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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ОБОЛОНОК БУДІВЕЛЬ  
 

У статті відображені сучасні архітектурно-конструктивні рішен-
ня, які застосовуються для влаштування енергоефективної обо-
лонки будівлі. Наведені приклади теплоізоляційних конструкцій з 
використанням наноматеріалів. 
Ключові слова: енергоефективна оболонка будівлі, енергоефекти-
вні конструктивні рішення. 
 

Організація раціонального енергоспоживання з мінімальним не-

гативним впливом на навколишнє середовище − є найактуальнішою 

проблемою сучасного суспільства. За цим показником Україна знахо-

диться у числі тих держав, де стагнація існуючого положення може 

спровокувати серйозну економічну кризу з наступними масштабними 

соціальними потрясіннями. 

Проблема високого рівня енергоспоживання та необхідність під-

вищення енергоефективності є важливою для житлової сфери України, 

де ефективність використання енергоресурсів особливо низька. Тому 

актуальним є впровадження  заходів щодо підвищення енергетичної 

ефективності будівель та споруд. 

Проектування конструктивно-теплоізоляційної оболонки будівлі 

повинне здійснюватися за рахунок влаштування енергоефективних 

конструктивних рішень: конструкцій теплової ізоляції фасаду, покрит-

тя та перекриття, встановлення енергоефективних світлопрозорих 

конструкцій. Згідно з ДБН В.2.6–33:2008 [1] визначені чотири класи 

конструкцій фасадної теплоізоляції в залежності від типу опорядження 

(табл. 1). 

Окрім стандартних теплоізоляційних рішень, актуальним напрям-

ком у сучасному енергоефективному будівництві стало застосування 

конструкцій з використанням  наноматеріалів.  

Наноматеріали – матеріали, створені з використанням наночасток 

та /або за допомогою нанотехнологій, що володіють унікальними влас-

тивостями, зумовленими присутністю цих часток в матеріалі [2].  
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Таблиця 1 

Конструкцій фасадної теплоізоляції в залежності  

від типу опорядження 

К
л

ас
и

 т
а 

п
ід

к
л

ас
и

 з
бі

р
н

и
х 

си
ст
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К
л

ас
 А

 

Конструкції зов-

нішніх стін із 

фасадною тепло-

ізоляцією та 

опорядженням 

штукатуркою 

 

А.1 З опорядженням тонкошаровими 

штукатурками 

А.2 З опорядженням товстошаровими 

штукатурками 

А.3 З опорядженням дрібнорозмірною 

плиткою 

 

К
л

ас
 Б

 

Конструкції зо-

внішніх стін із 

фасадною теп-

лоізоляцією та 

опорядженням 

цеглою 

 

Б.1 З опорядженням керамічною цег-

лою 

Б.2 З опорядженням силікатною цеглою 

Б.3 З опорядженням пресованим каме-

нем 

К
л

ас
 В

 

Конструкції зо-

внішніх стін із 

фасадною теп-

лоізоляцією з 

вентильованим 

повітряним 

прошарком та 

опорядженням 

індустріальни-

ми елементами 

 

 

В.1 З опорядженням керамічними пли-

тами 

В.2 З опорядженням плитами з природ-

ного каменю 

В.3 З опорядженням металевими дріб-

ноштучними та крупнорозмірними па-

нелями 

В.4 З опорядженням плитами з цемент-

но-волокнистих матеріалів 

В.5 З опорядженням композитними 

алюмінієвими матеріалами 

В.6 З опорядженням виробами із дріб-

нозернистого бетону 

В.7 З опорядженням полімербетонними 

панелями 

В.8 З опорядженням ламінованими па-

нелями 

В.9 З опорядженням керамогранітом 

В.10 З опорядженням іншими індустрі-

альними елементами 
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продовження табл. 1 
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К
л
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 Г

 
Конструкції зо-

внішніх стін із 

фасадною теп-

лоізоляцією та 

опорядженням 

прозорими еле-

ментами 

 

Г.1 З опорядженням склом будівельним 

Г.2 З опорядженням склом загартованим 

будівельним 

Г.3 З опорядженням склом з енергозбері-

гаючим покриттям 

Г.4 З опорядженням склом сонцезахис-

ним 

Г.5 З опорядженням склом фасадним з 

нанесеним емалевим покриттям 

Г.6 З опорядженням склом візерунковим 

Г.7 З опорядженням склом армованим 

Г.8 З опорядженням ламінованим склом 

(триплексом) 

Г.9 З опорядженням склом, забарвленим у 

масі 

Г.10 З опорядженням гідрофобним склом 

Г.11 З опорядженням іншими типами скла, 

що дозволені для застосування у будівниц-

тві 

До наноматеріалів відносять об’єкти, один з характерних розмірів 

яких знаходиться в інтервалі від 1 до 100 нм. Перспективними сучас-

ними композитними матеріалами є такі, у яких органічна та неорганіч-

на складові взаємодіють між собою на молекулярному рівні. Вони 

отримали назву «полімерні гібриди»; поняття «гібрид» було прийнято 

для того, щоб підкреслити, молекулярний характер взаємодії компоне-

нтів.  

У будівельній галузі дослідження фокусуються в основному на ви-

вченні [3]:  

– Мікроструктурованих поверхонь;  

– Термохромном, фотохромном, електрохромном «розумному 

склінні»;  

– Пористих матеріалах, що утримують повітря або інші гази; 

– Тонких плівках, шарах та поверхонь;  

– Наночасток / нанокомпозитів;  

– Аерогелів;  

– Матеріалів, що мають здатність до самоорганізування;  

– Мезопористих матеріалах;  

– Вуглецевих нанотрубок.  

