетинах в з зовнішньою підрізкою 

(100 мм) свідчить про наступне: 

- в горизонтальних перетинах відбувається перерозподіл напружень 

поздовжніх сил Ny – збільшення напружень на 11,1...74%, при цьому 

наголошується, що до відм +45.0 м значення відносних змін мають приблизно 

однакову величину (33%), а на відм. + 48.0 м напруги збільшуються ще на 

величину до 41%; 

- у вертикальних перетинах відбувається перерозподіл (концентрація) 

напружень поздовжніх сил Nх і поперечних сил Qх – значне збільшення 

напружень на 40...610%, при цьому відзначається приріст відносної величини 

зміни напружень зі збільшенням висоти; 

- про зниження згинальних моментів Мх на величину 21,1...56,4% 

через появу ексцентриситетів зворотного знака. 

Результати розрахунку армування. 

Периметр віконних прорізів.  

Зафіксовано зниження коефіцієнтів використання для схеми 2 на 1÷70% 

з найбільшим зниженням в рівні цоколя, яке відбувається через перерозподіл 

напружень. При цьому несуча здатність і експлуатаційна придатність з 

урахуванням прийнятого для схеми 1 армування забезпечується. 

Аналіз результатів розрахунку армування в розглянутих перетинах в 

рівні перекриття з зовнішньою підрізкою (100 мм)  свідчить про зниження 

коефіцієнтів використання для схеми 2 на 30...80% до відм. +33.000 м і 

збільшення з відм. +33.000 м до відм. + 48.000 м на величину до 15% з 

найбільшим збільшенням в рівні перекриття на відм. +42.000 м, при цьому 
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несуча здатність і експлуатаційна придатність з урахуванням прийнятого для 

схеми 1 армування забезпечується з максимальним Квик = 0,94. 

Для забезпечення міцності розглянутих ділянок і жорсткості будівлі в 

цілому рекомендується установка додаткових каркасів згідно зі схемою, 

наприклад, для перекриття армування показаної на рис. 3.24. Крім цього 

рекомендується не виконувати підрізування в рівні перекриття на відм. + 

0.000 м, а так само обмежити підрізування до величини δп = 50 мм з відм. + 

39.000 м (після 12-го поверху). 

 

 

Рис. 3.24. Схема армування вузла в місцях підрізування в рівні 

перекриттів для схеми 2. 
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 Висновки даного етапу наступні. 

1. У місцях підрізування по периметру віконних прорізів несуча 

здатність забезпечена, виконано аналіз зміни напруг і розроблені типові 

рішення по конструюванню вузла. 

2, У місцях підрізування в рівні перекриттів відзначається збільшення 

напружень Nx і Ny на 120...180%, при цьому несуча здатність забезпечується з 

максимальним Квик = 0,94, розроблені конструктивні заходи та обмеження 

щодо застосування даного типу енергозберігаючого з'єднання. 

3. У місцях підрізування в кутах будинку відзначається істотне 

збільшення (концентрація) напружень Nx і Qx до 600% в рівні перекриття, що 

зажадало для забезпечення несучої здатності введення конструктивних 

заходів та обмежень щодо застосування даного типу енергозберігаючого 

з'єднання. 

 

3.8 Висновки до розділу 3  

 

1. Запропоноване конструктивне рішення влаштування поглиблення із 

зовнішнього боку кута та розташування в ньому термовкладишів підвищує 

температуру в куті 0,5 ÷ 1,7 
о
С, що забезпечує більш комфортні умови в 

приміщенні. 

2. Одержана математична залежність дозволяє розраховувати 

значення температури в куті без використання методів чисельного 

моделювання та експериментальних досліджень, що спрощує прийняття 

інженерних рішень. 

3. Чисельне моделювання температурних полів дозволило одержати не 

тільки дійсну картину розподілу температур по дослідженим перетинам, але 

й розрахувати значення лінійних коефіцієнтів теплопередачі.  

4. Енергозбереження запропонованого конструктивного рішення 

отвору з термовкладишами спостерігається у збільшенні температури на 

внутрішній поверхні стику вікна зі стіною до 15, 2 
о
С  або на 2 

о
С у 

порівнянні з традиційним рішенням. 
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5. Термовкладиші зменшують значення лінійних коефіцієнтів і 

відповідно збільшують приведені опори теплопередачі стіни і тим самим 

зменшують тепловитрати. 

6. Міцність запропонованих рішень для кутів та віконних отворів є 

достатньою, потребує тільки конструктивного армування сіткою з проволоки 

класу В500 (ВрI) Ø3 з розміром чарунками 40х40мм для всіх товщин стін. У 

місцях міжповерхових перекриттів потрібне обмеження поверховості в 

залежності від товщини стіни та додаткове армування сіткою з проволоки 

В500 (ВрI) Ø4 з розміром чарунку 40х40 мм для товщини до 380 мм, та Ø5 – 

для 510 мм 

7. Для каркаса монолітної 16-ти поверхової будівлі з прийнятими 

конструктивними рішеннями енергозберігаючих з'єднань свідчать про те, що: 

- у місцях підрізування по периметру віконних прорізів несуча 

здатність забезпечена, виконано аналіз зміни напруг і розроблені типові 

рішення по конструюванню вузла; 

- у місцях підрізування в рівні перекриттів відзначається збільшення 

напружень Nx і Ny на 120...180%, при цьому несуча здатність забезпечується з 

максимальним Квик = 0,94, розроблені конструктивні заходи та обмеження 

щодо застосування даного типу енергозберігаючого з'єднання; 

- у місцях підрізування в кутах будинку відзначається істотне 

збільшення (концентрація) напружень Nx і Qx до 600% в рівні перекриття, що 

зажадало для забезпечення несучої здатності введення конструктивних 

заходів та обмежень щодо застосування даного типу енергозберігаючого 

з'єднання. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ЛАБОРАТОРНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Досліджування проводились на віконному прорізі в конструкції зовнішньої 

цегляної стіни з запропонованим енергозберігаючим варіантом з додатковим 

термовкладишем та традиційним рішенням з чвертю. Проводилось порівняння з 

теоретичними розрахунками і визначення ступеню впливу присутності 

термовкладишу на значення локального приведеного опору теплопередачі в 

досліджених місцях стінового огородження. 

 

4.1 Планування експерименту в кліматичній камері  

 

Перед початком робіт була складена програма досліджень, до якої входило:  

- визначання виду  – лабораторні; 

- тип випробувань  –  кваліфікаційні; 

- об’єкт випробувань – зовнішня стіна з фасадною теплоізоляцією та 

тонкошаровою штукатуркою з віконним отвором; 

-  район – І-ша та ІІ-га  температурні зони України; 

- орієнтовні терміни випробування  – 8 діб; 

- обсяг випробувань – два етапи по 4 доби; 

- локалізація випробувань – перерізи віконного отвору в зовнішній стіні. 

Для виконання експериментальних досліджень був прийнятий як найбільш 

типовий і найбільш розповсюджений в будівництві віконний проріз, що має 

модульний розмір 1500х1500 мм. Експериментальні дослідження виконувались в 

кліматичній камері лабораторії випробувань будівельних споруд та конструкцій 

ДонНАБА згідно методики [76]. Вимірювання температур та теплових потоків 

проводились у два етапи: при товщині утеплювача на першому етапі 100 мм, на 

другому - 150 мм. 
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Однокамерний склопакет віконного заповнення в середині повітряного 

прошарку мав шар пінопласту, який забезпечував значення приведеного опору 

теплопередачі на рівні 0,75 м
2
·К/Вт по всій площині склопакету. Непрозорою 

частиною віконної конструкції є ПВХ–профіль Designs виробництва REHAU. 

Внутрішній і зовнішній опоряджувальні шари були виконані із листів 

гіпсокартону, що кріпилися на гіпсових маяках. Шви між листами гіпсокартону 

були щільно закладені і прогрунтовані. 

Перемички над прорізам були двох типів. З середини розташовувались дві 

рядові перемички перетином 120х70 мм. Перемичка, що утворює чверті мала z- 

подібний вигляд, оскільки в лівій частині вона була піднята догори на відстань 

140 мм по відношенню до правої її сторони. Для запобігання теплотехнічного 

впливу окремих частин перемички між ними влаштовувався додатковий шар 

утеплювача із екструдованого пінополістиролу товщиною 20 мм. У процесі 

тарировки тепломірів за допомогою інфрачервоного пірометру вивчалось 

температурне поле в зоні стику перемички. Дослідження виявили незначний 

вплив торцевих частин перемичок, який простежувався на відстань не більшу за 

100 мм від осьової ліній перерізу. Таким чином перетинах 1-1 та 3-3 

встановлювалось одномірне температурне поле, яке б могло бути при 

випробуваннях окремих віконних прорізів. 

Теплотехнічні показники шарів стіни наведено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1  

Розрахункові теплотехнічні дані випробуваної стіни 

№ 

 

Найменування 

шару 

Густина 

ρо, кг/м
3
 

Товщина 

, м 

Теплопровідність 

ip, Вт/(мК) 

Термічний опір 

теплопередачі 

Ri, м
2
К/Вт 

1 
Гіпсокартонний 

лист 
800 0,0125 0,21 0,06 

2 Кладка цегляна  1800 0,38 0,81 0,47 

3 

Плити  

з мінеральної 

вати  

75 
0,10 0,06 1,67 

0,15 0,06 2,50 

4 
Гіпсокартонний 

лист 
800 0,0125 0,21 0,06 
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За теоретичними розрахунками опір теплопередачі згідно формули (И.1) [1] 

по основному полі для даної чотиришарової конструкції становить  

.
α

1

λ

δ

λ

δ

λ

δ

λ

δ

α

1

34р

4

3р

3

2р

2

1р

1

в

R  

де в = 8,7 Вт/(м
2
К) – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні, 

приймається за Додатком Е [1], 

з = 23 Вт/(м
2
К) – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні, 

приймається за Додатком Е [1]. 

 Для першого етапу випробувань опір теплопередачі становить: 

 

42,2
23

1

0,21

0,0125

0,06

0,1

0,64

0,38

0,21

0,0125

7,8

1
R  м

2
К/Вт; 

 для другого етапу випробувань відповідно – 

 

25,3
23

1

0,21

0,0125

0,06

0,15

0,64

0,38

0,21

0,0125

7,8

1
R  м

2
К/Вт. 

Випробувалось одночасно два варіанти влаштування перерізу у зовнішній 

стіні. Варіант 1 – нове конструктивне рішення з поглибленням із зовнішнього 

боку та термовкладишем, варіант 2 – традиційне конструктивне рішення з чвертю. 

На рис. 4.1,а надана схема розташування вікна в стіні з боку теплого відсіку. На 

лівій стороні (варіант 1) указані місця перерізів під непарними номерами (1-1, 3-3, 

5-5), які відносяться до нового конструктивного рішення з термовкладишем в 

спеціальних поглибленнях. На правій стороні (варіант 2) відповідно місця 

перерізів (2-2, 4-4, 6-6), що знаходяться в місцях традиційного конструктивного 

рішення вікна з чвертю. На рис 4.1,б представлено загальний вигляд дослідженої 

огороджувальної конструкції з датчиками температур, тепломірами блоком 

автоматичного спостереження. 
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Теплова інерція огороджувальної конструкції, що розраховується за 

формулою (4) [1], для варіанту 1 становить: 

 

D = ΣRs = 0,06·3,34 + 0,47 9,2 + 1,67·0,55 + 0,06·3,34 = 5,64; 

 

для варіанту 2: 

 

D = ΣRs = 0,06·3,34 + 0,47 9,2 + 2,50·0,55 + 0,06·3,34 = 6,01. 

