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Введення
З огляду на важливість проблеми заощадження енергії в глобальному
масштабі, практично у всіх країнах проводяться різні заходи, покликані зменшити
кількість споживаної енергії як у промисловій, так і в соціальній сферах. У
багатьох країнах світу прийняті національні програми з енергозбереження.
Основою проведення енергозберігаючої політики в нашій державi є
Комплексна державна програма енергозбереження України (КДПЕ). Виходячи з
iснуючого стану енергозабезпечення та рiвня ефективностi використання ПЕР в
Українi у квiтнi 1995 р. Президент та Кабiнет Мiнiстрiв України прийняли рiшення
про заходи щодо розробки Комплексної державної програми енергозбереження
України. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 листопада № 911
Держкоменергозбереження України разом з Мiнекономiки України було доручено
розробити таку програму. КДПЕ була схвалена Постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України №148 вiд 5 лютого 1997 р.
Мета КДПЕ
розвитку

України - на основi аналiзу iснуючого стану та прогнозiв

економiки

розробити

основнi

напрямки

державної

полiтики

енергозбереження, що передбачатиме створення нормативно-правової бази
енергозбереження,
створення

цiлiсної

формування
та

сприятливого

ефективної

економiчного

системи

державного

середовища,
управлiння

енергозбереженням. Стратегiчною метою Програми є виведення України з
енергетичної та економiчної кризи i вихiд на рiвень передових країн в
енергоспоживаннi.
Головними завданнями КДПЕ є визначення загального iснуючого та
перспективного потенцiалу енергозбереження, розробка основних напрямкiв його
реалiзацiї у матерiальному виробництвi та сферi послуг, створення програми
першочергових

та

перспективних

заходiв

i

завдань

з

пiдвищення

енергоефективностi та освоєння практичного потенцiалу енергозбереження.
Програма призначена для практичного використання на пiдприємствах та в
органiзацiях, на мiсцевому, галузевому та державному рiвнях; вона мiстить
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конкретнi, найважливiшi енергозберiгаючi заходи, якi при їх реалiзацiї даватимуть
значний енергозберiгаючий та економiчний ефект.
В останні роки склалася надзвичайна

ситуація в енергетичній галузі

України, тому проблема енергозбереження є однією з найважливіших в наш час.
Викладачі будівельних дисциплін та студенти 3 та 4 курсів у 2015-16н.р.
працювали

над науково-дослідним проектом «Дослідження ефективності

утеплення зовнішніх стін головного корпусу Дніпродзержинського енергетичного
технікуму в рамках програми енергозбереження».
Мета

нашого

проекту

полягає

в

економічно

ефективному

енергозабезпеченні будівлі технікуму за умов зменшення питомих витрат
енергетичних носіїв, зменшення бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносії,
у покращенні санітарно-гігієнічних умов перебування студентів у навчальному
закладі

за рахунок підвищення

енергоефективності будівлі,

охоплення

максимальної кількості учасників роботою з питаннями енергозбереження,
сформованість свідомого ставлення до проблем економного енергоспоживання,
удосконалення роботи за основними напрямками діяльності з енергозбереження,
підвищення екологічної культури, свідомості та енергозберігаючого світогляду
студентів, використання набутих теоретичних знань з енергозбереження у
реальних умовах, економія енергоресурсів у технікумі

та вдома за рахунок

контролю енергоспоживання.
Дніпродзержинський енергетичний технікум був побудований у 1974році.
Будівля технікуму чотириповерхова з п’ятим технічним поверхом та технічним
підвалом, стіни з силікатної цегли товщиною 510мм, в місцях пілястр товщиною
1020мм, тому тепловтрати через стіни будуть різні. На сьогоднішній день
виникла проблема заміни дерев’яних вікон на пластикові склопакети та
утеплення стін.
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План проведення науково-дослідної роботи

1 Створення 3Д моделі технікуму.
2 Плани поверхів, розріз.
3 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стінки із силікатної цегли товщиною
510 мм.
4 Вибір інноваційних матеріалів для утеплення зовнішніх стін.
5 Точка роси.
6 Визначення методу утеплення.
7 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стінки з утепленням.
8 Розрахунок теплових втрат крізь зовнішні стіни будівлі ДЕТ.
9 Визначення вартості матеріалів для утеплення 1м2 зовнішньої стінки.
10 Висновки.
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Створення 3D моделі технікуму в програмі
ArchiCAD та AutoCAD

5
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1 Створення 3D моделі технікуму в програмі ArchiCAD
ArchiCAD - графічна програма для архітекторів. Призначена для проектування
архітектурно-будівельних конструкцій і рішень, а також елементів ландшафту,
меблів і т. п.
При роботі використовується концепція Віртуального Будівлі. Суть її полягає
в тому, що проект ARCHICAD представляє віртуальну модель реального будівлі,
існуючу в пам'яті комп'ютера. Для її виконання проектувальник на початкових
етапах роботи з проектом фактично «будує» будинок, використовуючи при цьому
інструменти, які мають свої повні аналоги в реальності: стіни, перекриття, вікна,
сходи, різноманітні об'єкти і т. д. Завершивши етап моделювання, користувач може
отримати з "віртуального будівлі" всі необхідні дані для створення проектної
документації: плани поверхів, фасади, розрізи та ін.
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Рис.1 – Фасади ДЕТ в 3D моделі в програмі ArchiCAD

1.2 Створення 3D моделі технікуму в програмі AutoCAD
AutoCAD - дво- і тривимірна система автоматизованого проектування і
креслення, розроблена компанією Autodesk. AutoCAD і спеціалізовані додатки на його
основі знайшли широке застосування в машинобудуванні, будівництві, архітектурі та
інших галузях промисловості.

