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jects is investigated.

Підвищення технологічної ефективності споживачів теплоти для опалення в житлово-
комунальній сфері є важливим науково-технічним і організаційно-технічним завданням. При
цьому його екологічний ефект (скорочення теплового забруднення навколишнього середовища)
перевершує ефект економічний. Зазначене завдання характеризується також важливістю його
соціального аспекту.

Старі будинки, зокрема першого (1951...1960 рр.) і другого (1961...1970 рр.) періодів індус-
тріального домобудівництва, як правило, не відповідають діючим нормам і правилам енергоз-
береження. Вони підлягають відновленню на основі модернізації чи реконструкції з метою, на-
самперед, поліпшення теплоізоляційних властивостей їх  огороджуючих конструкцій.

У ряді випадків, зокрема, при відновленні старих будов, при зведенні будівель методом
ковзного опалублення, дійсний термічний опір огороджуючих конструкцій Rд виявляється
меншим розрахункового (нормативного) значення RР. Наслідком є завищені втрати теплоти че-
рез огороджуючі конструкції, що призводить до зни-
ження температури повітря t у приміщеннях будівлі,
тобто недотопу [1].

Поширеним способом поліпшення режиму опа-
лення таких приміщень є підвищення Rд шляхом на-
несення на поверхню огороджуючих конструкцій ша-
ру теплоізоляції — утеплювача (див. рисунок). Най-
частіше для цього використовують шар напиленого
пінополіуретану, рідше ¾ плити наклеєного теплоі-
золяційного матеріалу.

Найбільші тепловтрати (до 40 %) відбуваються
через зовнішні огороджуючі конструкції будинку [2].
Через світлопрозорі конструкції (вікна) губиться ме-
нше — до 26 % [3].

Поліпшення теплоізоляційних властивостей
(утеплення) огороджуючих конструкцій існуючих
будинків дозволяє знизити тепловтрати на 20...30 %
[4]. У деяких випадках скорочення втрат теплоти мо-
же бути багаторазовим, наприклад чотирьохразовим
[5].

Утеплення огороджуючих конструкцій поклика-
не знизити густість теплового потоку q, переданого
ним із приміщення в навколишнє середовище. Однак,
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як показує практика, у ряді випадків підсумком утеплення виявляється не тільки підвищення
температури і зменшення густості (позитивний ефект), але і збільшення питомої витрати пали-
ва на опалення (негативний ефект).

Розглянемо ці питання на прикладі найбільш простого для аналізу наочного випадку, коли
утеплення застосоване на всій поверхні огороджуючих конструкцій (стінах, стелі і підлозі).

У зв’язку з тим,  що Rд<RР, через основну огороджуючу конструкцію (стіну будівлі) уста-
новлюється дійсний тепловий потік густістю qд=qа, більшою ніж qР (див. рисунок, б, точка а).
Внаслідок цього в приміщенні встановлюється температура на рівні tд менш розрахункової, tР

¾ допущений недотоп.
У цьому випадку коефіцієнт теплової ефективності будівлі hа ¾ споживача опалювальної

теплоти (кінцевого елемента в ланцюжку передачі теплоти від її джерела в навколишнє середо-
вище) складає
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Для усунення недотопа доцільно застосувати утеплення основної огороджуючої конструкції ¾
нанести на нього шар теплової ізоляції.

Збільшення товщини шару утеплювача d до db (див. рисунок, а, db) обумовлює зниження
qд, збільшення t, підвищення h.

При стовщенні утеплювача до db установлюються такі режимні показники: qд=qb=qР, t=tb,
hb=qР/qb=1. Цей випадок відповідає ідеальним умовам за рівнем t і рівнем h: t=tb, hb=1. Однак,
результат досягнуто додатковими витратами на утеплення огороджуючої конструкції.

При подальшому стовщенні утеплювача до, наприклад, dс, установлюються такі режимні
показники: q продовжує знижуватися, t продовжує збільшуватися понад tb=tР, виникає перетоп
(tс>tР). З метою відновлення комфортних умов у приміщенні, тобто зниження t до tР, споживач
прибігає до його штучної аерації (відкриває кватирки на вікнах,  відкриває двері на балкон чи
лоджію та ін.).

Штучна аерація призводить до відводу теплоти з приміщення за допомогою додаткового
потоку теплоти, густість якого характеризує відстань qс-qе, позначимо її qс-e.  Таким чином,  су-
марний тепловий потік (потік через утеплену огороджуючу конструкцію qе і потік штучної ае-
рації qс-е) досягає qс.