 

а)       б) 

     

Рис. 4.1. Схема перерізів (а) на внутрішній площині дослідженої 

огороджувальної конструкції та загальний вигляд (б) з датчиками температур, 

тепломірами та блоком автоматичного спостереження. 

 

Розташування вимірювальних точок на перерізах демонструє рис. 4.2.  
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Біля точок спостережень проставлено номери датчиків температур 

(позначено через Т1 – Т30) та тепломірів (позначено через ТП1 – ТП16). 

Маркування всіх датчиків з адресною вказівкою їх розташування наведено 

для датчиків температур в таблиці 4.2, тепломірів – таблиці 4.3.  

На лівій половині віконного склопакету в серединній частині 

виконувалась тарировка тепломірів. При усталеному температурному режимі 

(tв = 20,0 
о
С;  tз = -33,2 

о
С) було зроблено по 12 вимірювань.  Результати 

вимірювань і статистичної обробки наведені в таблиці 4.4. 

Загальний вигляд віконного заповнення з боку теплого відсіку 

представлений на рис. 4.3. 

а)      б) 

      

Рис. 4.3. Загальний вигляд розміщення з боку теплого відсіку датчиків 

на випробуваному фрагменті стіни з вікном:  

а – верхня частина;  

б – нижня частина. 

 

З боку холодного відсіку влаштовуються датчики (рис. 4.4) на рівні 

верху перерізу (1-1 та 2-2). Вимірювалась температура внутрішнього повітря 

і внутрішніх поверхонь. Такі ж датчики встановлені на рівні перерізів 3-3, 4-

4, 5-5 та 6-6. 

Початок вимірювань був пов'язаний з виходом на усталений 

температурний режим. Згідно рекомендації [76] пункту 10.7 для 

випробуваної конструкції з максимальним значенням теплової інерції D = 
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6,01, що не перевищує 7, тривалість випробувань повинна складати не менше 

72 год, або 3 доби. 

Таблиця 4.2 

Маркування датчиків температури 

Порядковий  

номер 

Номер 

каналу 

Номер за 

схемою 

Місце розташування 

точки замірів 

1 0-1 Т8 Перша перемичка (низ 1-1) 

2 0-2 Т6 Зовнішнє повітря (верх 1-1) 

3 0-3 Т 3 Середина кладки (верх 1-1) 

4 0-4 Т4 Під утеплювачем (верх 1-1) 

5 0-6 Т9 Друга перемичка (низ 1-1) 

6 0-7 Т10 Третя перемичка (низ 1-1) 

7 0-8 Т5 Зовнішня поверхня (верх 1-1) 

8 8-1 Т29 Внутрішнє повітря (низ) 

9 8-2 Т11 Укіс (низ 1-1)  

10 8-3 Т7 Внутрішня поверхня (низ 1-1) 

11 8-4 Т 2 Внутрішня поверхня (верх 1-1) 

12 8-5 Т25 Стіна (5-5) 

13 8-6 Т22 Укіс (3-3) 

14 8-7 Т21 Стіна (3-3) 

15 16-1 Т 16 Внутрішня поверхня (низ 2-2) 

16 16-2 Т17 Перша перемичка (низ 2-2) 

17 16-3 Т 18 Друга перемичка (низ 2-2) 

18 16-4 Т20 Укіс (низ 2-2) 

19 16-5 Т23 Стіна (4-4) 

20 16-6 Т24 Укіс (4-4) 

21 16-7 Т12 Внутрішня поверхня (верх 2-2) 

22 16-8 Т27 Стіна (6-6) 

23 24-1 Т15 Зовнішня поверхня (верх 2-2) 

24 24-2 Т19 Третя перемичка (низ 2-2) 

25 24-3 Т13 Середина кладки (верх 2-2) 

26 24-4 Т14 Під утеплювачем (верх 2-2) 

27 24-5 Т 31 Зовнішнє повітря (верх 2-2) 

28 24-6 Т26 Підвіконня (5-5) 

29 24-7 Т28 Підвіконня (6-6) 

30 24-8 Т 1 Внутрішнє повітря (верх) 
 

Експеримент відбувався у два етапи по 4 доби кожний. З 19 по 23 

лютого 2014 р. проводились дослідження першого етапу (23-го числа 
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здійснювався вихід на усталений режим), а з 5 по 8 березня 2014 р. – другого 

етапу (7-го числа - вихід на усталений режим). 

Таблиця 4.3 

Маркування тепломірів 

Порядковий 

номер 

Номер 

каналу 

Номер за 

схемою 

Заводський  

номер 

Переводний 

коефіцієнт 

Місце 

розташування 

1 Q 1 ТП4 15260 11,0 Верх (2-2) 

2 Q 2 ТП1 15257 10,8 Верх (1-1) 

3 Q 3 ТП3 15261 9,53 Укіс (1-1) 

4 Q 4 ТП2 15258 10,0 Низ (1-1) 

5 Q 5 ТП6 15255 12,6 Укіс (2-2) 

6 Q 6 ТП7 15256 11,8 Стіна (3-3) 

7 Q 7 ТП11 15246 11,3 Стіна (5-5) 

8 Q 8 ТП15 15253 10,3 Вікно (ліве) 

9 Q 9 ТП8 15259 4,5 Укіс (3-3) 

10 Q 10 ТП5 15254 5,12 Низ (2-2) 

11 Q 12 ТП14 15247 25,1 Укіс (6-6) 

12 Q 13 ТП12 15266 4,77 Укіс (5-5) 

13 Q 14 ТП10 15263 5,38 Укіс (4-4) 

14 Q 15 ТП9 15269 24,5 Стіна (4-4) 

15 Q 16 ТП13 15262 20,0 Стіна (6-6) 

 

а)      б) 

 

Рис. 4.4. Загальний вигляд випробуваного фрагменту стіни з вікном з 

боку холодного відсіку:  

а – ліва;  

б – права частина. 



114 
 

 

Таблиця 4.4 

Тарировка тепломірів  06.02.14 (на лівому боці склопакету)  температура: tв = 20,0 
о
С;  tз = -33,2 

о
С 

№ за 

схемою 

Ціна поділки 

Вт/(Мв·м
2
) 

Показання мілівольтметру, Мв,  на замірі Середнє 

значення 

RΣ, 

м
2
К/Вт 

k 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Мв Вт/м
2
 

ТП 1 11,0 3,2 3,7 3,9 3,6 2,8 2,9 3,2 3,3 4,7 3,5 3,9 4,4 3,63 39,9 1,33 0,564 

ТП 2 10,8 4,5 4,6 4,3 4,2 4,0 4,8 4,5 4,3 5,5 4,7 4,4 4,3 4,51 48,7 1,09 0,688 

ТП 3 9,53 5,1 5,3 5,1 5,1 4,6 4,9 4,4 4,6 6,5 4,7 4,7 4,6 4,96 47,3 1,12 0,670 

ТП 4 10,0 5,5 5,3 4,7 5,2 6,0 5,8 5,8 5,4 4,9 5,4 5,4 4,9 5,40 54,0 0,99 0,758 

ТП 5 12,6 3,2 4,8 3,7 4,4 4,2 3,9 3,6 4,2 4,1 3,4 5,5 3,6 4,02 50,7 1,05 0,714 

ТП 6 11,8 4,3 4,2 4,5 3,9 4,3 4,0 5,0 4,6 4,5 4,4 4,7 4,5 4,40 51,9 1,03 0,728 

ТП 7 11,3 4,9 5,0 5,2 4,6 4,7 4,8 4,6 4,5 4,7 4,3 4,8 4,7 4,74 53,6 0,99 0,758 

ТП 8 10,3 5,0 5,0 4,6 4,8 5,2 4,5 5,0 4,8 5,2 5,0 4,9 5,0 4,92 50,7 1,05 0,714 

ТП 9 4,5 10,9 11,5 12,1 11,6 12,5 12,3 12,7 11,7 11,5 11,4 11,9 11,8 11,70 52,7 1,01 0,682 

ТП 10 5,12 8,7 8,6 8,9 9,0 8,6 8,3 9,5 8,9 8,8 8,9 8,7 9,0 8,79 45,0 1,18 0,636 

ТП 11 4,38 11,7 11,4 12,1 11,3 12,0 12,7 14,0 12,2 12,2 12,0 12,1 12,0 12,11 53,04 1,00 0,750 

ТП 12 4,77 10,6 11,6 10,6 11,4 10,1 10,5 10,1 10,7 10,5 10,2 10,3 10,2 10,60 50,6 1,05 0,714 

ТП 13 5,38 9,8 9,1 9,6 10,9 10,8 10,0 9,6 9,3 10,0 10,5 9,9 9,5 9,97 53,6 0,99 0,758 

ТП 14 5,01 8,7 8,6 8,9 9,0 8,6 8,3 9,5 8,9 8,8 8,9 8,7 9,0 8,75 43,84 1,21 0,620 

ТП 15 4,66 10,1 9,0 9,4 9,5 9,3 9,8 8,0 8,8 9,9 10,2 10,8 9,0 9,73 45,34 1,17 0,641 
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Усталеність процесу теплопередачі через огородження контролювалася 

показаннями температур внутрішнього та зовнішнього повітря та 

температурами в досліджених точках. На рис. 4.5 представлена інформація 

про автоматичний запис показань температур, яка свідчить про відхилення 

від середнього показання не більш за 0,05 К при рекомендованому [76]   

значенні 1 К. 

Заміри температури вручну дали збіг результатів з автоматичним 

способом з похибкою, що не перебільшує 1 К. 

 

Рис. 4.5. Демонстрація усталеності показників температур в точках. 

 

Аналогічно спостерігався усталений режим при вимірюваннях 

теплових потоків, що демонструє рис. 4.6. На рисунку зафіксовані амплітудні 

відхилення, які з’являлись у моменти контрольних дотиків до датчиків 

теплових потоків при ручному замірюванні. Показання всіх датчиків після 

контролю поверталися до постійних значень. Відхилення від середніх 

показань не перевищувало 0,1 МВ. 

Вимірювання велись в автоматичному режимі. Контрольні 

вимірювання інформації щодо температури та густини теплового потоку 

проводились згідно [149, 150] цілодобово через кожні 3 год (тобто в 0, 3, 6, 9, 
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12, 15, 18 та 21 год) вручну. Вологість повітря в теплому відсіку кліматичної 

камери вимірюють через кожні 6 год (тобто в 0, 6, 12 та 18 год). 

Вимірювання проводились з виконанням вимог і рекомендацій, що містяться 

в [151 - 154]. 

Після досягнення усталеного режиму, формування якого визначались за 

контрольними вимірами поверхневої температури, вимірювались за 

допомогою вимірювальних приладів значення поверхневої густини 

теплового потоку, температури зовнішньої та внутрішньої поверхонь та 

повітря межових шарів по обидва боки. Кількість вимірів на стадії 

усталеного режиму була не менше десяти. Коливання результатів 

вимірювань кожного параметра в умовах усталеного теплового потоку не 

перевищували границі допустимих основних похибок. 

 

 

Рис. 4.6. Демонстрація усталеності показників теплових потоків. 