2 Плани поверхів, розріз та фасади головного корпусу ДЕТ
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Фасад 1 - 22

Фасад Б - А

Розріз 1 - 1

План на відм. ± 0.000

План на відм. + 3.300
9

План на відм. + 6.600

План на відм. + 9.900
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Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стінки
із силікатної цегли товщиною 510 мм
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3 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стінки
із силікатної цегли товщиною 510 мм
Мета теплотехнічного розрахунку – визначення опору теплопередачі RΣ, а
також товщини утепленого шару огородження, при якому в помешканнях будинку
забезпечується заданий температурний режим з урахуванням потрібних економічних
показників.
Для заданого місця проектування вибирають такі дані:
t5 – розрахункова зимова температура найбільш холодної п’ятиденки;
tхд – розрахункова зимова температура найбільш холодної доби;
t3 – середня температура найбільш холодних трьох діб, визначається як
середнє арифметичне із температур найбільш холодних діб і найбільш холодної
п’ятиденки.
Зони 1÷4 – температурна зона з карти температурного зонування України.
Визначають зону вологості пункту будівництва (суху або нормальну), потім
з урахуванням вологісного режиму приміщень знаходять умови експлуатації А або
Б огороджуючих конструкцій (для житлових кімнат приймають нормальний
вологісний режим).
У пояснювальній записці виконано ескізи огороджуючих конструкцій з
найменуванням матеріалів конструктивних шарів.
Далі виписано теплотехнічні показники будівельних матеріалів усіх
конструктивних шарів огороджень для визначених умов експлуатації А або Б:
- в’язкість матеріалу γ, кг/м3;
- розрахунковий коефіцієнт теплопровідності λ, Вт/(м·оС);
- коефіцієнт теплозасвоєння S, Вт/(м2·оС).
Конструкція зовнішньої стінки із силікатної цегли товщиною 510мм та
подальшим оштукатуренням цементно-піщаним розчином товщиною 20мм.
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Рис.2 - Конструкція зовнішньої стінки
Для будівлі технікуму згідно з таблицею

(за додатком Г, табл. Г2 [1])

розрахункові значення можуть бути наступними: температура tв=20 оС, відносна
вологість φв=55%.
Тоді, із зазначених умов, за табл.4 (табл.Г1[1]) вологісний режим
приміщення – нормальний.
Умови експлуатації, що встановлюються за табл.4 (додатком К[1]),
призначаються за літерою «Б».
Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни будівлі для таких умов:
Матеріал стінки – цегляна кладка із силікатної цегли (ρ=1800 кг/м3),
(λ=0,81 Вт/(моС) – розрахунковий коефіцієнт теплопровідності;
S=10,12 Вт/(моС) – коефіцієнт теплозасвоєння;
внутрішнє помешкання – суспільне (tв=20оС);
вологісний режим помешкання – нормальний,
зона вологості – суха,
кліматичні дані: t3(5)2 - 23оС, t3(1)2 - 26оС, де
t3 – середня температура найбільш холодних трьох діб;
t3(3) = 0,5(-23)+(-26)=-24,3оС
Потрібний опір теплопередачі:
14

R0пот, м2·оС/Вт, при tв=20 оС
R0пот =1/8,7+0,01/0,75+δк/0,81+1/23
Знаходимо опір теплопередачі конструкції з урахуванням товщини
зовнішньої стінки 510 мм:
R0пот =1/8,7+0,02/0,75+0,51/0,81+1/23 = 0,810 м2·оС/Вт
Визначаємо теплову інерцію конструкції:
Д=0,026·9,6+0,628·10,12=6,61
Так як

середня інерційність відповідає умові 4<Д<7, отже температура

зовнішнього повітря прийнята правильно, але так як потрібний опір теплопередачі
не відповідає мінімально допустимому значенню
R0пот =0,810 м2·оС/Вт < Rqmin= 2,5 м2 К/Вт,
Отже товщина стінки недостатня і тому її слід утеплити.
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Вибір інноваційних матеріалів для утеплення
зовнішніх стін
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4 Вибір інноваційних матеріалів для утеплення зовнішніх стін

Сучасний ринок теплоізоляційних матеріалів представлений широким
вибором матеріалів для теплової ізоляції.

