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Дослідження впливу елементів віконних конструкцій на теплопередачу через 

огороджуючі конструкції 

В статті розглянута проблема забезпечення енергоефективності світлопрозорих 

огороджувальних конструкцій за рахунок вибору розташування вікна по товщині конструкції. 

Розрахунки проведені за допомогою програмного забезпечення «Therm» для вузлового 

з'єднання віконної конструкції на основі ПВХ_профілів та стіни з цегли і утеплювача з 

мінеральної вати .  

Ключові слова:світлопрозора огороджувальна конструкція, енергоефективність,  

вікно, вузлове з'єднання, температурне поле. 

 

В статье рассмотрена проблема обеспечения энергоэффективности 

светопрозрачных ограждающих конструкций за счет выбора расположения окна по толщине 

конструкции. Расчеты проведены с помощью программного обеспечения «Therm» для 

узлового соединения оконной конструкции на основе ПВХпрофилей и стены из кирпича с 

утеплителем из минеральной ваты.  

Ключевые слова: светопрозрачная ограждающая конструкция, 

энергоэффективность,, окно, узловое соединение, температурное поле. 

 

Article justified the problem of energy efficiency translucent envelope building by selecting 

the location of the window on the thickness of the structure. Calculations performed using the 

software «Therm» for node connections window construction based PVH_profiliv and brick walls 

and insulation of mineral wool. 

Keywords: translucent envelope building, energy efficiency, window, nodal connectivity, 

temperature field. 

 

Вступ 

Світлопрозорі огороджувальні конструкції є одними із основних конструкцій 

будинку, без яких неможливо уявити архітектурного вигляду будь-якого цивільного будинку. 

В той же час ці конструкції мають найнижчу характеристику теплоізоляції серед усіх 

елементів зовнішньої оболонки будинку, що призводить до значних тепловтрат через їх 

поверхню. Таким чином, в умовах постійного зростання вартості енергоресурсів, проблема 

забезпечення енергоефективності вказаних конструкцій набуває досить важливого значення. 

Це, в свою чергу, потребує детального аналізу як самих конструкцій, так і конструктивних 

рішень вузлів влаштування світлопрозорих огороджувальних конструкцій, з точки зору 

забезпечення оптимального значення критеріївенергоефективності для системи «непрозора 

стіна – світлопрозоре огородження».  

 

Завдання дослідження 

Дослідити вплив розташування ПВХ вікон по товщині конструкції. 

 

Мета дослідження 

Оцінка конструктивних рішень вузлів примикання віконної конструкції до непрозорої стіни з 

точки зору кількості тепловтрат. 
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Методика проведення розрахунку 

Основним документом, в якому встановлені вимоги до показників 

енергоефективностізовнішніх огороджувальних конструкцій єДБН В.2.6_31:2006 [1]. 

Огороджувальні конструкції повинні відповідати основним вимогам з теплової надійності, а 

саме: 

з приведеного опору теплопередачі 

𝑅∑ пр ≥ 𝑅𝑞𝑚𝑖𝑛,                                                          (1) 

з приведеної температури внутрішньої поверхні 

∆𝑡пр ≤ ∆𝑡сг,                                                               (2) 

з не випадіння конденсату 

𝜏в 𝑚𝑖𝑛 > 𝑡𝑚𝑖𝑛.                                                              (3) 

де RΣпр– приведений опір теплопередачі непрозорої чи світлопрозорої 

огороджувальноїконструкції, м2 ·К/Вт; 

Rq min – мінімально допустиме значення опорутеплопередачі непрозорої чи 

світлопрозороїогороджувальної конструкції, встановлюється згідно з таблицею 1 [1]; 

Δtпр– температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і 

приведеноютемпературою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, oC; 

Δtсг – допустимий за санітарно-гігієнічнимиумовами (умовами комфортності) 

температурний перепад, oC;  

τв min– мінімальне значення температуривнутрішньої поверхні в зонах 

теплопровіднихвключень в огороджувальній конструкції,oC; 

tmin – мінімально допустиме значення температури внутрішньої поверхні при 

розрахункових значеннях температур внутрішнього йзовнішнього повітря, oC, що при 

розрахункових параметрах повітря дорівнює 10,7 oC. 

Конструктивний принцип влаштуваннясвітлопрозорої конструкції впливає на 

енергоефективність непрозорої частини стіни, а саме навеличину приведеного опору 

теплопередачі та,відповідно, забезпечення критерію (1). Ця залежність характеризується 

величиною лінійного коефіцієнта теплопередачі стикового з’єднання. 

Конструкція скління має термічний опір в 2-3 рази нижче впорівнянні з суцільними 

стінами будинків. В місцях улаштування світловихпрорізів, куди улаштовують вікна, 

проходить послаблення загальноготермічного опору зовнішньої оболонки огороджувальних 

конструкційбудинку, який зумовлений формуванням характерних температурних полівбіля 

вікна.  На рисунку 1 показано поле, що формується в зовнішній стініжитлового будинку з 

цегли та утеплювача в яке встановлене вікно. Зовнішня температура tз прийнята рівною (- 20) 

º С, внутрішнятемпература tв прийнята рівною 18 º С. 

На суцільній ділянці конструкція зовнішньої стіни є термічнооднорідною. Ізотерми в 

нійрозташовані паралельно поверхністіни, а тепловий потік направленийперпендикулярно 

поверхні стіни - з серединиприміщення на зовні. В міру наближення до вікна паралельні 

ізотерми вигинаються в бікзовнішньої поверхні. В місці примикання вікна до стіни в 

температурному режиміпочинають проявлятися два процеси: з одного боку різко 

падаєтермічний опір огородження, з другого – з’являються додаткові втрати тепла через стик 

вікна і стіни. 