 

4.2 Результати лабораторних досліджень 

 

Розрахунок середніх значень густини теплового потоку (приклад для 

шести тепломірів наведено в таблиці 4.5) за формулами статистичної 
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 Таблиця 4.5   

Розрахунок середніх значень густини теплового потоку 

 
Зона  

тепломіру 

Параметр  

qі, Вт/м
2
 

Номер вимірювання, п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТП1 q1 21,45 29,28 27,42 24,15 25,41 27,46 25,15 26,18 28,16 27,12 

ТП2 q2 30,76 32,69 30,46 31,20 31,00 31,01 32,08 32,31 29,02 31,17 

ТП3 q3 23,56 25,34 21,90 23,86 23,84 22,86 24,69 24,15 23,93 25,17 

ТП4 q4 33,05 34,34 31,53 32,24 32,15 33,00 33,28 34,54 32,86 33,01 

ТП5 q5 24,47 26,82 31,76 25,64 30,02 26,03 25,93 27,13 24,88 25,52 

ТП6 q6 28,17 31,01 31,61 30,54 29,56 30,46 31,02 31,12 32,05 28,97 

Зона  

тепломіру 

Параметр 

 

Номер вимірювання, п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТП1  

 

 

 
jqq   

3,95 -3,88 -2,02 1,25 0,01 -2,06 0,25 -0,78 -2,76 -1,72 

ТП2 0,03 -1,52 0,71 -0,03 0,17 0,16 -0,91 -1,14 2,15 0,41 

ТП3 0,37 -1,41 2,03 0,07 0,09 1,07 -0,76 -0,22 0,00 -1,24 

ТП4 -0,05 -1,34 1,47 0,76 0,85 0,00 -0,28 -1,54 0,14 -0,01 

ТП5 2,35 0,00 -4,94 1,18 -3,20 0,79 0,89 -0,31 1,94 1,30 

ТП6 2,28 -0,56 -1,16 -0,09 0,89 -0,01 -0,57 -0,67 -1,6 1,48 

Зона  

тепломіру 
Параметр  2

jqq   в номерах вимірювання, п 
Похибка 

 

Середнє 

значення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ  2
jqq    1quA  qіср 

ТП1 15,60 15,05 4,08 1,56 0,0001 4,24 0,063 0,61 7,62 2,96 52,39 0,76 25,4  ± 0,76 

ТП2 0,0004 2,31 0,50 0,001 0,03 0,03 0,83 1,30 4,62 0,17 15,79 0,42 31,17 ± 0,42 

ТП3 0,14 1,99 4,12 0,005 0,008 1,14 0,58 0,05 1,54 9,57 0,00 0,33 23,93 ± 0,33 

ТП4 0,003 1,80 2,16 0,58 0,72 0,00 0,08 2,37 0,02 0,0001 7,91 0,30 33,00  ± 0,30 

ТП5 5,52 0,00 24,40 1,39 10,24 0,62 0,79 0,10 3,76 1,69 48,51 0,73 26,82 ± 0,73 

ТП6 5,20 0,31 1,35 0,008 0,79 0,0001 0,32 0,45 2,56 2,19 13,18 0,38 30,45 ± 0,38 
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обробки (2.6 – 2.8) дозволяв знаходити довірчі границі ε  випадкової помилки 

вимірювань. Максимальне відхилення від середньої величини не 

перебільшувало 3%, що свідчить про достовірність отриманих результатів. 

Результати вимірювань першого етапу розміщені в таблиці 4.6. а 

другого – у таблиці 4.7. Там надано також зведені дані розрахунків. 

Накопичення результатів вимірювань виконувалась за допомогою програми 

EXEL, приклад фіксації показників наведено у додатку В. Аналіз отриманих 

результатів проводився для основних частин перерізу: верхньої, бокової на 

нижньої. 

Верхня частина отвору. 

На рис. 4.7 представлено схеми поперечних перерізів верху вікна для 

першого етапу випробувань при товщині утеплювача 100 мм. 

 

а)       б) 

     

Рис. 4.7. Схеми перетинів верху вікна на першому етапі випробувань: а- 

переріз 1-1, б – переріз 2-2. 

 

За результатами випробувань отримані значення температур: 

внутрішнього tв та зовнішнього повітря tз, укосу τ1  та поверхні стіни τ2 і τ3 . За 

величинами відповідних теплових потоків розраховано опори теплопередачі 

укосу RΣ1 та поверхні стіни RΣ2, знайдено значення приведеного опору 

теплопередачі  RΣпр, м
2
·К/Вт.  Теоретичні   значення   опору    теплопередачі  
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Таблиця 4.6 

Показання датчиків температури  23.01.14 

№ № 

каналу 

№  за 

схемою 

Номер заміру та час 

1 2 3 4 5 

10:57 11:37 12:06 13:28 13:48 

1 0-1 Т 8 12,83 12,8 12,79 12,86 12,85 

2 0-2 Т 6 -32,4 -33,7 -34,4 -34,5 -33,3 

3 0-3 Т 3 14,4 14,24 14,25 14,28 14,46 

4 0-4 Т 4 11,57 11,03 11,51 11,45 11,38 

5 0-6 Т 9 16,19 16,1 16,01 15,88 15,85 

6 0-7 Т 10 6,36 6,37 6,43 6,37 6,34 

7 0-8 Т 5 -33,3 -33,7 -33,8 -34,0 -33,6 

8 8-1 Т 29 18,92 19,19 19,22 18,89 19,21 

9 8-2 Т 11 22,11 22,79 23,17 22,67 22,67 

10 8-3 Т 7 20,43 21,00 21,48 21,18 21,13 

11 8-4 Т 2 16,01 17,31 17,87 17,13 17,45 

12 8-5 Т 25 16,21 16,74 17,01 16,31 16,63 

13 8-6 Т 22 21,83 22,14 22,60 22,25 22,27 

14 8-7 Т 21 19,46 20,00 20,31 19,72 19,7 

15 16-1 Т 16 20,36 20,88 21,27 20,64 20,67 

16 16-2 Т17 11,92 11,76 11,68 11,56 11,50 

17 16-3 Т 18 7,22 7,16 7,06 7,11 7,2 

18 16-4 Т 20 18,86 19,38 19,69 19,26 19,19 

19 16-5 Т 23 14,67 14,83 14,95 14,50 14,55 

20 16-6 Т 24 18,67 19,33 19,58 19,30 19,02 

21 16-7 Т 12 18,60 19,45 19,71 19,12 19,32 

22 16-8 Т 27 14,76 15,25 15,24 14,95 15,06 

23 24-1 Т 15 -30,3 -29,8 -30,3 -30,4 -30,3 

24 24-2 Т 19 -1,53 -1,52 -1,47 -1,44 -1,43 

25 24-3 Т 13 5,47 5,48 5,49 5,50 5,49 

26 24-4 Т 14 -6,68 -6,64 -6,65 -6,51 -6,5 

27 24-5 Т 31 -31,5 -29,8 -31,2 -31,0 -31,1 

28 24-6 Т 26 14,65 15,43 15,46 14,91 14,98 

29 24-7 Т 28 13,47 13,9 14,19 13,76 13,70 

30 24-8 Т 1 25,43 26,4 27,4 24,7 26,24 

 

знайдені за середніми значеннями U, Вт/(м
2
К), розрахованих за допомогою 

програми Therm 7.0. Експериментально опір теплопередачі розрахований з 

використанням залежності RΣі = (tв - tз)/qі через отримані значення теплового 

потоку на визначеній ділянці стіни. 
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Таблиця 4.7 

Показання датчиків температури  дата: 8.02.14 

tв =  18,4 – 19,9
 о
С  

№ № 

каналу 

№ 

 за схемою 

Номер заміру та час Середнє  

 1 2 3 

10:15 11:56 12:47 

1 Т 1 24-8 21,39 23,33 22,42 22,39 

2 Т 2 8-4 19,16 19,65 19,93 19,48 

3 Т 3 0-4 15,9 15,9 16,0 15,93 

4 Т 4 0-3 6,43 6,33 6,281 6,35 

5 Т 5 0-8 -34,5 -33,9 -34,1 -34,17 

6 Т 6 0-2 -34,4 -34,6 -33,8 -34,27 

7 Т 7 8-3 16,28 17,66 17,56 17,27 

8 Т 8 0-7 11,4 11,5 11,5 11,47 

9 Т 9 0-1 10,98 11,22 11,32 11,19 

10 Т 10 0-6 1,94 1,88 1,86 1,89 

11 Т 11 8-2 18,47 19,93 19,93 19,57 

12 Т 12 16-7 15,62 16,95 16,96 16,62 

13 Т 13 24-3 9,24 9,11 9,246 9,20 

14 Т 14 24-4 -2,16 -2,22 -2,24 -2,21 

15 Т 15 24-1 -32,3 -30,7 -30,9 -31,2 

16 Т 16 16-1 16,06 17,47 17,5 17,13 

17 Т17 16-2 7,88 7,85 7,809 7,85 

18 Т 18 16-3 4,92 5,05 5,2 5,06 

19 Т 19 24-2 0,0 0,14 0,525 0,22 

20 Т 20 16-4 14,9 16,29 16,41 15,97 

21 Т 21 8-7 16,36 17,46 17,59 17,23 

22 Т 22 8-6 18,62 20,14 20,14 19,63 

23 Т 23 16-5 10,93 12,26 12,47 11,98 

24 Т 24 16-6 16,38 17,76 17,93 17,43 

25 Т 25 8-5 13,44 14,52 13,62 13,80 

26 Т 26 24-6 11,35 12,77 13,08 12,49 

27 Т 27 16-8 11,25 12,73 12,94 12,41 

28 Т 28 24-7 10,99 12,12 12,51 11,94 

29 Т 29 8-1 20,36 20,77 19,79 20,31 

30 Т 31 24-5 -30,2 -29,7 -30,8 -30,23 

 

Розрахунок проводився за наступним алгоритмом. 

1. Отримувалась картина температурного поля, фіксувалась 

інформація про теплові потоки через відповідні ділянки огородження. 

Визначались довжина ділянки та значення U-фактору. 

Рисунок 4.8 демонструє отримані за чисельним моделюванням 

температурне поле (а) та таблицю (б) з розрахованими величинами  U-

фактору. 
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Рис. 4.8. Температурне поле (а) та таблиця (б) величин  U-фактору. 

 

2. Розраховувалась величина теплового потоку через основне поле.  

U = 1/RΣ  = 1/(1/8,7 + 0,38/0,81 +0,1/0,06 + 0,01/0,6 + 1/23) = 1/2,42 =  

= 0,4 Вт/(м
2
К). 

3. Встановлювались значення складових формули розрахунку лінійних 

коефіцієнтів теплопередачі. 

LΣ = 0,45 м - q = 0,3832 Вт/(м
2
К); А = 0,2 м - q = 0,4886 Вт/(м

2
К). 

4. Виконувався розрахунок лінійних коефіцієнтів теплопередачі. 

k =1·(LΣ + A)q - 1·LΣ U = 1·(0,45·0,3832 + 0,2·0,4886) - 1·0,45· 0,4 =  

= 0,09 Вт/(м·К). 

5. Розраховувалось значення приведеного опору теплопередачі. 

0,65 1
2,34

0,45
0,09 1

2,42
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2
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6. Розраховувався коефіцієнт термічної однорідності. 

r = RΣпр/RΣ  = 2,34/2,42 = 0,97. 