Рис.3 – Класифікація теплоізоляційних иатеріалів
Для теплоізоляції стін ми вибираємо та порівнюємо пінополістирол,
теплоізоляційну штукатурку «Верміізол» та термофарбу «Керамоізол».
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4.1 Пінополістирол
На сьогоднішній день пінополістирол є самим популярним серед матеріалів
для внутрішнього утеплення стін, тому з кожним роком він усе частіше й частіше
застосовується не тільки в Україні, але й у багатьох країнах Європи.
Пінополістирол – екологічно чистий, нетоксичний тепло - і звукоізоляційний
матеріал, який вживається у будівництві більше 50-ти років і зарекомендував себе
як найбільш економічний, зручний у вживанні і такий, що володіє низькою
теплопровідністю і паропроникністю.
Завдяки своїм фізичним властивостям, пінополістирол є дуже хорошим
ізоляційним матеріалом. Він складається з кульок, а кожна кулька побудована з
десятків тисяч вічок, наповнених повітрям. Повітря, ув'язнене у вічках, не може
переміщатися, а нерухоме повітря є кращим ізолятором.
Повітря складає не менше 98% об'єму пінополістиролу. Інакше кажучи, для
виготовлення цілої ізоляційної плити необхідно лише 2% сировини. Це пов'язано з
його

збільшенням

в

ході

наповнюються пентаном, який

виробничого
спінюється

процесу.

Кульки

полістиролів

і збільшується в об’ємі.. Під дією

тиску кульки полістиролу теж збільшуються, внаслідок чого утворюються
пінополістирольні кульки, що збільшили об'єм принаймні в 50 разів. Вічка в
кожній кульці наповнюються повітрям і набувають пружності, після чого
склеюються під дією пари, утворюючи легкий, однорідний, стійкий до
стискування матеріал.
Популярності цьому матеріалу надають його високі теплотехнічні й
експлуатаційні дані:
- теплопровідність пінополістиролу (0,028 Вт/мК) набагато нижче, ніж у
деревини, цегли або керамзиту (12 см цього матеріалу можуть замінити дерев'яну
стіну товщиною 45 см);
- при дії вологи міцність, структура і теплоізоляційні властивості не
змінюються;
- стійкий до впливу мікроорганізмів;
19

- володіє високими показниками міцності на стиск і вигин;
- повну звукоізоляцію забезпечує плита пінополістиролу товщиною 2-3 см;
- не підтримує горіння, так як обробляється антипіренами;
- при обробці не кришиться (на відміну від пінопласту).
Деякі виробники випускають пінополістирольні плити зі східчастим краєм,
завдяки якому їх можна стикувати взагалі без щілин.
Пінополістирол прекрасно монтується на стіну за фасадним методом.
Для цього застосовують одночасно фіксацію дюбелями та саджають на клей.
Клейовий шар виконує ще й ізолюючу функцію. Найкраще для цих цілей
підходить поліуретановий клей у вигляді піни. Завдяки гарній міцності матеріалу,
допускається обробка утеплених стін мокрим способом прямо по теплоізолятору.

Рис.4 – Кріплення пінополістиролу до стінки дюбелем
При цьому не відбувається перевантаження стіни, адже питома вага
матеріалу дуже низька. Один 1м2 шару,

що утеплює

з використанням

пінополістиролу, легше в 2 — 2.5 рази, чим такий же по товщині шар з
мінеральної вати.
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Істотними
звукоізоляційні

недоліками
властивості,

пінополістирольних
недостатня

стійкість

плит
до

є

впливу

їхні

слабкі

органічних

розчинників, руйнування при температурі вище 80 градусів.

4.2 Теплоізоляційна штукатурка «Верміізол»

Рис. 5 – Нанесення теплоізоляційної штукатурки
Теплоізоляційна штукатурна суміш «ВЕРМІІЗОЛ» є екологічно чистим
матеріалом, призначеним для утеплення будівель і споруд різного призначення.
Суха штукатурна суміш «ВЕРМІІЗОЛ» це багатокомпонентний утеплювач, який
складається з неорганічних речовин, цементу і природного тепло-

та

звукоізоляційного наповнювача – вермікуліту. Після змішування з водою сухої
порошкової маси суміш «ВЕРМІІЗОЛ» готова до нанесення (використання).
Використовується для проведення штукатурних робіт на

поверхнях з бетону,

газобетону, цегли, металу та інших стінових матеріалів. За теплотехнічними
характеристиками

тепла

штукатурка

має

високу

паропроникність

та

гігроскопічність, проте серйозно поступається спіненим матеріалам.
Поверхня стіни має бути суха і чиста, видалений пил і залишки інших
розчинів, при необхідності оброблена шпаклівкою або укріплена штукатурною
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сіткою. На стінах мають бути встановлені штукатурні маяки для нанесення
необхідної товщини теплоізоляційного шару.

