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Вступ 

Україна є енергетично залежною країною від сусідніх держав. Сталий 

розвиток країни передбачає перехід до енергетичної незалежності, що в свою 

чергу можливе при підвищені рівня енергоефективності. Будівлі є основним 

споживачем енергетичних ресурсів в Україні, де основна складова витрат 

становить витрати на потреби опалення. Зменшення цієї складової є можливе 

шляхом покращення теплотехнічних характеристик огороджень та 

використання сучасних інженерних мереж/технологій. В Україні з 2017 року 

набув чинності Закон України № 2118-VIII «Про енергетичну ефективність 

будівель».[1] Стандарти України щодо оцінки та підвищення рівня 

енергоефективності будівель наводять нормативну величину енергоспоживання 

на потреби опалення для будівель різного призначення та вимоги до 

теплозахисних властивостей оболонки, значення якої переглядається кожні 5 

років. Згідно з директивою ЄС про енергетичну ефективність будівель 

2010/31/EU (Energy Performance of Buildings Directive — EPBD), з 31 грудня 

2020 року всі нові будівлі в країнах ЄС повинні будуватися як будівлі з майже 

нульовим споживанням енергії (nearly zero-energy buildings або nZEB). Україна, 

також приєдналася до країн, що рухаються напрямку nZEB в сфері 

енергетичної ефективності будівель. З впровадженням Директиви про 

енергетичну ефективність будівель кожна країна ЄС розробляє / розробила 

власні критерії для nZEB. Немає суворих і єдиних вимог для всіх країн-членів, і 

це забезпечує гнучкий підхід до розробки критеріїв, які зазвичай 

використовуються. [2] Крім того, кожна країна має національні плани nZEB 

щодо збільшення кількості дуже високого рівня енергоефективних будівель. 

Україна поки що не має таких критеріїв та стратегій для досягнення nZEB. [3] В 

значній мірі досягнення рівня nZEB можливе за рахунок утеплення та/або 

заміни огороджень, а отже врахування теплопровідних включень стає особливо 

важливим. 

  



1. Сучасні тенденції дослідження енергетичних характеристик 

будівель 

  

Житловий фонд України в значній мірі складається з будівель побудованих 

в період масової забудови, де особливо гостро поставлене питання покращенню 

рівня енергоефективності будівель. В значній мірі, покращення рівня 

енергетичної ефективності будівель стосується заходів з підвищення 

теплофізичних властивостей огороджень (перший етап), джерел та систем 

забезпечення (другий етап). На першому етапі впровадження 

енергозберігаючих заходів основна увага приділяється заміні світлопрозорих 

конструкцій [4].  

Використання програмних продуктів дозволяє проводити поглиблений 

аналіз енергетичних характеристик будівель наближених до реальних умов 

експлуатації.[5] Враховуючи архітектуру алгоритмів сучасних  динамічних 

програмних комплексів для дослідження енергетичних характеристик будівель, 

які реалізовані на принципах ВЕМ-моделювання (Building Energy Modeling) є 

BLAST, DOE-2, ESP-r, HVACSIM+, TRNSYS, EnergyPlus та ін., світлопрозорий 

елемент конструкції розглядається як вузол, що не дозволяє отримувати 

розподіл температурних полів, а також не враховує лінійні теплопровідні 

включення в місцях примикання вікон до стіни [6, 16]. 

В стандартах для розрахунку енергетичної ефективності будівель в 

Україні, в їх основі лежать стаціонарні та квазістаціонарні методи розрахунку, 

лінійні та точкові мостики холоду не враховуються або враховуються 

укрупнено через надбавку до коефіцієнту теплопередачі зовнішньої стіни [7]. 