Зведені значення названих показників надано в таблиці 4.8. 
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Таблиця 4.8 

Теоретичні та експериментальні теплотехнічні параметри верху 

перерізу вікна 

 

Позначення 

показника 

 

Значення показника при товщині утеплювача δут, м 

0,10 (перший етап) 0,15 (другий етап) 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 1 Варіант 2 

теор. експ. теор. експ. теор. експ. теор. експ. 

tв, 
о
С (точка 1) 20,00 20,57 20,00 20,57 20,00 22,39 20,00 22,39 

tз, 
о
С (точка 11) -33,00 -32,50 -33,00 -32,50 -33,00 -32,00 -33,00 -32,20 

τ1, 
о
С (точка 4) 16,97 17,21 14,53 16,13 17,53 19,57 14,63 15,15 

τ2, 
о
С (точка 3) 17,47 16,83 14,03 15,64 17,90 19,27 14,33 16,27 

τ3, 
о
С (точка 2) 17,45 15,76 16,85 15,42 18,10 18,13 17,20 16,54 

k, Вт/м·К 0,087 0,100 0,380 0,420 0,085 0,079 0,418 0,420 

RΣ1, м
2
·К/Вт 2,53 2,52 1,13 1,16 2,98 2,94 1,23 1,26 

RΣ23, м
2
·К/Вт 2,32 2,24 1,62 1,70 3,08 2,98 1,79 1,70 

RΣпр, м
2
·К/Вт 2,56 2,50 1,61 1,54 3,29 3,33 1,78 1,80 

RΣ, м
2
·К/Вт 2,42 2,42 2,42 2,42 3,25 3,25 3,25 3,25 

 

Для огородження з чвертю розрахунок виконувався аналогічно. 

1. Отримано (рис. 4.9) температурне поле і значення U-фактору 

 

Рис. 4.9. Температурне поле (а) та таблиця (б) величин  U-фактору. 

 

2. U = 1/RΣ  = 1/(1/8,7 + 0,38/0,81 +0,1/0,06 + 0,01/0,6 + 1/23) = 1/2,42 =  

= 0,4 Вт/(м
2
К). 
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3.  LΣ = 0,45 м - q = 0,8452 Вт/(м
2
К); А = 0,2 м - q = 0,9926 Вт/(м

2
К). 

4. k =1·(LΣ + A)q - 1·LΣ U = 1·(0,45·0,8452 + 0,2·0,9926) - 1·0,45· 0,4 =  

= 0,4 Вт/(м·К). 

5. 
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6. r = RΣпр/RΣ  = 1,11/2,42 = 0,46. 

На рис. 4.10 показано графіки (для товщини утеплювача 100 мм прорізу 

без чверті та з чвертю) значень температур в точках, величини яких одержані 

розрахунковим та теоретичним способами. Рис. 4.11 наведені графіки для 

товщини утеплювача 150 мм. 

 

Рис. 4.10. Показання температур в точках досліджень верху вікна при 

товщині утеплювача 100 мм. 

 

Аналіз представлених на рис. 4.10 та 4.11показників температур 

свідчить про збіг теоретичних та експериментальних даних в межах 

відхилень, що не перевищують 13%. В основному зафіксовано декілька 
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більші значення температур в експерименті порівняно з теоретичними 

значеннями, що може свідчити про відмінність значень теплопровідностей, 

прийнятих матеріалів конструктивних шарів стінидля теоретичного 

розрахунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.11. Показання температур в точках досліджень верху вікна при 

товщині утеплювача 150 мм. 

 

Схожими процесами слід вважати теоретичні розрахунки та 

лабораторні вимірювання температур в досліджених точках. Для 

встановлення відповідності досліджених процесів використовується 

коефіцієнт кореляції, що розраховується за формулою (2.10). Коефіцієнт 

кореляції розраховується для двох статистичних спостережень, позначених 

через f(xi) – для теоретичних даних температури в характерній точці 11, 

розташованій на укосі та g(xi) – для експериментальних. Складові до 

кореляційного аналізу залежностей представлено в таблиці 4.9. 
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Таблиця 4.9 

Показники кореляційного аналізу 

xi f(xi) g(xi) f(xi)·g(xi) f
2
(xi) g

2
(xi) 

1 17,22 15,74 271,04 296,53 247,75 

2 17,21 15,70 270,20 296,18 246,49 

3 17,23 15,80 272,23 296,87 249,64 

4 17,16 15,82 271,47 294,12 250,27 

5 17,30 15,60 269,88 299,29 243,36 

6 17,24 15,90 274,12 297,22 252,81 

7 17,10 15,75 269,33 292,41 248,06 

8 17,15 15,74 269,94 294,12 247,75 

9 17,26 15,67 270,46 297,91 245,55 

10 17,13 15,88 272,02 293,44 252,17 

 

За даними таблиці 4.3 розраховано відповідні суми: 

;09,2931)(
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1

2 
i

ixf .85,2483)(
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1

2 
i

ixf

 

За формулою (2.10) отримано коефіцієнт кореляції, що дорівнює 
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Знайдене значення коефіцієнта кореляції r = 0,98 свідчить про 

достатній зв'язок отриманих результатів теоретичних розрахунків та 

експериментів і підтверджує їх достовірність. Розрахований за даною 

методикою коефіцієнт кореляції для інших точок спостережень дав 

результат, який є не нижчим за r = 0,95. 

 

4.3 Порівняльний аналіз теоретичних розрахунків та лабораторних 

спостережень 

 

На рис. 4.12 наведено теоретичні та експериментальні значення 

локальних приведених опорів теплопередачі дослідженого верху вікна. 
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Рис. 4.12. Теоретичні та експериментальні значення локального 

приведеного опору теплопередачі верху віконного отвору. 

 

Розраховані приведені опори теплопередачі за теоретичними та 

експериментальними даними є близькими за значеннями і демонструють 

стале збільшення при додатковому утепленні. Зростання опору теплопередачі 

становить (2,5/1,54 та 3,33/1,8) 1,6 – 1,9 рази у варіанті 1 у порівнянні з 

варіантом 2. 

Бокова частина отвору. В боковій частині випробування проводились в 

перерізі 3-3 (варіант 1) та перерізі 4-4 (варіант 2). В таблиці 4.10 надано 

результати вимірювань температур та розрахунки теплотехнічних 

показників. 

За рахунок розташування термовкладишу у варіанті 1 теоретичні 

розрахунки виявили більший за величиною приведений опір теплопередачі 

на рівні  RΣпр = 2,72 м
2
·К/Вт у порівнянні о опором теплопередачі по 

основному полі, що дорівнює  RΣ = 2,42 м
2
·К/Вт.  

Експериментальні дослідження підтвердили таке збільшення, в 

результаті зафіксовано відповідні значення опорів теплопередачі RΣпр = 2,64 

м
2
·К/Вт та RΣ = 2,42 м

2
·К/Вт. 
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Таблиця 4.10 

Зведені дані теоретичних та експериментальних досліджень конструкції 

бокових частин віконного перерізу  

 

Позначення 

показника 

 

Значення показника при товщині утеплювача δут, м 

0,10 (перший етап) 0,15 (другий етап) 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 1 Варіант 2 

теор. експ. теор. експ. теор. експ. теор. експ. 

tв, 
о
С (точка 1) 20,00 20,57 20,00 20,57 20,00 22,39 20,00 22,39 

tз, 
о
С (точка 11) -33,00 -32,50 -33,00 -32,50 -33,00 -32,00 -33,00 -32,20 

τ1, 
о
С (точка 4) 16,27 17,21 14,47 16,13 17,23 19,57 14,17 15,15 

τ2, 
о
С (точка 3) 17,80 16,83 15,50 15,64 16,30 19,27 15,70 16,27 

τ3, 
о
С (точка 2) 17,40 15,76 16,90 15,42 17,10 18,13 17,40 16,54 

k, Вт/м·К 0,075 0,076 0,327 0,400 0,076 0,089 0,297 0,320 

RΣ1, м
2
·К/Вт 2,79 2,52 1,15 1,16 3,27 2,94 1,60 1,26 

RΣ23, м
2
·К/Вт 2,45 2,24 1,83 1,71 3,10 2,98 2,08 1,80 

RΣпр, м
2
·К/Вт 2,72 2,63 2,28 2,21 3,76 3,33 2,72 2,68 

RΣ, м
2
·К/Вт 2,42 2,42 2,42 2,42 3,25 3,25 3,25 3,25 

 

За результатами розрахунків значень приведених опорів теплопередачі 

побудовано графіки, що представлені на рис. 4.13. 

 

 

Рис. 4.13. Теоретичні та експериментальні значення приведеного опору 

теплопередачі бокової частини віконного отвору. 
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Нижня частина отвору. В нижній частині випробування проводились в 

перерізі 5-5 (варіант 1) та перерізі 6-6 (варіант 2). В таблиці 4.11 надано 

результати вимірювань температур та розрахунки теплотехнічних 

показників.  

За результатами розрахунків значень приведених опорів теплопередачі 

побудовано графіки, що представлені на рис. 4.14. 

. 

 
  

Рис. 4.14. Теоретичні та експериментальні значення приведеного опору 

теплопередачі бокової частини віконного отвору. 

 

За рахунок розташування термовкладишу у варіанті 1 теоретичні 

розрахунки виявили більший за величиною приведений опір теплопередачі 

на рівні  RΣпр = 2,62 м
2
·К/Вт у порівнянні о опором теплопередачі по 

основному полі, що дорівнює  RΣ = 2,42 м
2
·К/Вт.  

Експериментальні дослідження підтвердили таке збільшення, в 

результаті зафіксовано відповідні значення опорів теплопередачі RΣпр = 2,53 

м
2
·К/Вт та RΣ = 2,42 м

2
·К/Вт. 
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Таблиця 4.11 

Зведені дані теоретичних та експериментальних досліджень конструкції  

нижніх частин віконного перерізу 

  

 

Позначення 

показника 

 

Значення показника при товщині утеплювача δут, м 

0,10 (перший етап) 0,15 (другий етап) 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 1 Варіант 2 

теор. експ. теор. експ. теор. експ. теор. експ. 

tв, 
о
С (точка 1) 20,00 20,57 20,00 20,57 20,00 22,39 20,00 22,39 

tз, 
о
С (точка 11) -33,00 -32,50 -33,00 -32,50 -33,00 -32,00 -33,00 -32,20 

τ1, 
о
С (точка 4) 16,27 17,21 14,47 16,13 17,23 19,57 14,17 15,15 

τ2, 
о
С (точка 3) 17,80 16,83 15,50 15,64 16,30 19,27 15,70 16,27 

τ3, 
о
С (точка 2) 17,40 15,76 16,90 15,42 17,10 18,13 17,40 16,54 

k, Вт/м·К 0,075 0,076 0,327 0,400 0,076 0,089 0,297 0,320 

RΣ1, м
2
·К/Вт 2,79 2,52 1,15 1,16 3,27 2,94 1,60 1,26 

RΣ23, м
2
·К/Вт 2,45 2,24 1,83 1,71 3,10 2,98 2,08 1,80 

RΣпр, м
2
·К/Вт 2,62 2,53 1,65 1,73 3,76 3,32 3,31 2,03 

RΣ, м
2
·К/Вт 2,42 2,42 2,42 2,42 3,25 3,25 3,25 3,25 

 

 В частині організації досліджень була виконана відповідність роботам 

[136 - 145], при проведенні вимірювань [146 -151]. 

Значення лінійних коефіцієнтів теплопередачі відрізняються не більш 

ніж 13% від теоретичних. 

 

4.4. Висновки до розділу 4 

1. Експериментальні дослідження підтвердили теоретичні значення  

розподілу температур в досліджених перетинах з точністю,що не перевищує 

5%. 