Рис.6 – Суха суміш «Верміізол»
Технічні дані
Витрата: 3,9 – 4 кг/м ², при товщині шару 10мм;
9,8 – 10 кг/м ², при товщині шару 25мм;
19,5 – 20 кг/м ², при товщині шару 50мм.
Норма витрати визначена на правильно підготовленій стіні за оптимальних
умов роботи. Фактичні витрати залежать від підготовки базового шару і досвіду
виконавця.
Товщина теплоізоляційного шару 10 – 100 мм.
Після змішування з водою час придатності готової штукатурної маси складає
близько 2 -х годин.
Час висихання

близько 24 годин при температурі +20º С і відносній

вологості 55%. При нижчій температурі і підвищеній відносній вологості час
висихання подовжується. Час досягнення граничних параметрів міцності
штукатурки «ВЕРМІІЗОЛ» складає 28 днів.
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4.3 Термофарба «Керамоізол»
Рідка теплоізоляція на основі кераміки, товщиною шару 1 мм,

успішно

заміняє мінеральну вату товщиною 50мм.
«Керамоізол» — теплоізоляційне покриття за ТУ У 26.2-32396113-001-2004
призначено для теплоізоляції будівель і споруд промислового й цивільного
призначення будь-якої форми складності для зовнішніх і внутрішніх поверхонь,
будинків, фундаментів. Покриття працює при робочих температурах від −50° С до
+220 °C, являє собою рідку суспензію сірого кольору на силікон-акриловій основі.
Колір може бути змінений. До складу суспензії входять кремнійорганічний і
акриловий полімер, неорганічний наповнювач, що складається зі скляних
порожніх кульок до 70 мкм, окислів титану, цинку, заліза, двоокису кремнію.
Суспензія важко займиста за п.4.3.4.3. ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.044-89, відповідає
вимогам пожежної

безпеки.

Рис. 7 – Термофарба «Керамоізол»
Під дією відкритого полум'я утворить тліючий ефект з виділенням диму, в
основі якого лежить викид СО, NO2, які перешкоджають утворенню й поширенню
полум'я.
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Постачання продукції виконується в щільно закритій тарі в консистенції,
готовій до застосування. У випадку загущення суспензію необхідно розбавити
водою, але не більше 15% від обсягу розчину, що розбавляється.
середнім

застосуванням

суспензію

необхідно

Перед

ретельно

безпо-

перемішати.

Перемішування здійснюється електроміксером зі знімною спіраллю на середніх
оберотах, або вручну.
Температура зберігання рідкої суспензії від +5 до +40 °C.
Фарбу

випускає

підприємство

України

ООО

«СевСнаб»,

складові

компоненти постачаються з Франції. «Керамоізол» пройшов випробування і з 2006
р, серійно випускається згідно з ТУ У В.2.7-24.6-32396113-001 : 2006. На конкурсі
проектів з енергозбереження в березні 2006р «Керамоізол» відзначений дипломом.
«Керамоізол» дозволений до застосування в будівельно-ремонтних роботах в
житлових і нежитлових приміщеннях Державної санітарно- епідеміологічною
службою та Головним Управлінням МНС України.
Покриття наноситься спеціальною щіткою з довгим ворсом, фарбопультом,
розпилювачем

високого

тиску.

Наноситься

покриття

на

підготовлені

оштукатурені поверхні. Товщина шару покриття не повинна перевищувати 0,5 мм
для запобігання здуття, відшарування і підтьоків. Час полімеризації одного шару
покриття — 24 години з моменту його нанесення при температурі 20 °C. При
нанесенні покриття на гарячі поверхні (до 90 °C) час полімеризації скорочується.
Покриття має гарну адгезію до сталі, пластмаси, бетону, цегли. Повністю
відсутня адгезія до поліетилену. Теплоізоляційна фарба являє собою молекулярне
сито, що пропускає повітря та не пропускає молекули води. Тому полімеризована
плівка покриття «дихає». При застосуванні покриття товщиною 3,0 мм в апаратних
приміщеннях (компресорні, насосні камери й т.д.) повністю виключається
утворення конденсату на стінах. При застосуванні в житлових приміщеннях також
виключається утворення конденсату й грибкових утворень стін. Практично
виключається необхідність провітрювання приміщень, економія енерговитрат на
обігрів приміщення в холодну пору року зменшується як мінімум на 30%.
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Покриття має гарну гідрофобність, хімічну й біологічну стійкість. До складу
покриття входять інгібітори корозії, які запобігають утворенню корозії,
покривають металеві поверхні захисною фосфатною плівкою. Гарантійний строк
експлуатації покриття — 7 років з моменту нанесення на металеві поверхні, які
піддаються дії високих температур. Що стосується внутрішніх конструкцій
будинків і споруджень — ремонт необхідний тільки у випадку виникнення
бажання зміни інтер'єра або повним руйнуванням матеріалу, на який було
нанесене покриття.
Завдяки високому ступеню наповнення полімерного матеріалу порожніми
скляними мікросферами, заповненими інертним газом, покриття має низьку
теплопровідність, високу здатність відбивати 75% падаючих променів світла й
розсіювати до 95% інфрачервоного випромінювання. Ці властивості сприяють
збереженню тепла в приміщеннях у випадку використання його в якості
теплозахисного покриття стін і запобіганню прогріву поверхні дахів від сонячної
радіації при нанесенні його на поверхню.
Покриття має гарну морозостійкість (до −50 °C), що дозволяє застосовувати
його, як термоізоляцію морозильних камер, при цьому знижуються працевитрати
на

