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АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ УТЕПЛЕННЯ
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
Представлены результаты теоретических исследований ряда конструктивных
мероприятий по тепловой изоляции, которые реализуются в процессе проектирования
реконструкции крупнопанельного пятиэтажного жилого здания.
Наведені результати теоретичних досліджень низки конструктивних заходів з
теплової ізоляції, які реалізуються під час проектування реконструкції великопанельного
п’ятиповерхового житлового будинку.
Постановка проблеми
Проектування теплової ізоляції при новому будівництві, реконструкції та
капітальному ремонті житлових будинків регламентується ДБН В.2.6-31 [1]. Ці
норми встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків
та віддзеркалюють сучасний рівень науково обґрунтованих підходів до визначення
енергетичної ефективності експлуатації житла.
З набранням чинності Зміни №1 [2] до ДБН В.2.6-31 [1] з 1.07 2013 р. проектування
теплоізоляційної оболонки будинків повинно враховувати нові умови температурного
зонування території України, подальше підвищення вимог до енергоспоживання
у житловому секторі (збільшені величини мінімально допустимих значень опору
теплопередачі огороджувальних конструкцій та максимально допустимих значень
питомих тепловитрат на опалення тощо).
Для житлового фонду масової забудови України найбільш характерними є
великопанельні житлові будинки, питома вага яких складає до 80 % [3]. Проблеми
експлуатації саме цієї частини фонду з роками загострюється; для їх вирішення потрібні
значні капіталовкладення в оновлення, реконструкцію та модернізацію.
Усе це потребує пошуку оптимальних технічних рішень теплової модернізації
з урахуванням досвіду проектування, будівництва та реконструкції
об’єктівпредставників найбільш поширених типових серій масової забудови.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Сучасні норми проектування надають можливість проектування теплової ізоляції
житлових будинків, що опалюються, за двома напрямами:
– за теплотехнічними показниками елементів теплоізоляційної оболонки будинку;
– за тепловитратами будинку на опалення [1].
У разі реконструкції вимоги до мінімально допустимих значень опору теплопередачі
огороджувальних конструкцій Rq min можуть бути знижені:
– до 0,8Rq min для непрозорих огороджувальних конструкцій (при проектування
за теплотехнічними показниками елементів);
– до 0,75Rq min для непрозорих частин зовнішніх стін і до 0,8Rq min для
інших огороджувальних конструкцій (при проектуванні за тепловитратами будинку
за умовами, коли виконується низка вимог до питомих тепловитрат на опалення
будинку, величин температурного перепаду між температурою внутрішнього повітря
і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції,
мінімального значення температури внутрішньої поверхні в зонах теплопровідних
включень в огороджувальних конструкціях) [1].
У загальному випадку пошук конструктивного рішення теплової ізоляції можна
вести кількома шляхами з метою вирішення різних питань.
Наприклад, під час проектування реконструкції п’ятиповерхового великопанельного
житлового будинку розглядали та оцінювали низку варіантів покращення показників
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теплової ізоляції [4, 5]. Серед них були маловитратні (заміна заповнень віконних та
дверних прорізів тощо) та затратні комплексні заходи (утеплення стін, перекриттів,
заміна заповнень). Проектування комплексного рішення виконувалось на засаді
мінімізації тепловитрат будинку на опалення, а теплотехнічні показники усіх елементів
прийнятого варіанту мали величини, яки дорівнювали або перевищували мінімально
допустимі нормами значення. Отримані результати дозволили наочно оцінити, що масове
впровадження окремих, насамперед, маловитратних, заходів з енергозбереження надає
можливість забезпечити вимоги норм до опору теплопередачі окремих конструкцій
та скоротити витрати теплової енергії на опалення, але у більшості випадків це не є
ефективним рішенням для досягнення нормативного рівня теплової ізоляції будинку в
цілому [5].
Пошук оптимального рішення теплоізоляційної оболонки окремої секції
дев’ятиповерхового великоблочного будинку, запроектованої відповідно до максимально
допустимих питомих витрат, дозволив отримати конструктивне рішення зі зниженими
величинами опору теплопередачі та запропонувати відповідний алгоритм виконання
розрахунків [6].
Для утеплення зовнішніх стін 5-, 9- та 16-типоверхових житлових великопанельних
будинків розроблений альбом принципіальних технічних рішень з урахуванням різних
конструктивних схем та специфіки зовнішнього опорядження будинків масової забудови
1960–1995 р/р. [7]. Це значно спрощує процес вибору конструкції фасадної теплоізоляції
та розроблення проектної документації. Але у процесі робочого проектування
рекомендовані значення товщині теплоізоляційних шарів повинні уточнюватися з
урахуванням нормативних вимог, обраних матеріалів, стану будинку тощо.