2. Застосування термовкладишів в конструктивному рішенні отвору без 

чверті збільшує температури на внутрішній поверхні стіни у стику вікна із 
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стіною теоретично на 2,3 – 3,4 
о
С, а експериментально на 1,1 – 3,0 

о
С, у 

порівнянні з традиційним рішенням з чвертю. Тим самим, виключається 

можливість виникнення конденсату особливо у випадках збільшення 

відносної вологості повітря при порушеному повітрообміні в приміщеннях. 

3. Значення лінійних коефіцієнтів теплопередачі відрізняються не 

більш ніж 13% від теоретичних. 

 

Результати розділу опубліковано: 

1. Прищенко, А.Н. Лабораторные теплотехнические испытания 

верхнего стыка окна с кирпичной стеной [Текст] / А.Н. Прищенко // Вестник 

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. – 2014. – 

Вып. 2014-2(106). – С. 58-62. 

2. Пріщенко, А.М. Приведений опір теплопередачі верху віконного 

перерізу цегляної стіни з зовнішньою теплоізоляцією [Текст] / 

А.М. Пріщенко // Будівельні конструкції. – Київ: НДІБК, 2014. – Вип. №80. – 

C. 171 - 175. 

3. Прищенко, А.Н. Устройство проема в наружной стене с 

дополнительным утеплением углублений с внешней стороны [Текст] / А.Н. 

Прищенко // Журнал «Современное промышленное и гражданское 

строительство». – Макеевка, 2014. – Том 10, № 2. – С. 37-46. 

4. Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель: 

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 – [Чинний від 2014-01-01]. – К.: Мінрегіонбуд 

України, 2014. - 46 с. – С. 28 – 31.  (Національний  стандарт України). 
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РОЗДІЛ 5 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА КОМФОРТНОСТІ 

ЦИВІЛЬНИХ БУДИНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ  

ЗОВНІШНІХ СТІН 

 

 Запропоновані нові конструктивні рішення енергоощадних вузлових 

з’єднань зовнішніх стін з термовкладишами перевіряються на здатність 

підвищувати енергоефективність будівель, сприяти покращенню показників 

мікроклімату приміщень та можливість досягати економічного ефекту при їх 

використанні. В розділі наведено відомості про впровадження результатів 

дослідження.  

 

5.1 Визначення впливу енергоощадних вузлових з’єднань на 

енергоефективність будинків  

 

Виявити вплив енергоощадних вузлових з’єднань можна на основі 

розрахунку енергетичного паспорту типового будинку і встановлення класу 

енергоефективності. Клас енергоефективності встановлюється розрахунком 

згідно вимог ДБН В.2.6-31 [1], алгоритму, що міститься в ДСТУ-Н Б А.2.2-5 

[80] або в [40], та з урахуванням рекомендацій ДСТУ Б А.2.2-8 [81] та ДСТУ 

ISO 13790 [152]. Також враховується досвід [153 - 173] впровадження 

енергоефективних конструктивних рішень в інших країнах. 

Демонстрація впливу запропонованих способів влаштування вузлів з 

термовкладишами на енергоефективність будинку проводився на прикладі 

конкретного цивільного будинку, розташованого в м. Донецьку. Будинок 

трьохповерховий, розміром в плані по внутрішньому обміру стін 8,75х9,2 м. 

Висота від підлоги першого поверху до стелі третього – 8,71 м. Його 

схематичне зображення наведено у Додатку А. 
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Спочатку розглядається нульовий варіант, коли значення приведених 

опорів теплопередачі прийнято на рівні нормативних величин без врахування 

впливу вузлових з’єднань. 

Стіни цегляні товщиною 0,38 м з фасадною теплоізоляцію, яка  

забезпечує опір теплопередачі по основному полі на рівні нормативного, 

тобто RΣнп = 3,3 м
2
·К/Вт. Таке рішення відповідає другому етапу 

випробувань, коли товщина утеплювача становила 150 мм, а 

теплопровідність дорівнювала 0,06 Вт/(м·К). 

Розрахунок проводиться за алгоритмом, що співпадає з наведеним в 

стандарті ДСТУ-Н Б А.2.2-5 [80].  

1. Визначення геометричних показників:  

Fh = 241,4 м
2
 - опалювана площа будівлі; 

Fl  = 199,0 м
2 
– розрахункова площа; 

Vh = 701,2 м
3 
- опалюваний об’єм будівлі; 

FΣ =  415,6 м
2 

- загальна площа зовнішніх огороджувальних 

конструкцій, в тому числі: 

Fспв = 41,8 м
2
 - загальна площа зовнішніх світлопрозорих 

огороджувальних конструкцій (вікон), серед якої орієнтована на схід - Fспвсх = 

2,1 м
2
, південь - Fспвпд = 18,7 м

2
;
 
захід - Fспвзх = 21,0 м

2
; 

Fукспв = 18,0 м
2 
- площа віконних укосів; 

Fд  = 8,0 м
2 
- загальна площа вхідних дверей; 

Fукд = 4,5 м
2 
- площа укосів дверей; 

Fнп1 = 312,6 м
2
 -  площа зовнішніх стін (з вікнами, дверима і без укосів), 

Fнп = Fнп1 + Fукспв + Fукд - Fспв  - Fд  = 285,3 м
2 

- загальна площа зовнішніх 

непрозорих стінових огороджувальних конструкцій (з укосами без вікон і 

дверей); 

Fпкхг = 80,5 м
2
 - загальна площа суміщеного покриття. 

Приміщення нижче відмітки 0,000 мають температуру повітря за 

значенням рівним температурі верхніх поверхів і мають іншу функціональну 
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приналежність. Тому тепловитрати в цьому напряму не відбуваються і площа 

перекриття з подальші розрахунки не включається. 

2. Призначення теплотехнічних показників: 

RΣпрнп = 3,3 м
2
·К/Вт - приведений опір теплопередачі зовнішніх 

непрозорих стінових огороджувальних конструкцій; 

RΣпрспв = 0,75 м
2
·К/Вт – приведений опір теплопередачі зовнішніх 

світлопрозорих огороджувальних конструкцій із склопакетом 4М1–16–4М1–

14–4i, прийнятий за таблицею М.1 [1]; 

RΣ прхг = 5,4 м
 
·К/Вт – приведений опір теплопередачі суміщеного 

покриття; 

RΣ п д = 0,5 м
2
·К/Вт – приведений опір теплопередачі вхідних дверей в 

будинок. 

3. Приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки 

будинку kΣпр, Вт/(м
2
К), визначається за формулою (5) [81]: 
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k  = 0,46 Вт/(м
2
К). 

де ξ = 1,1 – коефіцієнт, що враховує додаткові тепловтрати, пов'язані з 

орієнтацією огороджень за сторонами світу, наявністю кутових приміщень, 

надходженням холодного повітря через входи в будинок; 

4. Умовний коефіцієнт теплопередачі будинку, що враховує 

тепловтрати за рахунок інфільтрації й вентиляції kінф, Вт/(м
2
К), визначається 

за формулою (8) [81]: 

6,415

7,025,12,70185,06,01278,02
інф











F

Vпс
k зhоб  

= 

 = 0,21 Вт/(м
2
К). 

де χ2 = 0,278 – розмірний коефіцієнт; 
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c = 1 кДж/(кг∙К) – питома теплоємність повітря;  

υv = 0,85 – коефіцієнт зниження об’єму повітря в будинку, який 

враховує наявність внутрішніх огороджувальних конструкцій; 

γз – середня густина повітря, що надходить до приміщення за рахунок 

інфільтрації, кг/м
3
, визначається за формулою (9) [81]: 

   )5,020(5,0273

353

)(5,0273

353
γ

з опв

з






tt

= 1,25 кг/м
3
; 

nоб = 0,6 год
-1 

– середня кратність повітрообміну за опалювальний 

період приймається за рекомендацією [5] при розрахунках 

енергоефективності; 

η = 0,7 – коефіцієнт впливу зустрічного теплового потоку в 

огороджувальних конструкціях; приймається за найбільшим значенням, 

єдиним для всього будинку. 

5. Загальний коефіцієнт теплопередачі будинку Кбуд, Вт/(м
2
К), 

визначається за формулою (4) [81]: 

Кбуд= kΣпр+ kінф = 0,46+ 0,21 = 0,67 Вт/(м
2
К). 

6. Загальні тепловтрати будинку через огороджувальну оболонку за 

опалювальний період визначаються за формулою (3) [81]: 

Qk = χ1 Кбуд Dd  FΣ  = 0,024  0,67  3750  415,6 = 2,510
4 
кВт·год. 

7. Побутові теплонадходження протягом опалювального 

періоду,визначаються за формулою (13) [81]: 

Qвн п = χ1 qвн п  zоп  Fl ж  = 0,02410176199,0 = 0,84 10
4  

 кВт·год. 

де qвн п = 10 Вт/м
2 

– величина побутових теплонадходжень на 1 м
2  

розрахункової площі. 

8. Теплові надходження через вікна від сонячної радіації протягом 

опалювального періоду, для трьох фасадів будинку, орієнтованих на схід, 

південь  і захід, визначаються за спрощеною формулою (14) [81]: 

Qs = ζв εв (FСIС + FПДIПД  + FЗIЗ) = 0,8·0,48 (2,1·143 + 18,7·274 +21·146) = 

0,326·10
4
 кВт·год. 
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де ζв = 0,8 – коефіцієнт, що враховує затінення світлового прорізу вікон 

непрозорими елементами заповнення, приймаються згідно з Додатком 3 [81]; 

εв = 0,48 – коефіцієнт відносного проникання сонячної радіації для 

світлопрозорих заповнень вікон, що приймається за паспортними даними 

відповідних світлопрозорих конструкцій, прийнято згідно з Додатком 3 [81]: 

FС  = 2,1 м
2
, FПД  = 18,7 м

2
 та FЗ  = 21,0 м

2
 – відповідно площі вікон 

орієнтованих на схід, південь та захід; 

IС = 143 кВт·год/м
2
 IПД = 274 кВт·год/м

2
 та

 
IЗ  = 146 кВт·год/м

2
 – 

відповідно середня величина сонячної радіації за опалювальний період, 

спрямована на вертикальну поверхню за умов хмарності, відповідно 

орієнтована за чотирма фасадами будинку, приймаються за таблицею 9 [81], 

для умов міста Донецька. 

9. Розрахункові витрати теплової енергії на опалення будинку протягом 

опалювального періоду Qрік, кВт·год, визначаються за формулою (2) [4]: 

Qрік = [Qk - (Qвн п + Qs)ς ] h =  

= [2,510
4

 - (0,8410
4 
+ 0,326·10

4
 )0,80,9]1,11 = 1,74·10

4  
кВт·год. 

 = 0,8 – коефіцієнт, що враховує здатність огороджувальних 

конструкцій будинків акумулювати або віддавати тепло під час періодичного 

теплового режиму; 

ς = 1,0 – коефіцієнт авторегулювання подачі тепла в системах 

опалення; 

при коефіцієнті  авторегулювання подачі тепла в системах опалення ς = 

0,9 – Qрік = 1,84·10
4  

кВт·год. 

h  = 1,11 – коефіцієнт, що враховує додаткове теплоспоживання 

системи опалення, пов'язане з дискретністю номінального теплового потоку 

номенклатурного ряду опалювальних приладів додатковими тепловтратами 

через радіаторні ділянки огороджень, тепловтратами трубопроводів, що 

проходять через неопалювані приміщення, прийнято як для будинку 

баштового типу. 
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10. Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку 

за опалювальний період qбуд, кВт·год/м
3  

визначається за формулою (1) [81]: 

 

81,24
701,2

1074,1 4
рік

буд 



hV

Q
q  кВт·год/м

3
 або

 

24,26
701,2

1084,1 4
рік

буд 



hV

Q
q  кВт·год/м

3
.
 