Нанотехнології у виробництві теплоізоляційних матеріалів та 
конструкцій.  
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"Зелений поліуретан" (Green Polyurethane™ Foam) [4] є першим у 

світі модифікованим гібридним поліуретаном (HNIPU), виготовленим 

без використання небезпечних ізоцианатів у процесі виробництва. 

Унікальна формула Green Polyurethane поєднує в собі кращі механічні 

властивості поліуретану та хімічно стійкі властивості епоксидних зв'я-

зуючих. 

Прозорі наногелі (аерогелі) створені на основі діоксиду кремнію ві-

домі так само під назвами "блакитний дим", "твердий дим" є найлег-

шим твердотілим матеріалом, який має особливі теплоізоляційні влас-

тивості зумовлені нанопористою структурою (1-100 нм) та низькою 

густиною (3-250 кг/м
3
) (табл. 2) [5]. 

Теплопровідність аерогелю складає всього лише 0013~0.025 

Вт/(м·K), пористість структури – 80-99,8%, питома поверхня –  

1000 м
2
/г. Ізоляційні матеріали на основі аерогеля – це неорганічні ма-

ти в основу яких, в якості основної складової, входить аерогель. 

Таблиця 2 

Технічні показники матеріалів на основі аерогеля 

Показник Значення 

Гутина, кг/м
3
 180–200 

Теплопровідність, Вт/(м·K) 0,013–0,020 

Крайовий кут змочування >99̊ 

Клас пожежної безпеки А1 

Нанотехнології у виробництві світлопрозорих конструкцій. 

В області виробництва світлопрозорих конструкцій компанія «Фо-

тотех» (Росія) реалізувала серійний випуск захисних та протипожеж-

них будівельних світлопрозорих енергозберігаючих конструкцій з ви-

користанням деяких нанотехнологічних процесів, а саме: нанесення 

реакційно–здатних адгезійних наношарів, ламінування листового скла 

з плівками рідкокристалічних нанодисперсій, а також ламінування 

скла з електропровідними поверхнями для виготовлення багатошаро-

вого композиційного скла зі спеціальними властивостями.  

З метою зниження теплового впливу сонячного світла розроблене 

так зване "смарт-скло" – скло з керованим світлорозсіюванням.  

Смарт-скло – матове, тобто володіє сильним світлорозсіюванням, зни-

жуючи теплове навантаження на приміщення більш ніж в два рази. Під 

дією електричного поля таке скло зворотньо просвітляються, що приз-

водить до збільшення освітленості в приміщенні, що бажано при при-

пиненні дії прямих сонячних променів. Крім того, смарт-скло може 

бути використане для зовнішнього та внутрішнього скління. 

  



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 
 

 257

В основі дії смарт-скла лежить ефект орієнтації рідких кристалів 

електричним полем. При виробництві смарт-скла зазвичай використо-

вуються в якості заготовок композиційні плівки, що складаються з по-

лімерної ПВС матриці, всередині якої дисперговані рідкі кристали з 

розмірами 50-100 нм, і двох зовнішніх ПЕТФ плівок з електропровід-

ним покриттям, до яких необхідно підвести електричну напругу 200-

100 вольт. З’ємники струму спеціальним чином приклеюються до еле-

ктропровідного покриття, а потім композиційна старт-плівка ламіну-

ється між склом.  

Другим винаходом є скло з електрообігрівом, для застосовування у 

зенітних ліхтарях. З метою запобігання порушенню прозорості зеніт-

них ліхтарів в зимовий період, у склопакетах використовується скло з 

електрообігрівом. Можливість електрообігріву скла досягається шля-

хом нанесення струмопровідних прозорих наноплівок на поверхню 

скла і їх подальше триплексування.  

Світлопрозорі струмопровідні наношарами на поверхні скла найча-

стіше формуються шляхом пірогідролітичного розкладання хлористо-

го олова. В результаті, при температурах 400-450 ºС утворюються 

стійкі струмопроводимі плівки олова та його окислів товщиною  

30-70 нм. За допомогою спеціальних методик до скла з боку електроп-

ровідних наношарів «приклеюються» струмозйомники і, для поліп-

шення фізико-механічних властивостей композиції, а також захисту 

струмознімачів, скло ламінується та збирається склопакет. 

Ще одна інновація у галузі нанотехнології у виробництві світло-

прозорих конструкцій – покриття Cool–Colors для захисту кольорових 

ПВХ вікон від інфрачервоного випромінювання. Завдяки особливим 

пігментам плівка відбиває до 80% теплових променів і перешкоджає 

перегріву конструкції і приміщення, продовжуючи термін служби ра-

ми, знижуючи витрати на кондиціонування. 

Отже, однією с актуальних проблем у галузі будівництва – є ско-

рочення використання енергоресурсів, яке можливе за рахунок засто-

сування енергоефективних конструктивних рішень у теплоізоляційній 

конструктивній оболонці будівлі. Окрім традиційних рішень теплової 

ізоляції фасаду, перекриття, покриття,  з'являються конструкції, які ви-

користовують наноматеріали. Такі конструкції заслуговують особливої 

уваги, адже за конструктивними параметрами вони мають безсупереч-

ну перевагу у порівнянні з традиційним рішеннями. 
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В статье отражены современные архітектурно-конструктивные 
решения, которые применяются для устройства энергоэффектив-
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