спорудження

термоізоляційного

шару

у

порівнянні

з

улаштуванням

теплоізоляції із пінополістерольних плит.
Враховуючи всі властивості розглянутих матеріалів для теплоізоляції стін
вибираємо термофарбу «Керамоізол» та пінополістирол.
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5 Точка роси
Точкою роси, як відомо, називають температуру, при якій абсолютна

в

граммах парів води на кубометр повітря вологість стає у відносному вираженні
100% і випадає конденсат або утворюється туман. Однак лише в одиничних
джерелах вказується, що важлива не тільки температура, але і співвідношення
конденсації

випару вологи. Наприклад, вимірювання вологості повітря

випаровувальним гігрометром по точці роси належить проводити в приміщенні
або укритті без найменшого

протягу. При характерних

житлових приміщень значеннях відносної

для громадських та

вологості температура точки роси

лежить в межах + (10-15) градусів. Важливо для подальшого, видаляючи пари
вологи з області з температурою точки роси, можна уникнути конденсації при тій
же загальній вологості в приміщенні. У будівельних конструкціях точці роси
відповідає якась уявна поверхня, яка загалом повторює контур будівлі. Поки
вона знаходиться в товщі стіни або утеплювача, все в порядку: там нічому
випадати в конденсат. Якщо точка роси виходить назовні - теж нічого страшного:
підпір тепла з кімнат не пустить конденсат в товщу стіни і він або стече по ній,
або випарується.
Але якщо точка роси опиняється

всередині, нехай в утеплювачі, але на

несу-чій стіні, це вже погано, тому що

тепловий тиск зажене конденсат в стіну.

А там від вологи почне ржавіти арматура, періодичне промерзання

відтавання

по сезонах швидко зіпсує матеріал стіни. Ще більше шкоди від точки роси
всередині – для здоров’я мешканців: в такому житлі набагато підвищується
небезпека розвитку і ускладнення існуючих легеневих захворювань.
Важливо при розробці системи утеплення повністю виключити можливість
випадання конденсату в приміщенні, навіть якщо точка роси і проникне всередину.
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Рис.8 - Утеплення стіни зовні

Рис. 9 - Утеплення стіни всередині
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Визначення методу утеплення
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6 Визначення методу утеплення
У цивільних будинках спокусливим здається утеплення стін з середини
пінопластом: не потрібно ніде нічого оформляти, не потрібно оплачувати працю
бригади промальпіністов. Але це тільки видимість – капітальне, до розрахункової
величини тепловтрат утеплення зсередини не дозволяє уникнути конденсації в
приміщенні: точка роси, гуляючи в стіні від сезону до сезону, неминуче потрапить
у проміжок між несучою конструкцією і утеплювачем. А кишені там глухі,
випаровуватися конденсату нікуди і вся фізико-хімія води (дуже непроста) піде на
шкоду. Рекомендації на кшталт: «Так що там, поклав пароізол, і все добре!»
недоцільні. Реально ж жоден сумлінний майстер не візьметься покласти пароізоляцію по зовнішній, з радіатором опалення, вікнами, балконними прорізами,
карнизами для штор і т.п.стіні, домігшись повної герметичності. Одна маленька,
непомітна дірочка – і пішов працювати ефект відкритої пляшки: стіна, до пори до
часу непомітно, смокче і смокче вологу.
Так що ж, зсередини будівлі утеплятися зовсім не можна? Можна і потрібно,
але додатково і в ході обробки або косметичного ремонту. Покласти в середину
дерев’яної обрешітки під обшивку з фанери, дерева, ламінату, МДФ або
гіпсокартону плити самого легкого і дешевого (і самого теплого) пінопласту марки
20 або нижче цілком можливо і потрібно. І обов’язкові умови: на стіні обрешітка
повинна лежати не на голому конструктиві, а на штукатурці, нехай і саморобній
шершавенькій. Батареї опалення повинні бути сучасного типу, з профільованими
каналами. І дуже бажано, щоб рами вікон були з регульованими вентиляційними
щілинами.
Для порівняння виконуємо теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни з
утепленням

для визначення необхідної товщини утеплювача та вартості

матеріалів на 1м2.
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7 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни
7.1 Утеплення пінополістиролом

Рис. 10 – Конструкція стінки, утепленої зовні пінополістиролом
Таблиця 1 - Вихідні дані для розрахунку
№
шару

Найменування шару

Густина

Товщина

Теплопровідність

P0, кг/м3

δ,м

λір, Вт/(м·К)

1800

0,02

0,93

1800

0,51

0,81

15

?

0,055

1700

0,01

0,87

Внутрішня штукатурка з
1

цементно-піщаного
розчину

2

Кладка цегляна з
силікатної цегли
Плити з пінополістиролу

3

на синтетичному
в’яжучому

4

Фактурно-захисний шар
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1. Місто Дніпродзержинськ

знаходиться в 2 температурній зоні України.