11. Клас енергетичної ефективності будинку визначається згідно з 

Додатком Ф ДБН В.2.6-31 на підставі аналізу виразу: 

 буд max

max

100%
q E

E

 
 

  

= %100
46,26

46,2681,24







 
= -6,2%, або 

 буд max

max

100%
q E

E

 
 

  

= %100
46,26

46,2624,26







 
= -0,8% , 

де Еmax = 230·Vh
-1/3 

= 230 ·701,2
-1/3 

= 26,46 кВт·год/м
3
 – максимально 

допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку за 

опалювальний період,
  
що встановлюється згідно з ДБН В.2.6-31 залежно від 

призначення будинку, його поверховості та температурної зони експлуатації 

будинку. 

Згідно з ДБН В.2.6-31 (Таблиця Ф4) даний будинок в обох випадках 

застосування різних систем опалення відноситься до класу енергетичної 

ефективності “С”. 

Але отриманий клас енергоефективності не відповідає дійсному стану, 

оскільки не враховує вплив вузлових з’єднань. 

 Далі розглядалися два варіанти влаштування конструктивних вузлів за 

новим (варіант 1) та старим (варіант 2) способом утеплення. Приведений опір 

теплопередачі зовнішніх стін розраховується за формулою без урахування 

точкових коефіцієнтів теплопередачі  у вигляді: 
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Σнппр

нп

1нп

.
n

i i

і

F
R

F
k L

R







 
           (5.1)

 

В формулі (5.1) прийнято: 

FΣ = 285,3 м
2 

– сумарна площа зовнішніх стін (з урахуванням вузлових 

з’єднань, на які відводиться смуга шириною 0,15 м); 

FΣнп  = 250,1 м
2
 – площа стін по основному полі з опором RΣнп  = 3,3 

м
2
·К/Вт; 

kі - лінійний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м·К), на довжині вузлового 

з’єднання Lі, м.  

 

а)    б)    в) 

    

Рис. 5.1. Конструктивне рішення кута стіни (а), верху (б) та бокової 

частини (в) перерізів віконного прорізу варіанту 1. 

 

Для варіанту 1 в нових конструктивних рішеннях прийнято b = 0,38 м 

(рис. 5.1а) та h = 0,3 м і δп = 0,13 м. 

Лінійні коефіцієнти та довжини становлять: кут kкут = 0,1 Вт/(м·К), Lкут 

=  34,84 м; верх вікна kввік = 0,15 Вт/(м·К), Lввік =  32,12 м; бік вікна kбвік = 0,12 

Вт/(м·К), Lбвік =  78,46 м.  

Тоді приведений опір теплопередачі за формулою (5.1) становить: 

К/Вт.м05,3

46,7812,012,3215,084,341,0
3,3

1,250

3,285 2

Σннпп 



R
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Геометричні показники будинку залишаються такими, що прийнято у 

нульовому варіанті. Тому розрахунок починається з другого пункту 

алгоритму і має наступні результати. 

2. Приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки 

будинку:  

6,415

5,5

5,80

5,0

0,8

75,0

8,41

05,3

3,285

1,1пр











k  = 0,476 Вт/(м
2
К). 

3. Умовний коефіцієнт теплопередачі будинку, що враховує 

тепловтрати за рахунок інфільтрації й вентиляції kінф   = 0,21 Вт/(м
2
К), 

4. Загальний коефіцієнт теплопередачі будинку:  

Кбуд= kΣпр+ kінф = 0,476+ 0,21 = 0,686 Вт/(м
2
К). 

5. Загальні тепловтрати будинку через огороджувальну оболонку: 

Qk = χ1 Кбуд Dd  FΣ  = 0,024  0,686  3750  415,6 = 2,5710
4 
кВт·год. 

6. Побутові теплонадходження протягом опалювального періоду: 

Qвн п  = 0,84 10
4  

 кВт·год. 

7. Теплові надходження через вікна від сонячної радіації протягом 

опалювального періоду: 

Qs =  0,326·10
4
 кВт·год. 

8. Розрахункові витрати теплової енергії на опалення будинку протягом 

опалювального періоду: 

Qрік = [Qk - (Qвн п + Qs)ς ] h =  

= [2,5710
4

 - (0,8410
4 
+ 0,326·10

4
 )0,80,9]1,11 = 1,82·10

4  
кВт·год. 

ς = 1,0 – коефіцієнт авторегулювання подачі тепла в системах опалення. 

9. Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за 

опалювальний період: 

9,25
701,2

1082,1 4
рік

буд 



hV

Q
q  кВт·год/м

3
.
 

10. Процент відхилення від нормативної величини: 
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 буд max

max

100%
q E

E

 
 

  

= %100
46,26

46,269,25







 
= -2,1% , 

11. Згідно з ДБН В.2.6-31 (Таблиця Ф4) даний будинок відноситься до 

класу енергетичної ефективності “С”. 

У варіанті 2 прийнято конструктивне рішення (рис. 5.2) з фасадною 

теплоізоляцією, але без термовкладишів по кутах та віконним отворах. 

  

а)     б)    в) 

     

 

Рис. 5.2. Конструктивне рішення кута стіни (а), верху (б) та бокової 

частини (в) віконного перерізу варіанту 2. 

 

Лінійні коефіцієнти теплопередачі: кут kкут = 0,14 Вт/(м·К), Lкут =  34,84 

м; верх вікна kввік = 0,22 Вт/(м·К), Lввік =  32,12 м; бік вікна kбвік = 0,17 

Вт/(м·К), Lбвік =  78,46 м.  

Приведений опір теплопередачі становить: 

К/Вт.м82,2

46,7817,012,3222,084,3414,0
3,3

1,250

3,285 2

Σннпп 



R  

Геометричні показники залишаються також є такими, що прийнято у 

нульовому та першому варіанті Тому розрахунок починається з другого 

пункту алгоритму і має наступні результати. 

2. Приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки 

будинку: 
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6,415

5,5

5,80

5,0

0,8

75,0

8,41

82,2

3,285

1,1пр











k  = 0,496 Вт/(м
2
К). 

3. Умовний коефіцієнт теплопередачі будинку, що враховує 

тепловтрати за рахунок інфільтрації й вентиляції kінф   = 0,21 Вт/(м
2
К). 

4. Загальний коефіцієнт теплопередачі будинку:  

Кбуд = kΣпр + kінф = 0,496+ 0,21 = 0,706 Вт/(м
2
К). 

5. Загальні тепловтрати будинку через огороджувальну оболонку: 

Qk = χ1 Кбуд Dd  FΣ  = 0,024  0,706  3750  415,6 = 2,6410
4 
кВт·год. 

6. Побутові теплонадходження протягом опалювального періоду: 

Qвн п  = 0,84 10
4  

 кВт·год. 

7. Теплові надходження через вікна від сонячної радіації протягом 

опалювального періоду: 

Qs =  0,326·10
4
 кВт·год. 

8. Розрахункові витрати теплової енергії на опалення будинку протягом 

опалювального періоду: 

Qрік = [Qk - (Qвн п + Qs)ς ] h =  

= [2,6410
4

 - (0,8410
4 
+ 0,326·10

4
 )0,81,0]1,11 = 1,89·10

4  
кВт·год. 

ς = 1,0 – коефіцієнт авторегулювання подачі тепла в системах опалення. 

9. Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за 

опалювальний період: 

02,27
701,2

1089,1 4
рік

буд 



hV

Q
q  кВт·год/м

3
.
 

10. Процент відхилення від нормативної величини: 

 буд max

max

100%
q E

E

 
 

  

= %100
46,26

46,2602,27







 
= 2,1% , 

11. Згідно з ДБН В.2.6-31 (Таблиця Ф4) даний будинок відноситься до 

класу енергетичної ефективності “D”. 

За одержаними результатами встановлено, що нове конструктивне 

рішення збільшило значення приведеного опору теплопередачі зовнішньої 
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стіни на 8,2 %. Коефіцієнт термічної однорідності для першого варіанту 

становить r =  RR нппр / = 3,05/3,3 = 0,92, а для другого - r =  RR нппр / = 2,82/3,3= 

0,85. Тобто за рахунок нових вузлових з’єднань площина стіни стала більш 

термічно однорідною. Зрозуміло, що на вказаний відсоток зменшаться 

тепловитрати через зовнішні стіни.  

Тільки нове конструктивне рішення (варіант 1) дозволяє (при 

коефіцієнті авторегулювання подачі тепла в системах опалення ς = 1,0) 

забезпечити потрібний клас енергоефективності С. Традиційне 

конструктивне рішення (варіант 2) не відповідає нормативним вимогам, 

оскільки забезпечує клас D. Підвищення до нормативного рівня 

енергоефективності потребує, наприклад, збільшення на 8,2% приведеного 

опору теплопередачі, що забезпечується додатковою товщиною утеплювача. 

При значенні опору теплопередачі по основному полю 4,0 м
2
К/Вт 

також розраховано два варіанти. Третій з приведеним опором теплопередачі 

на рівні 3,64 м
2
К/Вт, а четвертий -  3,3 м

2
К/Вт. 

Узагальнені дані теплотехнічного розрахунку приведеного опору 

теплопередачі зовнішньої стіни наведено в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Приведений опір теплопередачі зовнішніх стін 

Варі

-ант 

Площа 

стіни, 

 FΣнп, м
2
 

Кут  Верх вікна Бік вікна  Приведений опір 

теплопередачі, 

нппрR  м
2
·К/Вт 

kкут, 

Вт/(м·К) 

Lкут, м kввік, 

Вт/(м·К) 

Lввік, 

м 

kбвік, 

Вт/(м·К) 

Lбвік, 

м 

0 285,3 - - - - - - 3,3 

1 250,1 0,10 34,84 0,15 32,12 0,12 78,46 3,05 

2 250,1 0,14 34,84 0,22 32,12 0,17 78,46 2,82 

3 250,1 0,10 34,84 0,15 32,12 0,12 78,46 3,64 

4 250,1 0,14 34,84 0,22 32,12 0,17 78,46 3,3 

 

Результати розрахунку за третім варіантом: 
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2. Приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки 

будинку: 

6,415

5,5

5,80

5,0

0,8

75,0

8,41

64,3

3,285

1,1пр











k  = 0,436 Вт/(м
2
К). 

3. Умовний коефіцієнт теплопередачі будинку, що враховує 

тепловтрати за рахунок інфільтрації й вентиляції kінф   = 0,21 Вт/(м
2
К). 

4. Загальний коефіцієнт теплопередачі будинку:  

Кбуд = kΣпр + kінф = 0,436+ 0,21 = 0,646 Вт/(м
2
К). 

5. Загальні тепловтрати будинку через огороджувальну оболонку: 

Qk = χ1 Кбуд Dd  FΣ  = 0,024  0,646  3750  415,6 = 2,4210
4 
кВт·год. 

6. Побутові теплонадходження протягом опалювального періоду: 

Qвн п  = 0,84 10
4  

 кВт·год. 

7. Теплові надходження через вікна від сонячної радіації протягом 

опалювального періоду: 

Qs =  0,326·10
4
 кВт·год. 