Лінійні мостики холоду виникають в місцях примикання віконної рами або 

плити перекриття до зовнішньої стіни і т.д. В загальному енергобалансі втрати 

тепла через стіни можуть досягати 30%, що також спричинено 

теплопровідними включеннями. Особливістю теплопровідних включень є поява 

додаткових теплових потоків, які зменшують загальний опір теплопередачі 

огороджувальної конструкції та збільшують втрати тепла. Частка втрат тепла 



вікна через відкос може досягати 15% [8]. В стандарті [4] наведено розрахунок 

приведено термічного опору огороджень, що дозволяє враховувати лінійні та 

точкові мостики холоду. Потрібно відмітити, що стандарт [4] дозволяє 

проводити розрахунок лише для огороджень, які відповідають сучасним 

теплофізичним властивостям огороджень, тобто вже утеплені. Врахування 

лінійних мостиків холоду, наприклад, в місцях примикання віконної рами до 

зовнішньої стіни, яка відповідає термічному опору періоду масової забудови 

(біля 80% будівель України), не можливо. Це пояснюється тим, що для таких 

огороджень характерний низький рівень термічного опору, а отже 

теплопровідні включення мають менший вплив. 

Враховуючи тенденції з покращення теплофізичних властивостей 

огороджень та підведення будівель до nZEB, складова теплопровідних 

включень буде мати більшу вагу. А отже, дана проблематика потребує 

додаткового вивчення та подальшої інтеграції отриманих результатів у 

динамічні програмні продукти для оцінки енергетичної ефективності будівель. 

Для дослідження температурних полів використовується ряд програмних 

продуктів, серед них THERM, ELCUT та інші. [9, 10] Програма THERM [8] 

була розроблена в Національній лабораторії імені Лоуренса в Берклі, США. 

Програмне забезпечення дозволяє виконувати побудову 2D моделі вікна з 

урахуванням граничних умов, особливостей конструкції світлопрозорої та 

непрозорої частини (рами) вікна. Програмний продукт THERM синхронізується 

з підпрограмою WINDOW, яка дозволяє завантажувати готові стандартизовані 

креслення склопакетів з вказаними граничними умовами для подальшого 

моделювання розподілу температурних полів. Крім існуючих в бібліотеці 

WINDOW креслень віконних конструкцій, програма THERM дозволяє 

створювати нові віконні профілі, геометрія яких створюється в спеціалізованих 

програмних комплексах AutoCAD, Компас і т. п. Збережені креслення 

конструкцій в форматі DXF можуть бути завантаженні в якості кальки в 

програму THERM. В результаті моделювання в програмному продукті THERM 

можна вивести: розподіл ізотерм на моделі, демонстрацію напрямку теплового 



потоку та його інтенсивність, визначення точки мінімальної і максимальної 

температури, а також можливість відобразити двовимірне температурне поле 

моделі кольоровою гістограмою.[15] 

Згадана вище програма ELCUT дублює функціонал THERM, але доступ до 

неї платний на відміну від програми THERM. До переваг ELCUT слід віднести: 

1) вбудований інтегральний калькулятор за допомогою якого користувач може 

знайти тепловий потік, різницю температур, середню температуру поверхні та 

інтеграл від густини теплового потоку (в THERM дана функція відсутня); 2) 

вбудовано можливість побудови графіків залежності температури, градієнту, 

теплового потоку та теплопровідності від довжини контуру. [10] 

Метою роботи є дослідження розподілу температурних полів в віконних 

конструкціях та визначення приведеного термічного опору з врахуванням 

лінійних мостиків холоду в місцях примикання вікна до стіни. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:  

1) створити 2D-модель елементів зовнішніх огороджувальних конструкцій;  

2) провести розрахунок температурних полів різних типів огороджувальних 

конструкцій на основі Українських та Європейських методик розрахунку;  

3) визначити приведений термічний опір огороджень з врахуванням лінійних 

мостиків холоду на основі Українських та Європейських методик розрахунку. 

Об'єкт дослідження – процес оцінювання приведеного термічного опору 

огороджень будівлі, що відповідають сучасним вимогам теплового захисту. 

Предмет дослідження – методи і способи оцінювання приведеного 

термічного опору огороджень будівлі з використанням математичних моделей 

та методів. 

Методи дослідження. Методичну основу проведеного наукового 

дослідження склали такі методи: аналізу та синтезу, методи математичного та 

імітаційного моделювання. 