Споживач збільшує потік штучної аерації до того рівня, при якому t знижується до tР.
У цьому режимі
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де qc-e ¾ густість теплового потоку штучної аерації.
Отриманий ефект: t=tР. Однак, у порівнянні з режимом b допускається питома перевитрата

палива в qc/qb разів.
При подальшому стовщенні утеплювача до df установлюються такі режимні показники: q

продовжує знижуватися, t продовжує збільшуватися понад tb=tР, виникає перетоп (tf>tР). З ме-
тою відновлення комфортних умов у приміщенні, споживач, за аналогією з попереднім  режи-
мом, продовжує посилювати штучну аерацію.

З урахуванням зазначеної аналогії
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Оскільки qh < qе, qf > qc, має місце  нерівність hf < hc.
У цьому випадку технологічний ефект полягає в наступному: t=tР, питома витрата палива

дорівнює такій при dа=0. Він у q f /qb разів більш такого в оптимальному випадку ¾ b.
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При цьому, qf-h=qg-h+qf-g, де qf-h, qg-h, qf-g ¾ густість теплового потоку, що відводиться шту-
чною аерацією, обумовлюється утепленням та недостатністю теплоізоляційних властивостей
основних огороджуючих конструкцій, відповідно.

При подальшому збільшенні товщини шару утеплювача d, при підтримці температури на
рівні tР, питома витрата палива буде продовжувати зростати, тобто ефективність опалення буде
знижуватися в порівнянні з вихідним випадком (випадком a).

Розглянуто вплив утеплення огороджуючих конструкцій на пронизуючий їх потік теплоти
і, у кінцевому підсумку, на температуру повітря в приміщенні. Як зазначено, у розглянутій мо-
делі прийняте приміщення, утворене шістьма плоскими поверхнями, що утеплюються.

Вибір ступеня відновлення залежить від його технічного стану. Прийнято вважати, що,
якщо Rд<0,8 м2 К/Вт, то доцільне радикальне утеплення стіни. Якщо Rд=0,8...1,0 м2 К/Вт, доці-
льне відповідне утеплення. При Rд>1,0 м2 К/Вт утеплення стін можна не робити, а внести необ-
хідні поліпшуючі зміни в роботу системи опалення [6].

У реальних випадках утеплюють лише одну або дві, рідше три, зовнішні стіни. Тому ви-
кладені результати при переносі в реальні умови необхідно відповідно прив’язати до цих умов.
Таким чином, необхідно врахувати вплив зміни густини теплового потоку поверхні огороджу-
ючих конструкцій, що утеплюються, на середньозважене, усереднене значення q приміщення в
цілому. В усередненому значенні q повинні бути враховані частки q елементів іншої поверхні
(не підданої утепленню). З урахуванням цієї обставини, очевидно, що чим менше частка (вага
впливу) стін, що утеплюються, тим більше повинна бути товщина шару утеплювача.

Відзначимо, що при малій частці поверхні, що утеплюється, ефект утеплення може вияви-
тися недостатнім для усунення недотопа. У цьому випадку утеплення виконує свою позитивну
дію,  але воно недостатнє.  З метою доведення t до рівня tр необхідно додатково відповідно збі-
льшити потік теплоти, що підводиться у приміщення.

Утеплення огороджуючих конструкцій побічно впливає також на тепло-гідравлічну харак-
теристику системи опалення. Для одержання належного технологічного ефекту програму утеп-
лення повинні завершувати випробування і налагодження оновлених систем.

Таким чином,
— утеплення огороджуючих конструкцій ¾ інструмент для коректування теплотехнічних

властивостей приміщення, навіть управління ними. Воно доцільне, якщо при розрахунковому
тепловому потоці через нього температура в приміщенні нижче розрахункової;

— товщина шару теплоізоляції по всій площі утеплення повинна бути однаковою, такою,
що дорівнює обраному розміру;

— утеплення огороджуючих конструкцій як засіб підвищення технологічної ефективності
опалювальних будівель характеризується відносною простотою реалізації та високою рентабе-
льністю;

— утеплення огороджуючих конструкцій входить в арсенал засобів відновлення старих
будівельних об’єктів, а також поліпшення теплотехнічних властивостей сучасних будівель, які
характеризуються невисоким термічним опором стін. Воно сприяє підвищенню технологічної
ефективності й культури використання теплоти споживачами, покращенню соціальних обста-
вин у суспільстві.
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