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Анотація. Тепловізійним обстеженням фасадів житлових будинків, побудованих з дотриманням сучасних 

вітчизняних нормативних вимог щодо термічного опору огороджувальних конструкцій, встановлено наявність 

суттєвих тепловтрат у вузлах примикання віконних рам до стінових огороджувальних конструкцій, що свідчить про 

невідповідність значень нормованим вимогам термічного опору. Державна політика у сфері забезпечення 

енергетичної ефективності впроваджує реалізацію в житлово-комунальному господарстві високоефективних 

технологій при влаштуванні утеплення фасадів будинків з метою зменшення споживання енергоносіїв на опалення в 

холодний період року. Впровадження енергозбережних заходів дозволяє збільшити термічний опір зовнішніх 

огороджувальних конструкцій. Застосування інноваційних енергоощадних конструктивних вузлів примикання вікон 

при будівництві дозволить підвищити енергоефективність багатоповерхових житлових будинків та зменшити 

витрати коштів на оплату спожитих енергоносіїв на опалення в холодний період року, а також знизити затрати на 

кондиціонування повітря в теплий період року. Термомодернізація вікон в існуючих будинках практично не передбачає 

архітектурно-конструктивних рішень щодо зменшення тепловтрат у вузлах примикання віконних, як правило 

металопластикових, рам до зовнішніх огороджувальних конструкцій. Теоретично обґрунтована можливість 

підвищення енергоощадності будівель шляхом термомодернізації вузла примикання вікна до стіни зовнішньої 

огороджувальної конструкції, що є зоною теплопровідних включень. З метою підвищення енергоефективності будівлі, 

запропоновано спосіб термомодернізації вікон, шляхом удосконалення архітектурно-конструктивного виконання 

вузла примикання віконних рам до зовнішніх стін огороджувальних конструкцій. 

Ключові слова: віконні рами, вузол примикання, енергоефективність, огороджувальна 

конструкція, тепловтрати, термічний опір, термограма. 

Вступ. Реалізація державної політики в Ук-

раїні щодо підвищення енергоефективності бу-

дівель передбачає термомодернізацію зовнішніх 

огороджувальних конструкцій з метою приве-

дення їхньої енергетичної ефективності до нор-

мативних вимог [1, 2]. На опалення житлових 

будинків в Україні щорічно витрачається понад 

70 млн. т умовного палива, що майже втричі пе-

ревищує споживання в країнах Європейського 

Союзу. Для зменшення надмірного споживання 

в існуючих та новозбудованих будівлях улашто-

вують теплоізоляцію зовнішніх огороджуваль-

них конструкцій [3, 4]. Однак, порушення рівно-

мірності теплопередачі крізь огороджувальні 

конструкції в зонах теплопровідних включень є 

причиною зниження температури на поверхні 

конструкції, що сприяє погіршенню санітарно-

гігієнічного режиму приміщень [5, 6, 7]. Норма-

тивними документами не передбачено дієвих те-

хнічних рішень щодо зменшення тепловтрат че-

рез термічні неоднорідності зовнішніх огоро-

джувальних конструкцій будівель. 

Актуальність досліджень. Теплопровідні 

включення є причиною нерівномірності тепло-

передачі крізь огороджувальні конструкції. Це 

призводить до зниження температури огороджу-

вальних конструкцій всередині приміщення, що 

створює умови для появи конденсату. Крім того, 

при експлуатації будівель додаткові тепловтрати 

підвищують витрати коштів на опалення. Тому 

виявлення шляхів зменшення негативного 

впливу теплопровідних включень при експлуа-

тації будівель потребує відповідного обґрунту-

вання доцільності та архітектурно-конструктив-

ної можливості термомодернізації теплопровід-

них вузлів примикання при влаштуванні теплоі-

золяції огороджувальних конструкцій. 

Останні дослідження та публікації. Дослі-

дженням підвищення енергоефективності буди-

нків за рахунок утеплення вузлів примикання 

займались О. М. Кузьменко [8], Н. А. Головче-

нко, П. Г. Фаренюк [10], М. В. Савицький [11], К. 

Б. Дікарев [11] та інші.  