  



2.  Матеріал та результати досліджень 

 

2.1 Опис об’єкту досліджень 

В роботі розглянуто елемент зовнішнього огородження розміром 4×2,8 м з 

двокамерним енергозберігаючим вікном розміром 1,4×1,5 м. Вікно – 

двокамерний склопакет типу 4М1-10-4М1-10-4М1 з повітряним заповненням 

камер.  Розглянуто два типи зовнішніх стін, які складаються з 4-х шарів. 

Несучий шар конструкції виконаний: 1) з газоблоків 400 мм; 2) з силікатної 

цегли в 1,5 цеглини – 375 мм. Для досягнення сучасних вимог до теплозахисних 

властивостей огороджень додано шар мінеральної вати товщиною 100 мм. 

(табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Характеристика зовнішніх огороджувальних конструкцій 

Склад стіни 

Варіант 1 Варіант 2 

1) шар цементно-піщаного розчину λ1=0,81 Вт/(м·К) [10], товщиною 20 мм;  

2) шар утеплювача з мінераловатних плит на основі базальтового волокна λ2=0,043 

Вт/(м·К) [10], товщиною 100 мм;  

3) шар кладки з силікатної 

цегли λ3=0,87 Вт/(м·К) [10], товщиною 

375 мм;  

3) шар кладки з газоблоків 

D500 λ3=0,112 Вт/(м·К) [10], товщиною 

400 мм;  

4) шар цементно-піщаного розчину λ4=0,81 Вт/(м·К) [10], товщиною 20 мм;  

 

Розрахунок проводився для розрахункових (tр.о=-22
о
С) та середніх (tс.о=-

0.1
о
С) опалювальних умов для м. Київ та відносній вологості 75%. [12] 

Внутрішня температура повітря 20°С, відносна вологість 55% [7]. Коефіцієнт 

тепловіддачі для внутрішнього та зовнішнього середовища становить αвн=8,7 

Вт/м
2
·К та αзов=23 Вт/м

2
·К, відповідно. [4] 

 



2.2. Математичне моделювання розподілу температурних полів під 

впливом лінійних теплопровідних включень в місцях примикання 

віконної рами до зовнішньої стіни 

 

В роботі використана програма THERM [8], де було створено 2D моделі 

вікна з урахуванням граничних умов, особливостей конструкції світлопрозорої 

та непрозорої частини (рами) вікна, зовнішньої стіни, враховане місце 

розташування вікна, тобто віддаленість від зовнішньої поверхні зовнішньої 

стінки.[14] В результаті мод елювання в програмному продукті THERM було 

отримано розподіл ізотерм в світлопрозорій та непрозорій частині 

огородження, інтенсивність теплового потоку для розрахункових (проектних) 

(рис. 1) та середніх (рис. 2) умов зовнішньої температури повітря 

опалювального сезону для міста Київ [12], а також визначено точки мінімальної 

і максимальної температури. 

Рисунок 1 – Розподіл ізотерм в зовнішній стіні для варіанту 1 (а) та 

варіанту 2 (б) для розрахункових/проектних умов 

 

На рис. 3,а наведено зміну при віддаленні від рівня підвіконня температури 

на поверхні огородження між шаром ізоляції та шаром кладки, яка виконана з 

силікатної цегли або газоблоку. На рис. 3,б наведено температурний перепад в 

а) 
б) 



несучому шарі конструкції (газоблок/силікатна цегла) для розрахункових 

зовнішніх умов для міста Київ [11]. Газоблок має покращені теплофізичні 

властивості на відміну від силікатної цегли (менший коефіцієнт 

теплопровідності), тобто суттєво покращується термічний опір огородження 

(зовнішньої стіни), але з точки зору теплопровідних включень більш 

чутлива. [14] 

а) б) 

Рисунок 2 – Розподіл ізотерм в зовнішній стіні для варіанту 1 (а) та 

варіанту 2 (б) для середніх за опалювальний сезон зовнішніх умов 

 

а)                                                                            б) 

Рисунок 3 – Температура поверхні несучого шару кладки з боку ізоляції (а) 

та температурний перепад в шарі кладки (б) для розрахункових умов м. Київ 

 



На рис. 4 наведено двовимірне температурне поле для розрахункових умов 

зовнішнього середовища. З рис. 4 та 1 слідує, що для газоблоку температурне 

поле має нижчий рівень ніж для силікатної цегли в центрі розглянутої 

зовнішньої конструкції.  