8. Розрахункові витрати теплової енергії на опалення будинку протягом 

опалювального періоду: 

Qрік = [Qk - (Qвн п + Qs)ς ] h =  

= [2,4210
4

 - (0,8410
4 
+ 0,326·10

4
 )0,81,0]1,11 = 1,65·10

4  
кВт·год. 

ς = 1,0 – коефіцієнт авторегулювання подачі тепла в системах опалення. 

9. Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за 

опалювальний період: 

54,23
701,2

1065,1 4
рік

буд 



hV

Q
q  кВт·год/м

3
.
 

10. Процент відхилення від нормативної величини: 

 буд max

max

100%
q E

E

 
 

  

= %100
46,26

46,2654,23








 
= -11,0%  - «В». 

Результати розрахунку четвертого варіанту наступні: 
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2. Приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки 

будинку: 

6,415

5,5

5,80

5,0

0,8

75,0

8,41

3,3

3,285

1,1пр











k  = 0,457 Вт/(м
2
К). 

3. Умовний коефіцієнт теплопередачі будинку, що враховує 

тепловтрати за рахунок інфільтрації й вентиляції kінф   = 0,21 Вт/(м
2
К). 

4. Загальний коефіцієнт теплопередачі будинку:  

Кбуд = kΣпр + kінф = 0,457+ 0,21 = 0,667 Вт/(м
2
К). 

5. Загальні тепловтрати будинку через огороджувальну оболонку: 

Qk = χ1 Кбуд Dd  FΣ  = 0,024  0,667  3750  415,6 = 2,510
4 
кВт·год. 

6. Побутові теплонадходження протягом опалювального періоду: 

Qвн п  = 0,84 10
4  

 кВт·год. 

7. Теплові надходження через вікна від сонячної радіації протягом 

опалювального періоду: 

Qs =  0,326·10
4
 кВт·год. 

8. Розрахункові витрати теплової енергії на опалення будинку протягом 

опалювального періоду: 

Qрік = [Qk - (Qвн п + Qs)ς ] h =  

= [2,510
4

 - (0,8410
4 
+ 0,326·10

4
 )0,81,0]1,11 = 1,74·10

4  
кВт·год. 

ς = 1,0 – коефіцієнт авторегулювання подачі тепла в системах опалення. 

9. Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за 

опалювальний період: 

81,24
701,2

1074,1 4
рік

буд 



hV

Q
q  кВт·год/м

3
.
 

10. Процент відхилення від нормативної величини: 

 буд max

max

100%
q E

E

 
 

  

= %100
46,26

46,2681,24








 
= -6,2%  - «С». 

За рахунок рівності значень приведених опорів теплопередачі варіанту 

4 та 0 одержано однаковий відсоток відхилень (-6,2%) та клас 
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енергоефективності С. Коли опір теплопередачі по основному полю 

прийнято максимально можливим на рівні 4,0 м
2
К/Вт, завдяки використанню 

додаткового утеплення вузлів клас енергоефективності підвисився з 

нормативного «С» до більш енергоефективного «В». Таке становище 

свідчить про можливість зниження класу енергоефективності за рахунок 

зменшення товщини утеплювача по основному полю до значень варіанта 1. 

Досягти такого значення можливо за умови виконання наступного 

співвідношення: 

,05,3

28,25
1,250

3,285



R

 

з якого потрібний опір теплопередачі повинен буди рівним RΣ = 3,7 м
2
·К/Вт. 

Таке рішення може бути забезпечено додатковою товщиною 

утеплювача Δδ = ΔR·λ = (3,7 – 3,3)·0.045 = 0,02 м. Тобто, потрібно замість 

120 мм утеплювача використовувати 140 мм. При вартості утеплювача, що 

дорівнює 880 грн./м
3
, удорожчання 1 м

2
 становитиме 17,6 грн. Для всієї 

площі стіни дослідженого будинку удорожчання становитиме 20000 грн. 

В таблиці 5.2 надано результати розрахунків для всіх варіантів. 
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При вартості 1 кВтгод енергопостачання при центральному опаленні, 

що дорівнює 0,78 грн., економія (18900 – 18200 = 700) може становити за 

опалювальний період 546 грн. 

 

5.2 Вплив енергоощадних вузлових з’єднань на оцінку локального 

теплового комфорту 

 

 Виконані дослідження дозволяють використовувати нові дані 

температурних показників при визначенні асиметрії радіаційної температури 

з метою виявлення впливу енергоощадного конструктивного рішення кута 

зовнішньої стіни на локальний тепловий комфорт. 

 Для аналізу приймається стіна цегляної кладки товщиною 510 мм у 

варіанті 1 без фасадної теплоізоляції, у варіанті 2 – з фасадною 

теплоізоляцією, а у варіанті 3 – з фасадною теплоізоляцією та додатковим 

утепленням. Товщина утеплювача прийнята 150 мм з теплопровідністю 0,045 

Вт/(мК).  

Асиметрія теплового випромінювання Δtpr, °С, визначалась як різниця 

між значенням розрахункової температури внутрішнього повітря tв = 20.
о
С та 

температурою у куті τкут. Температура у куті у варіанті 1 знаходилась за 

формулою (1.6), а у варіанті 2 та 3 за одержаними у розділі 3 залежностями 

відповідно формулам (3.22) та (3.33). Результати розрахунків температур у 

куті,  що визначається  за формулою (1.12), наведено в таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 

Температура у куті  

Варіант  Температур у куті, 
о
С 

формула значення  

1   зввкут ttR  23,0118,0  7,7 

2 τкут =14,314-0,383/δст+0,574/λст -0,213/δут 

+0,165/λут 
16,5 

3 τкут =14,983 – 0,155/δст  + 0,305/λст – 0,163/δут  

+ 0,148/λут 
17,7 
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Результати розрахунків параметру PD,  що визначається  за формулою 

(1.12), наведено в таблиці 5.4 

 

Таблиця 5.4 

Результати розрахунків параметру PD 

 

Варіант 

Температура на 

внутрішній поверхні, 
о
С 

Асиметрія 

теплового 

випроміню-

вання,  

Δtpr, ° С 

Відсоток 

незадово-

лених, PD,% 
у 

куті 

на 

відкосі 

осере-

днена 

без утеплення стіни 7,7 6,8 7,4 
12,6 3,10 

з утепленням стіни 

без термовкладишу 

 

16,5 

 

15,5 

 

16,0 

 

4,0 
0,50 

з утепленням стіни 

з термовкладишем 
17,7 

17,9 17,8 
2,3 0,25 

 

За результатами розрахунків виявлено, що процент незадоволених у 

варіанті стіни без фасадної теплоізоляції дорівнює 3,1 %. Він знижується до 

0,5 % при застосуванні фасадної теплоізоляції та стає ще вдвічі меншим (0,25 

%) при влаштуванні додаткового утеплення кута термовкладишами.  

Таким способом  проводився аналіз для інших енергоощадних вузлів, 

але процент незадовільних в них виявився значно меншим. 

Виконаний розрахунок враховувався при тестуванні методики ISO 7730 

і продемонстрував здатність застосування даного документу як нормативного 

для України.  

 

5.3 Техніко-економічне обґрунтування запропонованих 

конструктивних рішень 

 

Спочатку аналізувалась можливість влаштування додаткового 

утеплення навколо віконного заповнення. При розробці розділу враховувався 

досвід [174]. Розрахунки виконувались на прикладі віконного отвору 

розміром 1510х1510 мм в зовнішній стіні з використанням фасадної  
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теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою по системі Ceresit. В якості 

утеплювача були прийняті мінераловатні плити TermoFas виробництва 

Termolaif
®
 товщиною 130 мм і щільністю 135 кг/м

3
. зовнішня стіна виконана 

з звичайної глиняної цегли. Для розрахунків прийнята орієнтовна вартість 1 

м
3 

цегляної кладки (у т.ч. враховуючі вартість робіт і матеріалу) – 2700 

грн./м
3
, 

 
утеплювача – 880 грн./м

3
.  

Економічний ефект, що очікується від  от застосування 

запропонованого конструктивного рішення може бути поділений на прямий 

и наступний (основний). Прямий економічний ефект – орієнтовна відносна 

економія матеріальних та трудових ресурсів при виконанні нового 

конструктивного рішення. Наступний (основний) – економічний ефект від 

покращення теплоізоляції конструкції і, як наслідок, зменшення затрат на 

обігрів приміщення, підвищення комфортності приміщення. Прямий 

економічний ефект збільшено  приведено в таблиці 5.5. 

Таблица 5.5 

Економічна ефективність нового конструктивного рішення 

віконного отвору 

№ 

п/п 

Найменування показника Величина 

1 Зменшення об’єму зовнішньої стіни, м
3
 0,106 

2 Збільшення об’єму з/бетону за рахунок більш довгої 

перемички, м
3
 

0,002 

3 Збільшення об’єму утеплювача, м
3
 0,081 

4 Вартість зекономленого об’єму стени, грн. 286,2 

5 Вартість доданого об’єму перемичок та утеплювача, 

грн. 

71,28 

6 Економічний ефект (різниця між п.п. 4 та 5), грн 214,92 

 

Аналіз всіх запропонованих способів проводився на прикладі 

конкретного житлового будинку, розташованого у м. Донецьку. Будівля 
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двоповерхова, висота поверху становить 3 м. В будинку розташовано 24 

вікна і одні вхідні двері, за винятком яких визначалась площа зовнішньої 

стени. Розміри у плані по внутрішньому обміру стін 11,7х15 м. Стіни цегляні 

товщиною 0,38 м з фасадною теплоізоляцією, яка забезпечує опір 

теплопередачі по основному полі на рівні нормативного, тобто RΣнп = 3,3 

м
2
·К/Вт. В нових конструктивних рішеннях прийнято b = 0,38 м та h = 0,3 м, 

а також  δп = 0,13 м. 

Розрахунок виконувався аналогічно з урахуванням організації робіт по 

зведенню цегляної кладки двоповерхового житлового будинку. Результати 

розрахунку наведено в таблиці 5.7. 

Далі аналізувалась ефективність запропонованих рішень. В якості 

утеплювача прийняті мінераловатні плити DANFas виробництва DANOVA
®
 

товщиною 100 мм і щільністю 135 кг/м
3
. Для розрахунків прийнята 

орієнтовна вартість 1 м
3 

цегляної кладки (враховано матеріали та робота) – 

2700 грн./м
3
, з/бетону – 3500 грн./м

3
, утеплювача – 880 грн./м

3
. Прямий 

економічний ефект приведений в таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

Економічна ефективність нових конструктивних рішень  

№ 

п/п 

Найменування показника Величина  

1 Зменшення об’єму зовнішньої стіни, м
3
 10,491 

2 Збільшення об’єму з/бетону за рахунок більш довгої 

перемички, м
3
 

0,044 

3 Збільшення об’єму утеплювача, м
3
 9,835 

4 Вартість зекономленого об’єму стени, грн. 28325,7 

5 Вартість доданого об’єму перемичок та утеплювача, грн. 8808,8 

6 Економічний ефект (різниця між п.п. 4 та 5), грн. 19516,9 

 

Очікуваний економічний ефект від застосування запропонованих 

рішень може бути розділений на прямий та наступний (основний). Прямий 
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економічний ефект – орієнтовна відносна економія матеріальних та трудових 

ресурсів при виконанні нового конструктивного рішення. Наступний 

(основний) – від поліпшення теплоізоляції конструкцій і, як наслідок, 

зменшення затрат на обігрів приміщень, підвищення комфортних умов.  