Конструктивне виконання вузла примикання 

віконної рами до огороджувальної конструкції 

призводить до появи підвищених тепловтрат 

приміщення. Запобігти цим недолікам можливо 

шляхом термомодернізації архітектурно-конс-

труктивного виконання вузла примикання вікон-

ного блоку.  

Формулювання цілей статті. Метою роботи є 
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експериментальне та теоретичне обґрунтування 

необхідності зменшення негативного впливу те-

плопровідних включень та розроблення архітек-

турно-конструктивних рішень щодо термомоде-

рнізації теплопровідних зон при влаштуванні ву-

зла примикання вікон. 

Основна частина. Дослідженнями [8] вияв-

лено недоліки розповсюдженої технології влаш-

тування утеплення зовнішніх огороджувальних 

конструкцій будівель. Існуючі технології теплоі-

золяції не в повній мірі забезпечують зменшення 

тепловтрат у зонах теплопровідних включень, 

якими є вузли перекриття останнього поверху та 

підвальних приміщень, балконна плита, плита 

перекриття та встановлення вікон.  

За результатами тепловізійного обстеження 

багатоповерхових будинків, побудованих у 

м. Вінниці концерном "Поділля" з дотриманням 

нормативних вимог щодо термічного опору зов-

нішніх стін, виявлено наявність вузлів окремих 

елементів конструкцій, що потребують архітек-

турно-конструктивного вдосконалення з метою 

зменшення тепловтрат у зонах теплопровідних 

включень (рис.1). Такими зонами є вузли прими-

кання вікон до зовнішніх стін огороджувальних 

конструкцій. 
 

 
 Рис. 1. Термограми та світлини зовнішніх фасадів житлового будинку в м. Вінниця 
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Відповідно до теоретичних досліджень [7], 

для двомірного температурного поля укосу ві-

конного прорізу в зовнішній огороджувальній 

конструкції будівлі, опір теплопередачі залежить 

від фактору форми fвік, який визначають для ши-

рини у два калібри (за один калібр прийнято то-

вщину огороджувальної конструкції). Відносна 

надлишкова температура кута укосу θк залежить 

від відносного опору теплопередачі заповнення 

віконного простору: 
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де Тв, Тз –  відповідно, внутрішня та зовнішня те-

мпература огороджувальної конструкції, К; 

Т0 – температура ізотерми температурного поля 

внутрішньої та зовнішньої частини огороджува-

льної конструкції, яка збігається з віссю запов-

нення віконного простору, К; δз – половина тов-

щини віконної рами, м; δб – відстань від внутрі-

шньої поверхні огороджувальної конструкції за-

втовшки δок до осі заповнення віконного прос-

тору, м; λ – теплопровідність матеріалу огоро-

джувальної конструкції будівлі, Вт/(м·К); 

R0 – опір теплопередачі частини огороджуваль-

ної конструкції до ізотерми Т0, м2·К/Вт. Аналіз 

формули (1) свідчить, що підвищити енергооща-

дність будівель можливо шляхом термомодерні-

зації вузла примикання вікон до прорізів огоро-

джувальних конструкцій, а саме за рахунок вдо-

сконалення конструктивного виконання вузла 

примикання. На рис. 2 представлено конструк-

тивне виконання вузла примикання віконного 

блоку без утеплення та існуючого виду утеп-

лення. Недоліком існуючого способу утеплення 

зовнішніх стін є те, що він не забезпечує змен-

шення тепловтрат у вузлах примикання вікон-

них блоків ззовні фасаду будинку. Він не дозво-

ляє створити достатнього зовнішнього утеп-

лення та має досить вузькі функціональні мож-

ливості щодо підвищення енергоефективності 

будівлі за рахунок зменшення тепловтрат. 
Для підвищення термічного опору вікна за-

пропоновано нову конструктивну схему теплоі-

золяції при монтажі віконного блоку. Архітекту-

рно-конструктивне рішення вузла примикання 

віконного блоку до огороджувальної конструк-

ції представлено на рис.3. Таке розміщення уте-

плювачів за рахунок збільшення опору теплопе-

редачі дозволяє підвищити термічний опір вузла 

примикання та температуру всередині примі-

щення, що запобігає утворенню конденсату в мі-

сці примикання віконного блоку до зовнішньої 

стіни огороджувальної конструкції будівлі. Для 

порівняння даних архітектурно-конструктивних 

рішень примикання віконної рами до зовнішньої 

стіни огороджувальної конструкції, розрахуємо 

термічний опір за формулою [10]: 