Програмний продукт THERM дозволяє візуально оцінити теплові потоки 

та границі, де вплив мостиків холоду нівелюється (рис. 5). Напрям стрілки 

вказує на напрям теплового потоку, а її величина – інтенсивність.  

а) 

б) 

Рисунок 4 – двовимірне температурне поле в зовнішній стіні для варіанту 

1 (а) та варіанту 2 (б) для розрахункових умов зовнішнього середовища 

 



 

Рисунок 5 - Візуалізація теплових потоків в стіні виконаній з газоблоку 

 

В програмні THERM було почергово визначено опір теплопередач 

прозорого та непрозорого елементу огородження, який становить (м  К/ Вт): 

вікно – 0,63; стіна з силікатної цегли – 2,96; з газоблоку – 6,1. Визначення 

приведено опору теплопередачі зовнішнього огородження в програмі є не 

можливою, адже 2D-модель дозволяє визначити лише лінійний опір 

огородження. Приведений термічний опір огородження залежить від 

геометричного співвідношення стіна-вікно, при збільшені коефіцієнту 

засклення вплив лінійних мостиків холоду буде суттєвіший. [14, 15] 

Для світлопрозорого огородження проведено порівняння опору 

теплопередачі. Встановлено, що з змодельований двокамерний склопакет з 

повітряним заповненням в програмі EnergyPlus та підпрограмі Window 

становить 0,55  м
  К/ Вт     , з стандарту [11] – 0,47. Відмінність опору 

теплопередач отриманого на основі програм THERM, EnergyPlus пояснюється 

особливістю конструкції рами вікна, яка задається. В стандарті [11] не 

уточнюється, який тип рами та співвідношення між площею вікна та рамою. 

  



2.3. Визначення приведеного опору теплопередачі огородження будівлі з 

врахуванням лінійних мостиків холоду в місцях примикання віконної 

рами до стінки на основі різних методик 

В роботі розглянуто фрагмент огородження будівлі, що складається з 

зовнішньої стіни та вікна, які відповідають сучасним вимогам теплового 

захисту будівель. Проведено аналіз визначення приведеного опору 

теплопередачі огородження будівлі з врахуванням лінійних мостиків холоду в 

місцях примикання віконної рами до стінки на основі різних методик, а саме: 

ДСТУ Б В.2.6.-189:2013, ДСТУ Б А.2.2-12:2015, EN 12831:2003. 

 

2.3.1. Розрахунок за методикою ДСТУ Б В.2.6-189:2013 

На основі стандарту ДСТУ Б В.2.6-189:2013 [4] визначено опір 

теплопередачі непрозорого елементу огородження. Врахування лінійних та 

точкових теплопровідних включень на основі стандарту ДСТУ Б В.2.6-189:2013 

[4] можливе лише для утеплених зовнішніх стін, для теплофізичних 

властивостей стін масової забудови розрахунок теплопровідних включень на 

основі ДСТУ Б В.2.6-189:2013 [4] не можливе. Проведено розрахунок 

загального опору теплопередачі зовнішньої стіни та її приведеного опору, що 

враховує теплопровідні включення. Опір теплопередачі зовнішніх стін без 

врахування теплопровідних включень визначався за формулою [4]: 

   
 

 в
  

  

 

 
   

  р
 

 

 з
                                                               (1) 

де  в,  з – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь 

огороджувальної конструкції, Вт  м
  К); δі - товщина i-го шару зовнішніх 

стін, м;    р – розрахункова теплопровідність матеріалу i-го шару зовнішніх стін 

в розрахункових умовах експлуатації, Вт  м  К . 