 З урахуванням запропонованих конструктивних рішень загальний 

економічний ефект прогнозується на рівні 68,5 грн. на 1 м
2
 площі стін. 

  

5.4 Впровадження результатів дослідження  

 

Результати роботи впроваджені в різних виданнях. 

Нормативні документи України:  

 - Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та 

інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV і 

PPD і критеріїв локального теплового комфорту (EN ISO 7730:2005, IDT): 

ДСТУ Б EN ISO  7730:2011 – [Чинний від 2013-01-07]. – К.: Мінрегіонбуд 

України, 2013. - 76 с.  – С. 18 – 24.  (Національний  стандарт України).  

- Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель: 

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 – [Чинний від 2014-01-01]. – К.: Мінрегіонбуд 

України, 2014. - 46 с. – С. 28 – 31.  (Національний  стандарт України).  

 

Навчальний посібник для студентів архітектурних та будівельних 

спеціальностей  з грифом Міністерства освіти і науки України (Додаток І): 

- Прищенко, Н.Г. Конструкции малоэтажных зданий. [Текст] / 

Н.Г. Прищенко, А.Н. Прищенко // Учебное пособие. – Макеевка, 2012. – 272 

с.  

Проекти житлових і цивільних будівель, що виконувались в 

госпдоговорних темах: 

- № 110-04 ПІ «Альбом технічних рішень огороджень конструкцій 

житлових, громадських та промислових будинків на основі теплоізоляційних 

виробів ТОВ Данко-Базальт»;  
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- № 111-07 ПІ «Завершення будівництва об’єкта незавершеного 

будівництва. Виробнича частина на перехресті вул. Артема та вул. Леніна в 

Центрально-Міському р-ні м. Макіївки»;  

- № 111-25 ПІ «Реконструкція сервісного центру з повірки та ремонту 

газових лічильників РБУ "Газ-сервіс" ПАТ "Донецькоблгаз";  

- №112-01 ПІ «Капітальний ремонт фасаду будівлі гаражів з 

експлуатаційним блоком (Г-3) ПрАТ «Макіївкагаз»;  

- № 112-02 ПІ «Капітальний ремонт фасаду та покрівлі будівлі мех. 

майстерень (Б-2) ПрАТ «Макіївкагаз»;  

- № 113-12 ПІ «Реконструкція з надбудовою 3-го поверху будівлі 

спортивного комплексу СП «ГЛААС» по вул. Малиновського, 52а в 

Червоногвардійському р-ні м. Макіївки»;  

- №  114-08 ПІ «Індивідуальний житловий будинок за адресою: м. 

Макіївка, Гірняцький р-н, вул. Прохоренко, 43». 

 

Патенти [175 – 177]: 

- Патент України на корисну модель № 62467 Україна, МПК Е06В 1/04. 

Спосіб влаштування прорізу в стіні з поглибленням з зовнішнього боку 

[Текст] / Пріщенко А.Н., Прищенко М.Г., Тимофєєв М.В.; заявник і 

патентовласник Пріщенко А.Н., Прищенко М.Г., Тимофєєв М.В. – № u 2011 

02368; заявл. 28.02.2011; опубл. 25.08.2011. Бюл. № 16 (Додаток К);  

- Патент України на корисну модель № 80039. Україна, МПК Е04G 

23/00. Спосіб утеплення кута стіни з поглибленням з зовнішнього боку 

[Текст] / Пріщенко А.Н., Пріщенко М.Г., Тимофєєв М.В.; заявник і 

патентовласник Пріщенко А.Н., Пріщенко М.Г., Тимофєєв М.В. – № u 2012 

13522; заявл. 26.11.2012; опубл. 13.05.2013. Бюл. № 9 (Додаток Л);    

- Патент України на корисну модель № 80038. Україна, МПК Е04G 

23/00. Спосіб утеплення стіни з поглибленням з зовнішнього боку на рівні 

перекриття [Текст] / Пріщенко А.Н., Пріщенко М.Г., Тимофєєв М.В.; заявник 
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і патентовласник Пріщенко А.Н., Пріщенко М.Г., Тимофєєв М.В. – № u 2012 

13521 заявл. 26.11.2012; опубл. 13.05.2013. Бюл. № 9 (Додаток М). 

 

Акти впровадження результатів роботи наведено в Додатках Г – Ж. 

На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень 

запропоновано інженерний метод розрахунку енергоефективності будинку за 

алгоритмом, що наведений на рис. 5.3. 

 

Збір даних по об’ємно-планувальному рішенню будинку, орієнтації, 

кліматичним параметрам, теплотехнічним показникам, характеристикам 

інженерного обладнання 

 

Визначення геометричних показників 

 

Призначення додаткового утеплення 

енергоощадних вузлів 

 

Уточнення площі стіни по основному полю 

 

Визначення лінійних коефіцієнтів 

теплопередачі та довжини стиків 

 

 

Розрахунок, виявлення класу енергоефективності 

 

Порівняння рівнів енергоефективності 

 

Висновки, розробка скоригованих конструктивних вузлів 

 

Рис. 5.3. Алгоритм інженерного методу розрахунку додаткового 

утеплення, що забезпечує прогнозований клас енергоефективності. 
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5.5 Висновки до розділу 5 

 

1. Енергоощадні вузлові з’єднання з використанням термовкладишів 

зменшують питомі тепловитрати будинку і тому можуть виступати 

конструктивним способом підвищення класу  енергоефективності. 

2. Прогнозовані підвищені температури у вузлах за рахунок 

розташування термовкладтишів забезпечують більш комфортні умови 

перебування людей біля прохолодних поверхонь.  

3. Економічна ефективність запропонованих конструктивних рішень 

для типового двоповерхового житлового будинку з віконними прорізами 

(1510х1510 мм) в стіні з цегли становить 19516,9 грн., що вказує на 

перспективність їх використання в будівельній практиці. 

 

Результати розділу опубліковано: 

1. Прищенко, А.Н. Экономическая эффективность дополнительного 

фасадного утепления во внешних углублениях наружных стен [Текст] / 

А.Н. Прищенко // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. 

науч. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – Вып. №69. – С 387-

390. 

2. Пріщенко А.М. Підвищення енергоефективності будинків за рахунок 

нових конструктивних рішень зовнішніх стін [Текст] / А.М. Пріщенко // 

Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та 

архітектурі». – К.: КНУБА, 2013. – Випуск 5. Відп. редактор В.О. Плоский.  – 

С. 221-225. 

3. Прищенко, А.Н. Энергоэффективные конструктивные решения 

стыка наружных стен и окон [Текст] / А.Н. Прищенко, Н.Г. Прищенко, Н.В. 

Тимофеев // Журнал «Бюллетень Строительной Техники». – М., 2013. – № 

9(949). – С. 58 -59.  

4. Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та 

інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV і 
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PPD і критеріїв локального теплового комфорту (EN ISO 7730:2005, IDT): 

ДСТУ Б EN ISO  7730:2011 – [Чинний від 2013-01-07]. – К.: Мінрегіонбуд 

України, 2013. - 76 с.  – С. 18 – 24.  (Національний  стандарт України).  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації проаналізовано основні можливості раціонального 

конструювання вузлових з’єднань зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією 

та тонкошаровою штукатуркою і на основі чисельного моделювання та 

експериментальних досліджень в кліматичній камері підтверджено 

доцільність застосування їх в будівництві, що сприятиме покращенню 

теплотехнічних параметрів стін і приміщень, підвищенню рівня 

енергоефективності будівель, що підтверджує досягнення поставленої в 

роботі мети. 

Складовими частинами розв’язання цієї задачі є наступні найбільш 

вагомі наукові та практичні результати: 

1. Виявлено, що існуючі конструктивні рішення зовнішніх стін з 

фасадною теплоізоляцією та тонкошаровою штукатуркою в місцях вузлових 

з’єднань залишаються резервом зниження трансмісійних тепловитрат та 

підвищення рівня енергоефективності цивільних будівель. Доля ділянок, де 

враховуються лінійні коефіцієнти теплопередачі, в залежності від поверховості, 

може займати до 28 % площі стін, доля стін в приведеному  коефіцієнті 

трансмісійної теплопередачі через оболонку будинку - до 50%. Додаткове 

зовнішнє утеплення вузлів, особливо в прорізах цегляних стін з чвертю, 

конструктивно недоцільне. Зменшення значень лінійних коефіцієнтів 

теплопередачі досягається влаштуванням термовкладишів.  

2. Запропоновано новий спосіб розташування термовкладишів в місцях 

спеціальних поглиблень стін з зовнішнього боку кутів, прорізів та рівня 

міжповерхового перекриття. Перевірено здатність виконання такого способу за 

умов забезпечення технологічності та вимог повітропроникності. В роботі 

встановлено межі використання такого способу і надані конструктивні 

рекомендації практичного облаштування вузлів. Найбільш придатними вони 

можуть бути в цегляних або (із застереженнями) в монолітних стінах нового 

будівництва. 
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3. Зафіксовано зниження лінійних коефіцієнтів  у кутах, в прорізах, а 

також стиках  міжповерхового перекриття в 1,3 – 9,4 рази при теоретичній 

можливості досягнення від’ємних величин. Обґрунтовано мінімальні довжини 

термовкладишу, що для кута дорівнює товщині стіни, перекриття – його 

товщині, прорізу – перерізу перемички. Встановлено залежності мінімальних 

температур на внутрішніх поверхнях зон з термовкладишами, та виявлено 

основні чинники впливу на їх величини. Зменшення міцності стін 

компенсується конструктивним армуванням. 

4. Лабораторні інструментальні дослідження в кліматичній камері 

конструкції віконного перерізу в цегляній стіні підтвердили теоретичні 

розрахунки температур та локальних приведених опорів теплопередачі в місцях 

розташування термовкладишів. Збіг результатів за мінімальними 

температурами зафіксовано з коефіцієнтом кореляції 0,96. Значення лінійних 

коефіцієнтів теплопередачі відрізняються не більш ніж 13%. Локальні 

приведені опори теплопередачі за умов використання термовкладишів 

збільшуються в 1,3 – 2,2 рази, що підтвердило енергоефективну доцільність 

запропонованих конструктивних рішень вузлових з’єднань. 

5. Встановлено, що застосування термовкладишів призводить до 

підвищення температури внутрішніх поверхонь у кутах, на відкосах прорізів та 

стиків міжповерхового перекриття в межах 0,5 – 6,5 
о
С. На прикладі 

громадського будинку продемонстровано позитивний вплив збільшення 

температур в місцях теплопровідних включень на загальні показники оцінки 

локального температурного мікроклімату приміщень. Прогнозований відсоток 

людей, що можуть бути незадовільними температурним станом холодних 

поверхонь, зменшився. 

6. Для еталонної будівлі показано, що використання термовкладишів 

зменшує трансмісійні тепловитрати через стіни на 8% і сприяє зниженню 

питомих тепловитрат на опалення на 4,2%, що дозволило підвищити рівень 

енергоефективності будівлі до нормативного класу «С».  Практична реалізація 

матеріалів наукового дослідження в двох нормативних стандартах України, 
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трьох патентах, п’яти проектах і  двох реалізованих будівельних об’єктах, а 

також прогнозований економічних ефект в розмірі 68,5 грн. на 1 м
2
 поверхні 

стіни, свідчить про перспективність подальшого застосування запропонованих 

вузлових з’єднань.  
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