 

 i iR=   , (2) 

 

де δi – товщина шару елемента огороджувальної 

конструкції вузла примикання віконного блоку 

до стіни, м; λi – теплопровідність матеріалу ого-

роджувальної конструкції будівлі, Вт/(м·К). 

 

а        б       в  
Рис. 2. Архітектурно-конструктивне виконання вузла примикання віконного блоку до огороджувальної конструкції: 

а – без утеплення; б, в – розповсюджений спосіб утеплення: 

1 - клейова суміш для приклеювання плит теплоізоляції і обладнання захисного шару Ceresit C T85, 2 - декоративна штука-

турка Ceresit C T35, 3 - армована склосітка лугостійка, 4 - утеплювач мінеральна вата, 5 - герметик Ceresit, 6 - піна будіве-

льна, 7 - елемент кріплення віконного блоку, 8 - злив, 9 - укіс, 10 -підвіконня. 
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Рис. 3. Архітектурно-конструктивне виконання вузла примикання віконного блоку до огороджувальної конструкції:  

1 - віконний блок, 2 - зовнішня стіна, 3 - теплоізоляційно-оздоблювальна система зовнішніх стін, 4 - теплоізоляційна суміш 

"Тепловер", 5 - армувальна сітка, 6 - декоративний фінішний шар, 7 - сандрик, 8 - імпост. 
 

 

Результати визначення опорів виконання ву-

злів примикання віконної рами до огороджува-

льної конструкції (рис. 2) наведено в табл. 1. 

Запропонований спосіб утеплення прими-

кання віконного блоку та використання склопа-

кетів з енергоощадними шибками дозволяє під-

вищити енергоефективність будинку. Це сут-

тєво заощаджує енергоресурси в системах опа-

лення та кондиціонерах при створенні комфор-

тних умов мешканцям.  

Впровадження інноваційних енергоощад-

них конструктивних вузлів примикання дозво-

лить підвищити енергоефективність багатопо-

верхових житлових будинків та зменшити за-

трати коштів на оплату спожитих енергоносіїв 

на опалення в холодний період року та електро-

енергію на кондиціонування повітря. 

Висновки. При термомодернізації вікон, за-

звичай, не передбачаються архітектурно-конс-

труктивних рішень щодо зменшення тепловт-

рат у вузлах примикання віконних рам до зовні-

шніх стінових огороджувальних конструкцій. 

Це не сприяє дотриманню чинних вимог щодо 

значень термічного опору. Експериментальні та 

теоретичні дослідження свідчать про необхід-

ність удосконалення конструктивного вико-

нання вузлів примикання віконних рам до зов-

нішніх стінових огороджувальних конструкцій. 

Впровадження запропонованих інноваційних 

енергоощадних архітектурно-конструктивних 

рішень виконання вузлів примикання віконних 

рам дозволить підвищити енергоефективність 

житлових будинків за рахунок зменшення теп-

ловтрат в зонах теплопровідних включень при 

термомодернізації вікон. 

Перспективи подальших досліджень. Не-

обхідно експериментально дослідити зони, де 

спостерігаються більші тепловтрати та вико-

нати теоретичне обґрунтування технологічних 

рішень реалізації запропонованого способу тер-

момодернізації для підвищення ефективності 

виконання вузла примикання віконного блоку 

до зовнішніх огороджувальних конструкцій. 