Заслуговує уваги досвід інститута «НДІпроектреконструкція», накопичений у
ході реалізації інвестиційних та пілотних проектів з енергозбереження, а також під час
реконструкції гуртожитків, житлових будинків перших масових серій тощо [3–5, 8].
Постановка завдання
Після надбання чинності Зміни № 1 [2] до ДБН В.2.6-31 [1] виникла потреба у
проведенні додаткового аналізу раніше прийнятих проектних рішень, основна мета
якого - оцінити наскільки сучасні умови температурного зонування території України
та нормування тепловитрат змінили рівень енергетичної ефективності запроектованої
теплової оболонки будинку.
Об’єкт дослідження – проектне рішення реконструкції п’ятиповерхового
житлового будинку [4], теплоізоляційна оболонка якого характеризувалась покращеними
показниками та задовольняла у 2010 р. вимогам ДБН В.2.6-31 [5].
Мета статті – оприлюднення результатів теоретичних досліджень конструктивних
заходів з комплексної теплової ізоляції житлового будинку, оцінки відповідності їх
кількісних показників сучасним нормативним вимогам [1, 2].
Метод дослідження – визначення та аналіз величин розрахункових питомих
витрат на опалення впродовж опалювального періоду, встановлення класу енергетичної
ефективності експлуатації будівлі.
Для досягнення поставленої цілі вирішуються наступні завдання:
– оцінка відповідності теплотехнічних показників окремих елементів системи
теплової ізоляції мінімально допустимим значенням;
– оцінка відповідності інтегрального показника (питомих тепловитрат на опалення)
максимально допустимому значенню;
– визначення класу енергетичної ефективності.
Великопанельний п’ятиповерховий житловий будинок на 120 квартир,
розташований у І температурній зоні України [1, 2], за даними теоретичних досліджень
мав наступні експлуатаційні показники:
– витрати теплової енергії на опалення упродовж опалювального періоду року
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Qɪɿɤ = 1145811,1 ɤȼɬ· ɝɨɞ;
– ɩɢɬɨɦɿ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬɢ qɛɭɞ = 48,12 ɤȼɬ· ɝɨɞ/ɦ3, ɹɤɿ ɧɚ 50,38 % ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɧɨɪɦɚɦɢ [1] ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɞɥɹ
ɩ’ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ȿmax = 32,0 ɤȼɬ· ɝɨɞ/ɦ3 [5];
– ɤɥɚɫ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ «ȿ» [1, 5].
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɭɞɢɧɤɭ ɬɚ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɨ ɤɥɚɫɭ, ɧɟ
ɧɢɠɱɟ «ɋ», ɛɭɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ:
– ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ - ɫɬɿɧ, ɝɨɪɢɳɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ,
ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɩɿɞɜɚɥɨɦ. Ⱦɥɹ ɫɬɿɧɢ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɡ ɮɚɫɚɞɧɨɸ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɽɸ
(ɩɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɶɧɿ ɩɥɢɬɢ) ɬɚ ɨɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɨɸ (ɤɥɚɫ Ⱥ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾȻɇ ȼ.2.6-33 [9]);
– ɡɚɦɿɧɚ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɡɚɩɨɜɧɟɧɶ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɬɚ ɞɜɟɪɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ ɧɚ ɦɟɬɚɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɿ ɿɡ
ɩɨɬɪɿɣɧɢɦ ɫɤɥɿɧɧɹɦ.
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɡɚɫɚɞɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɢɬɨɦɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ – ɩɢɬɨɦɢɦ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬɚɦ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɨɞɨɜɠ
ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ:
(1)
qɛɭɞ  ȿmax.
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɨɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɨ:
– ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɬɟɩɥɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɦɿɤɪɨɤɥɢɦɚɬɭ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ;
– ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ qɛɭɞ = 28,71 ɤȼɬ· ɝɨɞ/ɦ3;
– ɤɥɚɫ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɭɞɢɧɤɭ «ȼ» ɬɨɳɨ [5].
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɨɛɫɹɝɢ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɚɥɟ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɚ ɫɚɦɟ (ɬɚɛɥɢɰɹ):
– ɡɚɩɨɜɧɟɧɶ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɬɚ ɞɜɟɪɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ, ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɿɜ ɧɚɞ ɩɿɞɜɚɥɨɦ – ɛɟɡ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɩɨɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ ɧɨɪɦ;
– ɡ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɦ ɩɨɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚ 21,46 % (ɞɥɹ ɫɬɿɧ) ɬɚ 9,09 % (ɞɥɹ ɝɨɪɢɳɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ).
Ɍɚɛɥɢɰɹ
Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
(ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ ɜɢɦɨɝ)
Ɉɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ
ʋ
ɩ/ɩ

