
консфуктивно-технолог1чних piiucHb i MaTepiaiiie. У своУй бшьшост! ui piinemw 

ириймаються без належного обфунтувашм з позищй тешюф1зики. Недостатньо 
опрацьован! {ижеиерн! питания проектування окремих систем додаткового 
утеплсиня. Мало уваги прид1лясгься оц11Щ1 надШност! застосовуваних Maxepiajiis i 

pimcHb.

Фасадн! конструкщ! з вентильованим повгфяним прошарком мають ф1зичн1 
переваги в забезиечешп режиму вологосп сйни в цшому, за можливосп сгворення 
високого значения опору теплопсредач!. До в1ропдних нсдол1юв сл1д вщ1ести 
можливе зниження тепло{золя1ийних власгавостей систем, яке виникае при 
нсобгрунтованому р{шенн1 захисту в1д ф1пьтраци иов1тря в товий утеплювача та в1д 
можливих волопс1шх деформац1й утеплювача, що приводить до усунення ефекту 
вептиляцп пов1тряного прошарку;

Буд1всльш матер1али i вироби для зовшшнього утепления стш житлових 
буд1вель 3 використахшям вентильованих фасад1в повини! володпи вшпов1дними 
теш1оф1зичними i ф1зик0-мехашчни1уш властивостями. У зв'язку з цим в 
конструкц1ях додагкового утепления ст!н з никорисганням вентильованих фасад1в 
пропонуеться викорисювувати угенлювач «ПЕРВ0Л1Н»,, який мае висок! ф1зико- 
техшчн! показники, вцщосно низьку соб1варт1сть i широку г алузь застосувапня. 
Marepian розроблеио як водост!йий, негорючий, еколопчно чистий, який не 
п1ддаегься деструкцп. Основш харак̂ -сристики «11ЕРВ0Л1НУ»: температурний 
д1апазон застосування в1д -260“С до + 900“С), те1шопров1дн1сть - X -  0,044-0,046 
Вт/м К; щшьн1сть -  245 кг/м’ ; водост!йысть -  100%.

Проведе1шй тешютехн!чний розрахунок ефективних огороджувальних 
конструкщй 3 «ПЕРВОЛШОМ» показав, що умова S: на м(н1малыю

допустиме значения опору тешюпередач! огороджувальноУ конструкц!! 
виконусться. В!дм1нна особлив1сть запроектовано! сисгеми вентильова1юго фасаду 
полягае в тому, що конструкц1я мае захисний екран в1д агмосферних опад!в, 
в1докремлений вад системи венаильованим зазором. За рахуьюк цього 
гепло!золящйний шар завжди шдтримуеться в сухому стан! i фасад в циюму не 
П1ддасться руйшвнШ дп заморожу вання-в1лтаювання.
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АНАЛВ ПРОЕКТНОГО Р1ШЕННЯ ТЕПЛ0В01 ПОЛЯЩ! 
П’ЯТИПОВЕРХОВО! О ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

Дня житлового фонду масово! забудови УкраУни найб!льш характсрними е 
великопанельш житлов! будинки, питома Bai a яких складае до 80%. Проблеми
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експлуатацп само uiet частшт фонду з роками загострюеться; для 1х вир1шеш1я 
потр!бн1 значн! кашталовкладення в оновлсння, реконструкшю та 
термомодер1пзац1Ю.

Об’асг досл1аження -  ироектне р^тення реконструкц!! п’ятиповерхового 
житлового будинку, 1-епло1золяц{йна оболонка якого характеризувалась 
покращеними показниками та задоволыщпа вимогам ДБП 8.2.6-31:2006 «Теплова 
1золяц1я будавель».

Просктування теш1о1золя1Дйно1 оболонки будинку эд!йснювалось на засад! 
в!дпов1дально<гп 1нтегралыгому пи гомому показнику -  питомим тепловитратам на 
опалення впродовж опалювального пч>юду qeyd- Для н’ятаповерхового житлового 
будинку, розташованого у 1 темперагурн!й зон!, максимально допустиме нормами 
значения питомих тепловитрат на опалення складало £„^=32,0 кВттод/м^. 
Комплекс конструктивних заход!в проектного р!шення реконструкц!Г забезпсчував 
оптимальш гсшюв! умови м!крокл!мату у прим!щеннях з доведениям класу 
енергетично! ефективносп з «Е» до «В» без зниження поелемснтних норм.

П!сля надбання чинност! Зм!1ш №1 до ДБП В.2.6-31:2006 «Теплова !золяц!я 
буд!вель» (1 чсрвня 2013 р.) виникла потреба у нроведешй додаткового анал!зу 
ран!||1С прийнятих проектних р!шень. Основнв мета - ощиити иасильки сучаси! 
умови температурного зонувашм територ!! Украхни та подальше п!двищення вимог 
до енергоспоживання у житловому сектор! (зб!льшен! величини м!н!малыю 
допустимих значень опору теплопередач! огороджувальних конструкц!й та 
максимально допустимих значень гоггомих тегшовитрат на опалення тощо) змшили 
р!вень енергетично!' ефективност! запроектоваиоУ тешювоУ оболонки будинку.

Остановлено, що в нових розрахуикових умовах;
- проектие р!шення забезпечуе виконання основноТ умови просктувапня за 

тепловитратами на опалення. Розрахункове значе1гая питомих тепловитрат qtyb  

задовольняе оптимальиим тспловим умовам MiKpoKniMai-y ( Е м а ^ 5 5 ,0  кВт год/м’); 
р!вень енергетичноТ ефективносп будинку ощнюеться класом «В»;

- окрем! складов! системи теплово! !золяцн мають розрахунков! значения 
опору теплопередач! на р!вн! 66,67-74,67% в!д м!н!мально допустимих нормами 
значень Л, Це е порушенням пормативних вимог та потребус корегування 
проектного р!шення з доведениям значень опору теплопередач! конструкц!й 
перекритпв, заповнень в!кош1Их та дверних прор!з!в до р!вня, не нижче, п!ж 80% 
в!д Rqmm

Ощнка в!дпов!лност! к!льк!синх показник!в епергетично! ефективносп 
проектного р!шення сучасним нормативиим вимогам до теплово! !золяц!| с 
почагковим егапом потуку 01ггимального р!тення.

Пошук та виб!р конструктавного р!шення, яке б за;1овольняло вимогам норм 
просктування, плануеться зд!йснити за в!дпов!дним критер!ем (пер!одом окуиност!) 
у процес! подальших доонджень.
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