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Анотація 

Розглянуто методи та сучасні способи утеплення житлових будинків, що дозволяє оцінити вплив утеплю-

вача, на ефективність будинку за рахунок зменшення втрати тепла. Проаналізовано використання матеріла 

утеплювача залежно від конструкційних матеріалів огороджувальної конструкції. 
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Abstract 

Methods and modern methods of insulation of residential buildings are considered, which allows to assess the 

impact of insulation on the efficiency of the house by reducing heat loss. The use of insulation material depending on 

the structural materials of the enclosing structure is analyzed. 
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Вступ  

Один з найбільш ефективних способів захистити будинок та запобігти втратам тепла – утеплити 

будинок. Теплоізоляція – один з найбільш простих та ефективних інструментів енергозбереження. 

Завдяки грамотному застосуванню теплоізоляційних матеріалів втрати тепла можна знизити до 70%, 

а отже, істотно заощадити на опаленні[1-3]. 

Для того, щоб ефект від застосування теплоізоляційних матеріалів був максимальним, необхідно 

грамотно підбирати матеріали для утеплення тих чи інших конструкцій, а також слідувати рекомен-

даціям з монтажу, які пропонують виробники теплоізоляції. Утеплення здійснюють шляхом додаван-

ня до існуючої стіни додаткового шару матеріалу з високими теплоізоляційними властивостями[4-8].  

В результаті утеплення зменшуються теплові втрати, а також підвищується температура внутріш-

ньої поверхні стіни, що позитивно впливає на тепловий комфорт та усуває можливість утворення 

конденсату та виникнення цвілі. 

 

Результати дослідження 

Забезпечення енергетичної ефективності та впровадження енергоресурсозберігаючих технологій є 

стратегічною задачею для економіки України. Будь-який проект з підвищення енергоефективності 

багатоквартирного будинку передбачає впровадження енергозберігаючих заходів, які забезпечують 

суттєве скорочення споживання енергоресурсів[9-15]. 

Утеплення будинку допускається проводити, як зсередини, так і зовні. Однак утеплення зсередини 

не рекомендовано з наступних причин: 

 площа кімнат стає менше; 

 руйнування інтер'єру. Без доступу до потрібної ділянки стіни, утеплення провести не-

можливо; 

 після утеплення зсередини будинку, істотно підвищується кількість вологи, що утво-

рюється, через зсув точки роси стін; 

 термін служби будинку скорочується, оскільки внутрішнє утеплення не забезпечує до-

статні захисні функції для утеплених поверхонь. 

Утеплювати приватний будинок рекомендується зовні, для забезпечення захисту його стін від не-

гативного впливу навколишнього середовища і від передчасного їх руйнування.  Зсередини будівлю 



  

утеплюють тільки, якщо існує заборона на проведення фасадних робіт або з яких-небудь причин їх 

неможливо здійснити.  

Способів для проведення робіт з утеплення будинку існує декілька: 

 мокрий фасад. Являє собою утеплення з використанням штукатурки. Для нього харак-

терна укладання утеплювача на поверхню стін, зверху якого наносять шар штукатурного роз-

чину. Між утеплювачем і штукатуркою роблять шару не для надійного з'єднання базових ша-

рів між собою; 

 метод вентильованого фасаду. Для нього характерне створення дерев'яної або метале-

вої обрешітки, в простір якої укладають утеплювач. Обов'язкове використання «Ветробарь-

ер». Також необхідно зведення контробрешітка, яке служить підставою для обшивки фасаду, 

тим самим створюється вентильований зазор для відводу вологи від утеплювача; 

 колодязна кладка являє собою тришарову систему, в якій матеріал для утеплення зна-

ходиться всередині конструкції. З двох сторін по поверхні стін потрібно нанесення захисного 

шару; 

 утеплення способом напилення вважається одним з найпростіших, тому що утеплювач 

розпилюють безпосередньо на очищену стіну. У разі, якщо планується виробляти обшивку 

фасаду, спочатку споруджують каркас, після чого в його порожнини наносять утеплювач. 

Для кожного із способів утеплення рекомендовані відповідні утеплювачі, а саме: 

 мокрий спосіб передбачає використання пінопласту, або ж його похідних таких як Пі-

ноплекс, пінополістирол; 

 для вентильованого фасаду характерне використання мінеральної вати, пінополіурета-

ну, піноізолу та ековати; 

 метод колодцевой кладки, вимагає використання утеплювача стійкого до деформації, 

до таких відносяться: скловата, рідкий пінопласт і Піноплекс; 

 для методу напилення використовують пінополіуретан. 

Утеплювач підбирають відповідно до матеріалу стін. Наприклад, дерев'яні стіни, які мають високу 

паропроникність неприпустимо утеплювати матеріалом з низьким ступенем пропускання повітря і 

вологи. 

Створення комфортного мікроклімату в приміщеннях будинку можливо лише при комплексному 

підході до спорудження теплоізоляційної системи. Комплексне утеплення включає в себе утеплення 

не тільки стін, але і покрівлі, підлог і фундаменту. 

Якщо не забезпечити теплоізоляцію для зазначених поверхонь, то це призводить істотним теплов-

трат, які дорівнюють: 

 для покрівлі - близько 20%; 

 для підлоги - 5-10%; 

 для фундаменту - 5-10%. 

Висновки 

Встановлено, що сучасні способи утеплення є ефективні, вони значно знижують витрат тепла та 

створюють комфортний мікроклімат в приміщеннях будинку, при комплексному утепленні. Проана-

лізовано тепловтрати через основні конструктивні елементи житлових будівель. 
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