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішньої стіни згідно з
таблицею 1(таблиця 1[1]) становить:
Rqmin= 2,5м2К/Вт
2. Записуємо формулу опору теплопередачі для цієї конструкції:
RΣ = 1/αв + δ1 /λ1р + δ2/λ2р+ δ3/λ3р + δ4/λ4р+ 1/α3
3. Приймаючи RΣ≥ Rqmin, знаходимо товщину утеплювача:
δ3= (Rqmin- 1/αв - δ1 /λ1 - δ 2/λ2-δ4 /λ4 - 1/α3)·λ3
де αв= 8,7 Вт/(м2 · К) – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні,
приймається за таблицею 2 (додатком Е 1[1]),
α3= 23 Вт/(м2 · К) – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні приймається
за таблицею 2 (додатком Е 1[1])
Тоді:
δ3 = (2,5- 1/8,7-0,02/0,93 –0,51/0,81–0,01/0,87- 1/23)· 0,055 = 0,0923м
Приймаємо товщину пінополістиролу 100мм.
4. Опір теплопередачі, з урахуванням запропонованої товщини утеплювача,
становить:
RΣ = 1/8,7+ 0,02/0,93 + 0,51/0,81+ 0,10/0,055+ 0,01/0,87= 2,58 м2· К/Вт
5. Умова(1) [1] 2,58 >2,5 виконується. Товщина утеплювача прийнята
правильно.
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7.2 Теплотехнічний розрахунок стіни, утепленої термофарбою
«Керамоізол»

Рис.11 - Конструкція стінки утепленої зсередини термофарбою
Таблиця 2 - Вихідні дані для розрахунку
№
шару

1

Найменування шару

Внутрішня
штукатурка з цементнопіщаного розчину

Кладка цегляна з
силікатної цегли
Утеплювач
3
термофарба «Керамоізол»
2

1. Місто Дніпродзержинськ

Теплопровідніст

Густина

Товщина

P0, кг/м3

δ,м

1800

0,02

0,93

1800

0,51

0,81

800

?

0,0025

ь
λір, Вт/(м·К)

знаходиться в 2 температурній зоні України.

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішньої стіни згідно з
таблицею 1(таблиця 1[1]) становить:
Rqmin= 2,5м2К/Вт
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2. Записуємо формулу опору теплопередачі для цієї конструкції:
RΣ = 1/αв + δ1 /λ1р + δ 2/λ2р + δ3 /λ3р + 1/α3
3. Приймаючи RΣ ≥ Rqmin, знаходимо товщину утеплювача:
δ3 = (Rqmin- 1/αв - δ1 /λ1 - δ 2/λ2 – δ3/λ3- 1/α3)· λ3
де αв = 8,7 Вт/(м2 · К) – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні,
приймається за таблицею 2 (додатком Е 1[1]),
α3 = 23 Вт/(м2 · К) – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні
приймається за таблицею 2 (додатком Е 1[1])
Тоді:
δ3 = (2,5- 1/8,7- 0,02/0,93 – 0,51/0,81– 1/23)· 0,0025 = 0,00422м
4. Опір теплопередачі, з урахуванням запропонованої товщини утеплювача,
становить:
RΣ = 1/8,7+ 0,02/0,93 + 0,51/0,81+ 0,004/0,0025 = 4,78 м2 · К/Вт
5. Умова(1)[1] 4,78 > 2,5 виконується. Товщина утеплювача прийнята
правильно.
7.3 Теплотехнічний розрахунок стіни утепленої термоштукатуркою
«Верміізол»

Рис.12 - Конструкція стінки утепленої зовні штукатуркою «Верміізол»
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Таблиця 3 - Вихідні дані для розрахунку
№
шару

Густина

Товщина

Теплопровідність

P0, кг/м3

δ,м

λір, Вт/(м·К)

1800

0,02

0,93

1800

0,51

0,81

Утеплювач штукатурка

1200

?

0,035

1. Місто Дніпродзержинськ

знаходиться в 2 температурній зоні України.

Найменування шару
Внутрішня штукатурка з

1

цементно-піщаного
розчину

2
3

Кладка цегляна з
силікатної цегли

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішньої стіни згідно з
таблицею 1(таблиця 1[1]) становить:
Rqmin= 2,5м2К/Вт
2. Записуємо формулу опору теплопередачі для цієї конструкції:
RΣ = 1/αв + δ1 / λ1р + δ 2/ λ2р + δ3 / λ3р + 1/α3
3. Приймаючи RΣ ≥ Rqmin, знаходимо товщину утеплювача:
δ3 = (Rqmin- 1/αв - δ1 / λ1 - δ 2/ λ2 - δ3/ λ3- 1/α3) · λ3
де αв = 8,7 Вт/(м2 · К) – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні,
приймається за таблицею 2 (додатком Е 1[1]),
α3 = 23 Вт/(м2 · К) – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні
приймається за таблицею 2 (додатком Е 1[1])
Тоді:
δ3 = (2,5- 1/8,7- 0,02/ 0,93 – 0,51/ 0,81- 1/23) · 0,035= 0,0587м
Товщину утеплювача приймаємо 60мм.
4. Опір теплопередачі, з урахуванням запропонованої товщини утеплювача,
становить:
RΣ = 1/8,7+ 0,02/ 0,93 + 0,51/ 0,81+ 0,06/ 0,035= 2,64 м2 · К/Вт
5. Умова(1) [1] 2,64 > 2,5 виконується. Товщина утеплювача прийнята
правильно.
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8 Розрахунок теплових втрат крізь зовнішні стіни будівлі ДЕТ

Рис. 13 – Втрати тепла у будівлі
Зовнішні стіни технікуму мають пілястри товщиною 1020 мм, а сама стінка
має товщину 510 мм, тому тепловтрати

будуть неоднорідні. Розрахунки слід

виконувати для стін товщиною 510 мм, а в місцях пілястр товщина 1020 мм
достатня для нашого регіону, тому утеплення в місцях пілястр не передбачається.