1

2
3
4

Ɉɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ
ɩɪɨɟɤɬɧɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ,
ɦ2·Ʉ/ȼɬ

ȼɿɤɧɚ
ɿ
ɛɚɥɤɨɧɧɿ
ɞɜɟɪɿ
Ƚɨɪɢɳɧɟ
ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ
ɉɟɪɟɤɪɢɬɬɹ
ɧɚɞ ɩɿɞɜɚɥɨɦ
Ɂɨɜɧɿɲɧɿ
ɫɬɿɧɢ

0,5

Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ
Rq min,
ɦ2·Ʉ/ȼɬ [1]
0,5

3,6

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ,
%

Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ Rq
min,
2
ɦ ·Ʉ/ȼɬ [2]

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ,
%

0,00

0,75

-33,33

3,3

9,09

4,9

- 26,53

2,8

2,8

0,00

3,75

- 25,33

3,4

2,8

21,46

3,3

3,00

Ɂ ɧɚɛɭɬɬɹɦ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɦɿɧɢ ʋ 1 [1]:
ɚ) ɩɨɟɥɟɦɟɧɬɧɿ ɜɢɦɨɝɢ:
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– ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɬɿɧ, ɩɥɨɳɚ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɽ 76,3 % ɩɥɨɳɿ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ 40,34 % ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɛɭɞɢɧɤɭ (ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽ 3,00 %);
– ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɿɜ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɶ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɬɚ ɞɜɟɪɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ. ȼ
ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɧɢɠɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ
ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ (ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ Rq min ) ɦɚɸɬɶ:
– ɝɨɪɢɳɧɿ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 73,47 %,
– ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɩɿɞɜɚɥɨɦ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 74,67 %,
– ɩɪɨɡɨɪɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɬɿɧ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 66,67 %;
ɛ) ɞɥɹ ɩ’ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɧɨɪɦɚɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ
ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ȿmax ɫɤɥɚɞɚɽ 55,0 ɤȼɬ· ɝɨɞ/ɦ3 [2], ɳɨ ɜ 1,72 ɪɚɡɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ȿmax = 32,0 ɤȼɬ·ɝɨɞ/ɦ3 [1], ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɥɨ ɱɢɧɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɟɤɬɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ (1), ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬ qɛɭɞ = 28,71 ɤȼɬ·ɝɨɞ/ɦ3, ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɬɟɩɥɨɜɢɦ
ɭɦɨɜɚɦ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ. ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽ:
q ɛɭɞ  E max
E max

 100%

28,71  55,00
 100%
55,00

47,80% ,

(2)

ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɥɚɫɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ «ȼ».
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ,
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɨɫɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ
ȾȻɇ ȼ.2.6-31 [1], ɞɨɡɜɨɥɹɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɬɟɩɥɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ ɜ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɬɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɛɭɞɿɜɥɸ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ «ȼ». ɉɪɨɟɤɬɧɟ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɬɟɩɥɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɭɞɢɧɤɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɛɟɡ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɩɨɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ ɧɨɪɦ.
2. ɉɿɫɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɦɿɧɢ ʋ1 [2] ɞɨ ȾȻɇ ȼ.2.6-31 [1] ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɢɬɨɦɢɯ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. Ⱥɥɟ
ɨɤɪɟɦɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ
(ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɬɚ ɞɜɟɪɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ, ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ) ɦɚɸɬɶ ɡɧɢɠɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ
ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 66,67-74,67% ɜɿɞ Rq min. ɐɟ ɽ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩ.ɩ.3 ȾȻɇ [1] ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɡɧɚɱɟɧɶ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ
ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɿɜ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɶ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɬɚ ɞɜɟɪɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ ɞɨ ɪɿɜɧɹ, ɧɟ ɧɢɠɱɟ, ɧɿɠ 80% ɜɿɞ Rq min.
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ
1. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɩ’ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ
ɛɭɞɢɧɤɭ – ɽ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɨɲɭɤɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ.
2. ɉɨɲɭɤ ɬɚ ɜɢɛɿɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɛ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɨ ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦ
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ (ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ) ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.
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ANALYSIS OF DESIGN SOLUTIONS FOR RESIDENTIAL BUILDING
HEAT INSULATION
G. M. Agieiewa , NDIproektrekonstruktsia, Kyiv
The paper presents the results of theoretical research of a number of design measures
for heat insulation implemented in the process of redesigning of a large-panel five-storeyed
residential building.
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