Приведений опір теплопередачі зовнішніх стін визначається за формулою [4]. 
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                                                (2) 



де    - лінійний коефіцієнт теплопередачі j-го елементу, Вт  м  К  ;    – 

протяжність j-го елементу, м;      точковий коефіцієнт теплопередачі k-го 

елементу, Вт К ;    - кількість точкових включень k-го елементу, шт;     - 

загальна площа розглянутих огороджень, м
2
;     - площа і-го термічно 

однорідного непрозорого масиву огороджувальної конструкції без врахування 

теплопровідних включень загальний опір теплопередачі і-го огородження, 

м  К Вт;    - площа і-го термічно однорідного непрозорого масиву 

огороджувальної конструкції без врахування теплопровідних включень, м   

Характеристика теплопровідних включень наведена в таблиці 2, що 

визначені з стандарту ДСТУ Б В.2.6-189:2013  [4]. 

 

Таблиця 2– Характеристика теплопровідних включень [4] 

Найменування 

теплопровідного 

включення 

Протяжність, 

м 

Кількість, 

шт 

Лінійний коеф. 

теплопередачі k, 

Вт/(м·К) 

Точковий 

коеф. 

теплопередачі 

ψ, Вт/К 
Варіант 

1 

Варіант 

2 

Віконний відкос 

в зоні 

перемички 

1,4 _ 0,081 0,091 _ 

Віконний відкос 

в зоні 

підвіконня 

1,4 _ 0,059 0,079 _ 

Віконний відкос 

в зоні рядового 

примикання 

3 _ 0,068 0,066 _ 

Дюбелі для 

кріплення 

мінераловатних 

плит 

_ 73* _ _ 0,005 

* з стандартного розрахунку 8 шт дюбелів на м
2
 зовнішньої стіни 

 

Проведено порівняння результатів розрахунку опору теплопередачі 

(табл. 3). Отримані результати розрахунку загального опору теплопередачі 

зовнішньої стіни аналогічні результатам отриманих в програмі THERM. 



Врахування мостиків холоду в місцях примикання віконної рами до 

зовнішньої стінки погіршує термічний опір стіни з силікатної цегли на 20%, а з 

газоблоку - на 35%, а отже так само збільшує тепловтрати через неї для 

стаціонарних умов розрахунку. Отримані результати справедливі лише для 

розглянутих геометричних розмірів стіни та вікна. При збільшені коефіцієнту 

засклення приведений опір теплопередачі зовнішньої стіни буде зменшуватися, 

адже вплив теплопровідних включень буде суттєвіший. 

Потрібно відмітити, що опір теплопередачі без врахування теплопровідних 

включень стіни виконаної з газоблоку та силікатної цегли відрізняється в 2,06 

рази, при врахуванні теплопровідних включень – 1,68 рази. Звідси слідує, що 

врахування теплопровідних включень зменшує різницю в опорах між двома 

розглянутими типами огороджень. [14] 

 

Таблиця 3 – Опір теплопередачі зовнішніх стін за ДСТУ Б В.2.6-189:2013 

Характеристика Варіант 1 Варіант 2 

R, (м
2
·К)/Вт 2,964 6,105 

Rпр, (м
2
·К)/Вт 2,37 3,97 

Відхилення, % 20 35 

*варіант 1 – стіна виконана з силікатної цегли; варіант 2 – стіна виконана з газоблоку. 

 

2.3.2. Розрахунок за методикою ДСТУ Б А.2.2-12:2015 

Потрібно відмітити, що починаючи з 2015 року в Україні введений метод 

розрахунку за ДСТУ Б А.2.2-12:2015 [7], що заснований на квазістаціонарному 

підході з ДСТУ Б А.2.2-12:2015 та включає визначення потреби на опалення, 

охолодження, ГВП та базується на визначені місячних показників 

(квазістаціонарний метод розрахунку). На основі ДСТУ Б А.2.2-12:2015 

встановлюється клас енергетичної ефективності будівель, а отже методологія 

врахування теплопровідних включень може суттєво впливати на кінцеві 



показники енергоспоживання особливо для будівель з майже нульовим 

споживанням. 

