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(57) Теплоізоляційна панель, яка складається з 
каркаса та секцій, заповнених наповнювачем, яка 
відрізняється тим, що як секції використані плас-
тикові пляшки з відрізаним дном, які герметично 
закріплені на вертикально встановлених на каркасі 
дротах та з'єднані в пакети, причому як наповню-
вач використано сухе повітря, а каркас розміще-
ний в захисному корпусі. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до галузі будів-
ництва і може бути використана при теплоізоляції 
будівель чи споруд. 

Відома цегляна стіна [Патент України №21511 
А, М. кл. Ε04В 2/02, опубліковано 30.04.98. Бюле-
тень №2] включає горизонтальну кладку з повітря-
ними прошарками, розташованими в масиві стіни. 
Повітряні прошарки виконані у вигляді горизонта-
льних прямокутних замкнених розрізнених повіт-
ряних прошарків частково чи повністю заповнених 
теплоізоляційним матеріалом. 

Недоліком такого рішення є низькі теплоізоля-
ційні властивості внаслідок просочення в неї водя-
ної пари. 

За прототип обрано теплоізоляційний мат [Ав-
торське свідоцтво СССР №1196459, кл. Ε04В 1/76, 
опублік. 07.12.85. Бюлетень №45], що складається 
із розділеної на окремі секції оболонки (в подаль-
шому іменовану "каркас"), заповненої із ущільнен-
ням насипним наповнювачем. З метою підвищення 
теплоізоляційних засобів, формостабільності, мат 
утворений чергуванням секцій, заповнених міне-
ральним непружним наповнювачем, із секціями, 
заповненими пружним полімерним наповнювачем, 
або секції мата заповнені сумішшю цих наповню-
вачів у співвідношенні від 1:1 до 1:0,2. 

Недоліком конструкції є недостатні теплоізо-
ляційні властивості через високі коефіцієнти теп-
лопровідності наповнювачів. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення теплоізоляційної панелі, в якій за раху-
нок змінення конструкції досягається можливість 
перешкоджання проникнення водяної пари до на-
повнювача, що приводить до зниження теплообмі-

ну між приміщенням та навколишнім середови-
щем. 

Поставлена задача досягається тим, що в те-
плоізоляційній панелі, яка складається з каркаса 
та секцій, заповнених наповнювачем, як секцій 
використані пластикові пляшки з відрізаним дном, 
які герметично закріплені на вертикально встанов-
лених на каркасі дротах та з’єднані в пакети, при-
чому як наповнювача використано сухе повітря, а 
каркас розміщений в захисному корпусі. 

Теплоізоляційна панель складається з каркаса 
та секцій, заповнених наповнювачем. Як секцій 
використані пластикові пляшки з відрізаним дном, 
які герметично закріплені на вертикально встанов-
лених на каркасі дротах, причому як наповнювача 
використовують сухе повітря, а каркас розміщений 
в захисному повітронепроникливому корпусі. 

На кресленні представлена загальна схема 
запропонованої конструкції теплоізоляційної пане-
лі. 

Теплоізоляційна панель містить: каркас 1, 
пластикові пляшки з відрізаним дном 2, які з'єднані 
дротом 3 в пакети, закріплені на каркасі 1 та гер-
метично поєднані між собою і закриті захисним 
повітронепроникливим корпусом 4. 

Пристрій працює наступним чином: Теплоізо-
ляційну панель розміщено всередині стіни як теп-
лоізоляційного прошарку, вона підвищує термічний 
опір стіни. Сухе повітря, яке знаходиться в пласти-
кових пляшках 2, що розміщені в каркасі 1, має 
низький коефіцієнт теплопровідності, завдяки чому 
дозволяє значно знизити теплообмін між примі-
щенням та навколишнім середовищем. Оскільки 
пластикові пляшки 2 з відрізаним дном з'єднані між 
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собою у пакети герметично, то це перешкоджає 
проникненню водяної пари до наповнювача - сухо-
го повітря. Захисний корпус 4 перешкоджає пря-

мому контакту теплоізоляційної панелі із стіновим 
матеріалом, зокрема, цегляною кладкою; а також 
надає панелі більшої міцності і довговічності. 
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