 



Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вип. 24, 2018 

56 

Таблиця 1 

Конструктивні характеристики та значення термічного опору вузла примикання вікна 

 до огороджувальних конструкцій 

Спосіб та матеріали  

вузла примикання 

Товщина шару 

матеріалу, м 

Теплопровідність 

матеріалу, Вт/м К 

Термічний 

опір, м2К/Вт 

1. Без утеплення   

0,5 - піна будівельна δ1=0,02 λ=0,04 

- герметик δ2=0,01 λ=0,9 

2. Існуючий спосіб утеплення   

1,1 
- піна будівельна δ1=0,02 λ=0,04 

- утеплювач; плити мінераловатні δ2=0,03 λ=0,05 

-декоративна штукатурка Ceresit  δ4=0,01 λ=0,21 

3. Запропонований спосіб утеплення   

2,0 
-піна будівельна δ1=0,02 λ=0,04 

-теплоізо- ляційна суміш "Тепловер δ2=0,1 λ=0,07 

- фінішний шар δ4=0,01 λ=0,14 
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Термомодернизация теплопроводных включений узлов примыкания при 
установке энергосберегающих окон 
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Аннотация. Тепловизионным обследованием фасадов жилых домов, построенных с соблюдением современных отече-

ственных нормативных требований к термическому сопротивлению ограждающих конструкций, установлено нали-

чие существенных теплопотерь в узлах примыкания оконных рам к стеновым ограждающим конструкциям. Это сви-

детельствует о несоответствии значений нормированным требованиям термического сопротивления. Государ-

ственная политика в сфере обеспечения энергетической эффективности внедряет реализацию в жилищно-комму-

нальном хозяйстве высокоэффективных технологий при устройстве утепления фасадов зданий с целью уменьшения 

потребления энергоносителей на отопление в холодный период года. Внедрение энергосберегающих мероприятий поз-

воляет повысить термическое сопротивление наружных ограждающих конструкций. Внедрение инновационных энер-

госберегающих конструктивных узлов примыкания окон позволит повысить энергоэффективность многоэтажных 

жилых домов и уменьшить затраты средств на оплату потреблённых энергоносителей на отопление в холодный 

период года, а также снизить затраты на кондиционирование воздуха в тёплый период года. Термомодернизация 

окон в существующих домах обычно не предусматривает архитектурно-конструктивных решений по уменьшению 

теплопотерь в узлах примыкания оконных, как правило металлопластиковых, рам к наружным ограждающим кон-

струкциям. Теоретически обоснована возможность повышения энергоэффективности зданий путём термомодерни-

зации узла примыкания окна к стене наружной ограждающей конструкции, которая является зоной теплопроводных 

включений. С целью повышения энергоэффективности здания предложен способ термомодернизации окон путём со-

вершенствования архитектурно-конструктивного исполнения узла примыкания оконных рам к наружным стенам 

ограждающих конструкций. 

Ключевые слова: оконные рамы, узел примыкания, энергоэффективность, ограждающая кон-

струкция, теплопотери, термическое сопротивление, термограмма. 
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Thermomodernization of Heat Conductive Inclusions of Adjoining at 
Installation of Energy Efficient Windows  
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Abstract. The presence of significant heat loss at adjoining of windows to wall-mounted enclosures is established by thermal 

imaging of facades of residential buildings. This indicates the non-conformity of those values with the standardized require-

ments of thermal resistance. The state policy for ensuring energy efficiency introduces the implementation in housing and 

communal services of highly efficient technologies in the process of thermal insulation of building facades with the aim of 

reducing energy consumption for heating in cold season. The introduction of energy-saving measures makes it possible to 

increase the thermal resistance of external enclosing structures. The introduction of innovative energy-saving structural junc-

tions of windows will increase the energy efficiency of multi-storey residential buildings, reduce the cost for energy consumption 

for heating in cold season and decrease consumption for air conditioning in hot season. Thermomodernization of windows in 

existing houses practically does not provide architectural and constructive solutions to reduce heat losses in the junctions of 

window, usually metal-plastic, and frames to external enclosing structures. Theoretically, the possibility of increasing the en-

ergy efficiency of buildings by thermomodernization of the junction of the window to the wall of the external enclosing structure, 

which is the zone of heat-conducting inclusions, is justified. In order to increase the energy efficiency of the building, a method 

for thermo-modernization of windows is proposed by improving the architectural and structural design of the junction of win-

dow frames to the outer walls of enclosing structures. 

 

Keywords: window-frame, junction, energy efficiency, building envelopment, heat losses, thermal 

resistance, thermogram. 
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