Для існуючих будівель відповідно до ДСТУ Б А.2.2-12:2015, за 

відсутності інформації чи її недостатній кількості щодо теплопровідних 

включень у конструкції, необхідно використовувати коригуючу поправку до 

коефіцієнта теплопередачі для врахування впливу теплопровідних включень за 

формулою [7], саме такі підходи використовуються при енергетичному аудиті: 

, ,op corr op min tbU U U                                                 (3) 

де: Uop,min—коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини конструкції (по 

основному полю) Вт/(м
2
·К); ΔUtb—додаткова складова за замовчуванням до 

коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій Uop, що враховує вплив 

теплопровідних включень, Вт/(м
2
·К), розрахункові значення наведені в таблиці 

4.[7] 

Результати розрахунків наведено в табл. 4 та 5 (приведено до 

співрозмірних одиниць аналогічних табл. 3). 

 

Таблиця 4 – Коефіцієнти теплопередачі зовнішніх стін за ДСТУ Б А.2.2-

12:2015 

Характеристика Варіант 1 Варіант 2 

Uop,min, Вт/(м
2
·К) 0,337 0,164 

ΔUtb, Вт/(м
2
·К) 0,15 0,15 

Uop,corr, Вт/(м
2
·К) 0,487 0,314 

*варіант 1 – стіна виконана з силікатної цегли; варіант 2 – стіна виконана з газоблоку. 

Таблиця 5 – Опори теплопередачі зовнішніх стін за ДСТУ Б А.2.2-12:2015 

Характеристика Варіант 1 Варіант 2 

RС, (м
2
·К)/Вт 2,964 6,105 

RС.
пр

, (м
2
·К)/Вт 2,053 3,185 



Відхилення, % 31 48 

 

Відповідно до отриманих результатів слідує, що опір теплопередач 

зовнішньої стіни визначений за стандартом ДСТУ Б А.2.2-12:2015 більш 

чутливий до теплопровідних включень порівняно з розрахунками за стандартом 

ДСТУ Б В.2.6-189:2013. 

Врахування мостиків холоду в місцях примикання віконної рами до 

зовнішньої стінки зменшує термічний опір стіни з силікатної цегли на 31%, а з 

газоблоку - на 48%. Опір теплопередачі без врахування теплопровідних 

включень стіни виконаної з газоблоку та силікатної цегли відрізняється в 2,06 

рази, при врахуванні теплопровідних включень – 1,55 рази, тобто розбіжність 

між опором розглянутих стін менша порівняно з результатами розрахунку за 

ДСТУ Б В.2.6-189:2013. 

 

2.3.3. Розрахунок за методикою EN 12831:2003 

Стандарт EN 12831:2003 [13] дозволяє розраховувати навантаження на 

систему опалення. Врахування теплопровідних включень враховується 

укрупнено через величину ΔUtr, але на відміну від розглянутих вище методик 

ДСТУ Б А.2.2-12:2015, ДСТУ Б В.2.6-189:2013, де врахування теплопровідних 

мостиків холоду відбувається шляхом корегування термічного опору 

зовнішньої стіни, стандарт EN 12831:2003 регламентує проводити корегування 

коефіцієнту теплопередачі вікна. Для корегування коефіцієнту теплопередачі 

вікна використовуємо спрощену методику визначення втрат тепла за рахунок 

теплопередачі. При розрахунку скористуємося спрощеним методом, який 

полягає в коригуванні значення коефіцієнта теплопередачі вікна за такою 

формулою [13]: 

kc k tbU U U                                                       (4) 



де: Ukc — скоригований коефіцієнт теплопередачі вікна з урахуванням 

лінійних теплових мостів, Вт/(м
2
·К); Uk — коефіцієнт теплопередачі вікна, 

Вт/(м²·К); ΔUtb— коригувальний коефіцієнт, що залежить від площі вікна, 

Вт/(м
2
·К). 

Результати розрахунків наведено в табл. 6 та 7. 

Таблиця 6 – Коефіцієнти теплопровідності вікон за EN 12831:2003 

Характеристика Варіант 1 Варіант 2 

Uk , Вт/(м
2
·К) 2,128 2,128 

ΔUtb, Вт/(м
2
·К) 0,4 0,4 

Ukc, Вт/(м
2
·К) 2,528 2,528 

*варіант 1 – стіна виконана з силікатної цегли; варіант 2 – стіна виконана з газоблоку. 