Тому в даному дослідженні було проведено роботу по визначенню впливу розміщення 

вікна по товщині конструкції на загальні втрати тепла. Розрахунки проведено для двох типів 

ПВХ вікон розмірами 1000×1300 та товщиною рами 60 мм та 70 мм.  

У программі Therm 7 було змодельовано переріз вікна в цегляній стініз утеплювачем 

(мінеральна вата). На рисунку 1 зображений вертикальний розріз, на рисунку 2 - 

горизонтальний). 
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Рисунок 1. Температурне поле стіни та вікна, де вікно вмонтоване у шар цегли 

(вертикальний розріз) товщиною 70мм.  

 

 
Рисунок 2. Температурне поле стіни та вікна, де вікно вмонтоване у шар цегли 

(горизонтальний розріз) товщиною 70мм. 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

568 

 
Рисунок 3. Температурне поле стіни та вікна, де вікно вмонтоване у шар утеплювача 

(вертикальний розріз) товщиною 70мм. 

 
Рисунок 4. Температурне поле стіни та вікна, де вікно вмонтоване у шар утеплювача 

(горизонтальний розріз) товщиною 70мм. 
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 Рисунок 5.  Температурне поле вікна товщиною 70мм 

 

У даній програмі було визначено U – фактор  конструкції вікна та стіни та окремо U 

– фактор  вікна,Вт/м2.К (Рис. 6)  і відповідна довжина конструкціївздовж якої визначається 

даний коефіцієнт.  

U – фактор   для стіни був визначений за формулою  

 

𝑈ст =
1

𝑅𝑖
=

1

∑
𝛿𝑖
𝜆𝑖

                                                        (4) 

Ri – термічний опір i-го шару конструкції, що розраховується за формулою: 

δi – товщина i-го шару конструкції, м,  

λiр– теплопровідність матеріалу i-го шару, Вт/(м · К). 

Результати даних показників запишемо у таблицю 1. 

Кількість теплоти, яка проходить через стик вікна та стіни, QТВ, визначається за 

формулою: 

QТВ = Qзаг - (Qвік + Qст) .                                           (5) 

Результати розрахунків даних параметрів запишемо у таблицю 1. 
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Результати дослідження 
 

Таблиця 1. Результати розрахунків . 

  

Розташу-

вання 

вікна 

Розмір 

товщи-

ни 

рами 

U  L Uвік Lвік Uст Lст 

   мм 

Вт/ 

м2 

·К 

м 

Вт/ 

м2 

·К 

м 
Вт/ 

м2 ·К 
м 

1 

Стіна та вікно  

(горизонтальний 

розріз) 

В 

утеплювачі 
70 3,68 1,041 3,83 1,62 0,053 2,15 

2 

Стіна та вікно  

(горизонтальний 

розріз) 

В цеглі 70 3,48 1,111 3,86 1,62 0,053 2,18 

3 

Стіна та вікно  

(горизонтальний 

розріз) 

В 

утеплювачі 
60 3,68 1,056 3,88 1,57 0,053 2,25 

4 

Стіна та вікно  

(горизонтальний 

розріз) 

В цеглі 60 3,48 1,126 3,91 1,57 0,053 2,28 

5 
Стіна та вікно  

(вертикальний розріз) 

В 

утеплювачі 
70 1,63 1,069 1,74 1,62 0,052 

0,06

4 

6 
Стіна та вікно  

(вертикальнийрозріз) 
В цеглі 70 1,91 0,964 1,84 1,62 0,052 0,16 

7 
Стіна та вікно  

(вертикальний розріз) 

В 

утеплювачі 
60 1,9 0,953 1,81 1,57 0,052 

0,17

9 

8 
Стіна та вікно  

(вертикальний розріз) 
В цеглі 60 1,7 1,129 1,91 1,57 0,052 0,28 

 

Загальна кількість  теплоти, що проходить через огороджувальну конструкцію, Qзаг та 

кількість теплоти (Qвік і Qст), яка проходить через кожний вузол конструкції огородження 

визначається за формулою (6). 

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐹 ∙ (𝑡в − 𝑡ср.о) (6) 

U - коефіцієнт теплопередачі, Вт/м2.К. 

F -  площа, м2; 

tв, - внутрішня температури повітря, 0С, 

tср.о- середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період, 0С. Для Києва tср.о= 

-1,10С. 
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Результати розрахунків запишемо в таблицю 2. 

  
Розташування 

вікна 

Розмір товщини 

рами 
Qтв Qо.п 

   мм Вт Вт год 

1 
Вікно  

В утеплювачі 70 
2,99 12,9 

2 В цеглі 70 
8,23 35,5 

3 
Вікно 

В утеплювачі 60 
4,96 21,4 

4 В цеглі 60 
10,66 45,05 

 

Qо.п – загальні тепловтрати через стик конструкції за опалювальний період,   Вт·год. 

 

 

 

Висновки 

Проведені розрахунки дозволяють зробити висновок, що розташування вікна по  

товщині конструкції впливає на тепловтрати через огороджувальну конструкцію. 

Найефективнішим розташуванням виявилось розташування вікна із товщиною рами 70 мм в 

утеплювачі. Але проаналізувавши загальні тепловтрати за опалювальний період виявилось, 

що  вікна у зоні утеплювача є не цілеспрямованим, оскільки  економія енергоресурсів є не 

значною. 
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