36

8.1 Розрахунок тепловтрат через зовнішні стіни кабінету №6

Рис. 14 – План кабінету №6

Для визначення тепловтрат кабінету №6 знаходимо площу зовнішніх стін
товщиною 510 мм та товщиною1020 мм.
Довжина стінки товщиною 510 мм
L0.51 = 2.0х5 + 5,6 = 15,6 м
Площа стінки товщиною 510 мм
S0.51 = 15,6х3,3 – 20 = 31,48 м2 , де
3,3 м - висота поверху; 20 м2 - площа вікон (2х2х5)
8.1.1 Втрати тепла не утепленої стінки
Втрати тепла через зовнішню стінку товщиною 510 мм при температурі
зовнішнього повітря - 240С
Q0,51 = 86х31,48 = 2707,28 Вт
Довжина стінки товщиною 1020 мм
L1,02 = 1х5 = 5,0 м
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Площа стінки товщиною 1020 мм
S1,02 = 5,0х3,3 = 16,5 м2
Втрати тепла через зовнішню стінку товщиною 1020мм при температурі
зовнішнього повітря - 240С
Q1,02 = 43х16,5 = 709,0 Вт
Втрати тепла через дерев’яні вікна
Q = 315х20 = 6300 Вт
315 Вт – питомі тепловтрати через дерев’яні спарені вікна.
Загальні втрати тепла через зовнішні не утеплені стіни кабінету №6
Q = 6300+709+2707,28 = 9716,28 Вт

8.1.2 Втрати тепла утепленої стінки
Визначаємо тепловтрати через зовнішню стінку утеплену зовні пінопластом
товщиною 100 мм
Q=31,48х44/3=461,7 Вт
Втрати тепла через пластикові вікна зі склопакетом 4-16-4
Q = 215х20 = 4300 Вт
Визначаємо загальні тепловтрати через зовнішню стінку, утеплену зовні
пінопластом товщиною 100 мм
Q = 4300+461,7+709,0 = 5470,7 Вт
Визначаємо тепловтрати через зовнішню стінку товщиною 510 мм утеплену
з середини термофарбою
Q = 31,48х44/4.88 = 283,84 Вт
Визначаємо загальні тепловтрати через зовнішню стінку товщиною 510 мм
утеплену з середини термофарбою
Q = 4300+283,84+709,0 = 5292,93Вт
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За результатами розрахунків та порівнянням тепловтрат
можливо зробити висновок, що тепловтрати при утепленні зовнішньої стінки
скорочуються майже вдвічі.

8.2 Розрахунок тепловтрат через зовнішні стіни кабінету № 7

Рис. 15 - План кабінету №7
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Для визначення тепловтрат кабінету №7 знаходимо площу зовнішніх стін
товщиною 510 мм та товщиною 1020 мм.
Довжина стінки товщиною 510 мм
L0.51 = 2.0х4 = 8,0 м
Площа стінки товщиною 510мм
S0.51 = 8,0х3,3 – 16 = 10,04 м2
8.2.1 Втрати тепла не утепленої стінки
Втрати тепла через зовнішню стінку товщиною 510 мм при температурі
зовнішнього повітря - 240С
Q0,51 = 86х10,04 = 863,44 Вт
Довжина стінки товщиною 1020 мм
L1,02 = 1х4 = 4,0 м
Площа стінки товщиною 1020 мм
S1,02 = 4,0х3,3 = 13,2 м2
Втрати тепла через зовнішню стінку товщиною 1020 мм при температурі
зовнішнього повітря - 240С
Q1,02 = 43х13,2 = 567,6 Вт
Втрати тепла через дерев’яні вікна
Q= 315х16=5040 Вт
Загальні витрати тепла через зовнішні не утеплені стіни кабінету №7
Q = 863,44+567,6+5040 = 6471,04 Вт
8.1.1 Втрати тепла утепленої стінки
Визначаємо тепловитрати через зовнішню стінку , утеплену зовні
пінопластом товщиною 100 мм
Q = 10,04х44/3 = 147,25 Вт
Втрати тепла через пластикові вікна з склопакетом 4-16-4
Q = 215х16 = 3440 Вт
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Визначаємо загальні тепловтрати через зовнішню стінку утеплену зовні
пінопластом товщиною 100 мм
Q = 3440+147,25+567,6 = 4154,85 Вт
Визначаємо тепловтрати через зовнішню стінку товщиною 510 мм утеплену
з середини термофарбою
Q = 10,04х44/4,88 = 90,52 Вт
Визначаємо загальні тепловтрати через зовнішню стінку товщиною 510 мм
утеплену з середини термофарбою
Q = 3440 + 90,52 + 567,6 = 4098,12 Вт