 

Таблиця 7 – Опори теплопередачі вікон за EN 12831:2003 

Характеристика Варіант 1 Варіант 2 

RВ., (м
2
·К)/Вт 0,47 0,47 

RВ.
пр

, (м
2
·К)/Вт 0,396 0,396 

Відхилення, % 16 16 

 

Відповідно до стандарту EN 12831:2003 слідує, що врахування лінійних 

теплопровідних включень не залежить від термічного опору непрозорої 

частини огородження, а лише від площі та периметру вікна. 

2.4. Аналіз приведених термічних опорів огородження будівлі визначеного 

за різними методиками 

Враховуючи, що наведені вище методики для врахування теплопровідних 

включень дозволяють отримати різні величини, тому для їх співставлення та 

подальшого аналізу та співставлення отриманих результатів було розраховано 

приведений термічний опір зовнішнього огородження (стіна+вікно) за 

формулою: 
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                                             (5) 

Результати дослідження опору теплопередачі для зовнішньої стіни з несучим 

шаром з газоблоків D500 наведені в табл. 8, рис. 6, а, а силікатної цегли – табл. 

9, рис. 6,б. 

 

Таблиця 8—Приведені опори теплопередачі стіни с газоблоків D500 

Методика 
RВ./RВ.

пр
, 

(м
2
·К)/Вт 

RС./RС.
пр

, 

(м
2
·К)/Вт 

RЗ.О./RЗ.О.
пр

, 

(м
2
·К)/Вт 

EN 12831:2003 0,47 / 0,396 6,105 / - 5,048 / 5,035 

ДСТУ Б А.2.2-

12:2015 
0,47 / - 6,105 / 3,185 5,048 / 2,676 

ДСТУ Б В.2.6-

189:2013 
0,47 / - 6,105 / 3,97 5,048 / 3,314 

*без врахування теплопровідних включень з врахуванням теплопровідних включень 

Таблиця 9—Приведені опори теплопередачі стіни з силікатної цегли 

Методика 
RВ./RВ.

пр
, 

(м
2
·К)/Вт 

RС./RС.
пр

, 

(м
2
·К)/Вт 

RЗ.О./RЗ.О.
пр

, 

(м
2
·К)/Вт 

EN 12831:2003 0,47 / 0,396 2,964 / - 2,496 / 2,483 

ДСТУ Б А.2.2-

12:2015 
0,47 / - 2,964 / 2,053 2,496 / 1,756 

ДСТУ Б В.2.6-

189:2013 
0,47 / - 2,964 / 2,37 2,496 / 2,014 

*без врахування теплопровідних включень / з врахуванням теплопровідних включень 

 

 

 



                        (а)                                                                     (б) 

Рисунок 6—Порівняльний аналіз опорів теплопередачі елемента фасаду 

при застосуванні різних стандартів для кладки з газоблоків (а) і кладки з 

силікатної цегли(б) 

 

Використання трьох вищерозглянутих стандартів має ряд відмінностей в 

частині врахування теплопровідних включень. Так, у EN 12831:2003 вплив 

лінійних мостиків холоду включено до розрахунку питомого коефіцієнту 

теплопередачі вікна, тоді як стандарти ДСТУ Б А.2.2-12:2015 та ДСТУ Б В.2.6-

189:2013 враховують цю складову при зовнішній стіні. 

За отриманими результатами слідує, що за стандартом EN 12831:2003, 

який орієнтований на розрахунок навантаження на систему опалення, вплив 

теплопровідних включень для розглянутого огородження мінімальний, та 

становить 0,26-0,52% порівняно з показниками без врахування теплопровідних 

включень, що пояснюється методикою розрахунку, а саме величина 

теплопровідного включення враховується в частині світлопрозорого 

огородження. 