Порівняння тепловтрат через зовнішні стіни
За результатами розрахунків та порівнянням тепловтрат можливо
зробити висновок, що тепловтрати при утепленні зовнішньої стінки скорочуються
майже вдвічі. Тепловтрати можливо зменшити на 10% через вікна, якщо відкоси
пофарбувати у два шари термофарбою.
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Якщо порівняти тепловтрати через зовнішні стіни внутрішнього (№7) та
кутового (№6) кабінетів можна зробити висновок, що у кутових кабінетах
тепловтрати

на

30%

більше ніж у внутрішніх за рахунок більшої площі

зовнішніх стін.
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9 Визначення вартості матеріалів для утеплення 1м2 зовнішньої стінки
Кабінет №6
Площа стін для утеплення у кабінеті становить 34,78м2 , площа віконних
відкосів 9м2.
S = 34,78 + 9 = 43,78м2

Загальна площа відкосів та стін:

Таблиця 4 – Вартість матеріалів для утеплення кабінету №6

№

Од.
вим

Матеріали

Кільк.

Вартість утеплення пінополістиролом
1 Грунтовка "Ceresit СТ-17"
кг
0,2
м2

2 Пінополістирол ПСБС-25-100

1

Ціна за
1 м2, грн

Загальна
вартість,
грн

1,97

86,25

61,00

2670,60

Клей для приклеювання
кг
6
18,14
пінополістирола "Ceresit СТ-83"
4 Дюбель пластмасовый КІ-160/10 м
шт
8
5,1
2
5 Сітка фасадна " ССШ-160 "
м
1,1
5,59
Клей для армування ( універсальний )
6
кг
4
15,76
"Ceresit СТ-85"
7 Грунт-фарба "Ceresit СТ-16"
л
0,3
4,42
Штукатурка декоративна, мінеральна,
8 "Короед", "Ceresit СТ-35" (зерно 2.5
кг
3
14,37
мм, під фарба)
Фасадна акрилова фарба
9
кг
0,35
7,83
"Ceresit СТ-42"
Всего
134,19
Вартість фарби «Керамоізол» для утеплення кабінету №6
1 Фарба «Керамоізол»
л
1,5
100
2 Ґрунтовка
л
0,3
4,42
104,42
3

794,17
223,28
244,73
689,97
193,51
629,12
342,80
5874,84
6600
290,26
6890,26

Кабінет №7
Площа стін для утеплення у кабінеті становить 13,04 м2 , площа віконних
відкосів 7,2 м2.
Загальна площа відкосів та стін:
S= 13,04+ 7,2= 20,04м2
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Таблиця 5 – Вартість матеріалів для утеплення кабінету №7
№

Од.
вим

Матеріали

Кільк.

Ціна за
1 м2, грн

Вартість утеплення пінополістиролом
1 Грунтовка "Ceresit СТ-17"
кг
0,2
1,97
2
2 Пінополістирол ПСБС-25-100
м
1
61,00
Клей для приклеювання
3
кг
6
18,14
пінополістиролу "Ceresit СТ-83"
4 Дюбель пластмасовый КІ-160/10 м
шт
8
5,10
2
5 Сітка фасадна " ССШ-160 "
м
1,1
5,59
Клей для армування ( універсальний )
6
кг
4
15,76
"Ceresit СТ-85"
7 Грунт-фарба, "Ceresit СТ-16"
л
0,3
4,42
Штукатурка декоративна , мінеральна
8 , "Короед", "Ceresit СТ-35" (зерно 2.5
кг
3
14,37
мм, під фарбування)
Фасадна акрилова фарба
9
кг
0,35
7,83
"Ceresit СТ-42"
Разом
134,19
Вартість фарби «Керамоізол» для утеплення кабінету № 7
1 Фарба «Керамоізол»
л
1,5
100
2 Ґрунтовка
л
0,3
4,42
Разом
104,42

Висновок:

за результатами розрахунків

утеплення зовнішніх стін будівлі технікуму

і досліджень

Загальна
вартість,
грн

39,48
1222,44
363,53
102,20
112,02
315,83
88,58
287,97

156,91
2689,17
3000
39,48
3039,48

ми пропонуємо

у двох варіантах, зовні пінопо-

лістиролом товщиною 100 мм з послідуючим декоративним штукатуренням, або
зсередини фарбування

керамоізолом стін та віконних відкосів. Якщо порівняти

вартість матеріалів то у кабінеті №6 керамоізол на 1105, 38 грн коштує більше, ніж
пінополістирол, але працевитрати та обладнання, яке необхідне

для виконання

зовнішніх робіт по утепленню пінополістеролом, коштує набагато більше.
Найоптимальнішим варіантом є утеплення теплоізоляційною фарбою «Керамоізол».
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