В свою чергу, результати розрахунків за стандартами ДСТУ Б А.2.2-

12:2015 (який орієнтований на розрахунок енергоспоживання на потреби 

опалення, охолодження, ГВП та освітлення) та ДСТУ Б В.2.6-189:2013 

(найбільш деталізований варіант врахування теплопровідних включень серед 

розглянутих) ілюструють зменшення опору теплопередачі після врахування 

теплопровідних включень на 30-47% і 19-34%, відповідно для розглянутих 

варіантів стін, що свідчить про істотний вплив мостиків холоду на теплофізичні 



властивості огороджень будівлі. Потрібно відмітити, що врахування 

теплопровідних включень розраховане за ДСТУ Б А.2.2-12: 2015 та ДСТУ Б 

В.2.6-189:2013 досить близькі, але розрахунок за ДСТУ Б А.2.2-12: 2015 досить 

спрощений, що зменшує час розрахунку без втрати якості. 

 

3. Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку  

 

Враховуючи світові тенденції до підвищення рівня енергетичної 

ефективності будівель до майже нульового споживання енергії – nZEB, Україна 

серед країн, що рухаються цим напрямком, підвищення термічноо опору 

огороджень призводить до більшого впливи теплопровідних включень. 

В роботі проведено аналіз теплопровідних включень в місцях примикання 

віконного відкосу до зовнішньої стіни. Для аналізу були створені двовимірні 

математичні моделі зовнішнього огородження (стіни та вікна) для двох 

варіантів огороджень, що відповідають сучасним вимогам теплозахисних 

властивостей огороджень. 

Для однакової товщини зовнішньої стіни заміна несучого шару конструкції 

силікатної цегли на газоблок покращує опір теплопередачі в 2 рази. Але лінійні 

теплопровідні включення в місцях примикання віконної рами до зовнішньої 

стіни мають більший вплив в стіні виконаній з газоблоку. 

Врахування лінійних та точкових теплопровідних включень за ДСТУ Б 

В.2.6-189:2013 призводить до погіршення опору теплопередачі зовнішньої 

стіни виконаної з силікатної цегли на 20%, а з газоблоку - на 35%. Врахування 

лінійних та точкових теплопровідних включень за ДСТУ Б А.2.2-12:2015 

призводить до погіршення опору теплопередачі зовнішньої стіни виконаної з 

силікатної цегли на 31%, а з газоблоку - на 48%. Потрібно відмітити, що 

врахування теплопровідних включень розраховане за ДСТУ Б А.2.2-12: 2015 та 

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 досить близькі, але розрахунок за ДСТУ Б А.2.2-12: 

2015 досить спрощений, що зменшує час розрахунку без втрати якості. 



Розрахунок за EN 12831:2003 відрізняється від вищезазначених стандартів 

тим, що лінійних мостиків холоду включено до розрахунку питомого 

коефіцієнту теплопередачі вікна, на відміну від стандартів ДСТУ Б А.2.2-

12:2015 та ДСТУ Б В.2.6-189:2013. За стандартом EN 12831:2003 вплив 

теплопровідних включень для розглянутого огородження (стіна+вікно) 

мінімальний, та становить 0,26-0,52% порівняно з показниками без врахування 

теплопровідних включень, що пояснюється методикою розрахунку, а саме 

величина теплопровідного включення враховується в частині світлопрозорого 

огородження. Погіршення опору теплопередачі вікна становить 16%.  

Врахування теплопровідних включень навіть для споруди без складних 

конструктивних рішень огороджень призводить до збільшення тепловтрат, 

внаслідок чого може змінитися клас енергетичної ефективності будівель, тому 

поширена практика енергоаудиторів під час визначення енергопотреби будівлі 

спрощувати подібні розрахунки не є виправданою. 

В подальших дослідженнях планується поєднати отриманні результати 

дослідження впливу теплопровідних включень з сучасним програмним 

комплексом EnergyPlus, що дозволяє проводити динамічне моделювання 

енергетичних характеристик будівлі. 

Результати наукових досліджень опубліковано 3 наукових працях, у тому 

числі в одному фаховому виданні України (категорія Б) та 2 тезах доповідей у 

збірниках матеріалів конференцій. 
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