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применяемые при выполнении восстановительных работ на сетях; рассмотрены
технологические особенности проведения
работ методом ГНБ. Использование современных NO-DIG методов позволили произвести работы в короткие сроки с минимальным нарушением элементов благоустройства при реконструкции Английской набережной (г. Ницца, Франция), тем
самым минимизировать затраты на выполнение работ. В заключении следует отметить,
организационно-технологические
решения строительства и ремонта распределительных сетей в районе реконструкции направлены, прежде всего, на обеспечение надежного функционирования объектов инфраструктуры набережной и повышения комфорта горожан.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИКОНАННІ
РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
дівель вже виділились в окремий будівельний процес, що здійснюється окремим
спеціалізованим потоком. Також на вітчизняному будівельному ринку сформувався
асортимент будівельних матеріалів та конструкцій, що застосовуються при теплоізоляції будівель [1].
При проведенні досліджень особливостей технології виконання робіт по влаштуванню теплоізоляції стін встановлено,
що різні способи виконання робіт обумовлюють і різні рівні витрат праці, вартості
та тривалості.
При досягненні однакових результатів
в плані забезпечення необхідного опору
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Підвищення
рівня
енергозаощадження в будівлях та спорудах при вирішенні практичних завдань реалізується
шляхом застосування новітніх матеріалів
та технології зведення (ремонту, реконструкції), які повинні мати малу енергоємність, відповідно теплову інертність, звукоізоляцію, вологість та вогнестійкість. За
даними досліджень, застосування теплоізоляції з ефективних матеріалів дозволяє
значно скоротити витрати умовного рідкого палива, необхідного на обігрів.
На сьогоднішньому етапі розвитку будівельної галузі роботи з теплоізоляції бу-
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теплопередачі зовнішніх огороджувальних будівельних конструкцій стін умови і
відповідно витрати можуть змінюватися.
Це залежить від прийнятого конструктивного рішення конструкцій теплоізоляції,
використаних матеріалів, ступеня фізичного зносу утеплених конструкцій і умов
здійснення робіт.
Аналіз виконання робіт на 36 об'єктах,
де виконувалися роботи по влаштуванню
теплоізоляції стін показав, що фактична
трудомісткість і вартість робіт можуть коливатися в середньому на 57%.
Аналіз конструктивних схем і питомої
трудомісткості робіт по влаштуванню теплоізоляції стін вказує на суттєву різницю у
виборі рішень теплоізоляції стін. Також
встановлено, що найбільш ефективним в
плані трудомісткості є процес влаштування теплоізоляції методом скріпленої
теплоізоляції. Цей висновок підтверджує
широке використання цього методу при
утепленні зовнішніх стін існуючих будівель. Для об'єктивної оцінки процесу влаштування теплоізоляції стін існуючих будівлі потрібно кількісний облік зазначеного впливу (дестабілізуючих) факторів
[2]. Це дозволить на стадії розробки технологічної частини проектної документації
достовірно оцінити майбутні матеріальні і
трудові витрати.
Втрати тепла через зовнішні огороджувальні конструкції відбуваються шляхом теплопереносу, конвекції і випромінювання. Питання конвекції має важливе
значення при створенні конструктивних
шарів теплоізоляційної системи зовнішніх
огороджувальних конструкцій. В системі
теплоізоляції типу вентильований фасад
повітряний прошарок забезпечує просушування теплоізоляційного шару за рахунок конвекції. Однак є ще один повітряний
прошарок, що утворює при приклеюванні
(кріпленні) плитного утеплювача до стіни.
Цей прошарок може стати як ефективним
додатковим теплоізоляційним шаром, так
і джерелом конвекційного виносу тепла.
Це залежить від технологічних особливостей приклеювання утеплювача безпосередньо до поверхні.

Як відомо товщина повітряного прошарку впливає на зменшення кількості тепла, що проходить через прошарок. Велика частина кількості тепла, що проходить через вертикальний повітряний прошарок, доводиться на випромінювання
(60%), а на конвекцію - 2% (табл. 1).
Таблиця 1 - Кількість тепла, що проходить
через замкнутий повітряний прошарок
Товщина
шару,
см

1
5

КільКількість тепла, на Еквівалекість
долю, %
нтний котепла,
ефіцієнт
ккол/(м
теплопТепКонВипро2
г)
ровіднолоп- век- міню- сті, ккал/
ровід- ції вання (м.г.°С)
ність
26,5
38
2
60
0,053
22,5
9
19 72
0,223

Аналіз даних табл. 1 свідчить про резерви конструктивних рішень пристрою
теплоізоляції стін. Зазначені резерви можуть бути використані шляхом застосування окремих технологічних прийомів,
які призводять до утворення замкнутих
повітряних прошарків, і відповідно використання поняття конвекції для підвищення теплової ефективності зовнішніх
огороджувальних конструкцій стін.
В процесі проведення досліджень теплозахисних властивостей зовнішніх огороджувальних конструкцій було встановлено, що конструктивні рішення застосовуваного способу пристрою теплоізоляції
мають важливе значення в забезпеченні
ефективної теплозахисної оболонки будівлі. При цьому значення мають, що здаються на перший погляд несуттєвими, деталі. Так, було встановлено, що спосіб нанесення шару розчину, що клеїть на плитний утеплювач впливає на теплозахисні
властивості теплоізоляційного шару стін.
Для оцінки цього припущення були проведені натурні обстеження влаштування
конструкцій теплоізоляції і проведені їх
перевірочні теплотехнічні розрахунки.
Доцільно розглянути
конструктивну
схему влаштування теплоізоляції способом скріпленої теплоізоляції. Як показує
практичний досвід [3], шар утеплювача
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приклеюється до стіни нещільно, а з повітряним прошарком. Товщина її становить
в середньому 1-15 мм при влаштуванні теплоізоляції стін нових будівель і 5-30 мм
для стін існуючих будівель. Це обумовлено фактичної рівністю поверхні і товщиною шару розчину, що клеїть. Крім товщини розчину, що клеїть, важливий і його
спосіб (схема) нанесення на поверхню утеплювача. На рис. 1 наведені схеми нанесення розчину, що клеїть, різними способами. Зазначені схеми приймаються в залежності від форми і типу поверхні, властивостей поверхні і утеплювача. Схеми
нанесення розчину смуговим і комбінованим (маячковим) способом припускають
утворення повітряного прошарку між утеплювачем і стіною [4]. Оскільки валки розчину утворюють переривчасту конфігурацію, то повітряний прошарок може бути
джерелом конвекційного виносу тепла або
нейтральним елементом системи теплоізоляції [5, 6, 7]. Цей висновок став підставою
для припущення про технологічний
прийом, що включає нанесення розчину на
плитний утеплювач у вигляді замкнутих
елементів (валків) в межах однієї плити
утеплювача (рис. 1). Зазначена конфігурація замкнутих фігур забезпечує створення
замкнутих повітряних прошарків, які можуть враховуватися при визначенні опору
теплопередачі зовнішньої огороджувальної конструкції.
Аналіз способу нанесення і попередніх розрахунків показує, що спосіб нанесення розчину, що клеїть, тобто технологічна особливість пристрою теплоізоляції,
дозволяє оптимізувати конструктивну
схему теплоізоляційної системи і підвищити ефективність теплоізоляції на 1,2%.
Запропонований на підставі отриманих результатів досліджень спосіб нанесення розчину, що клеїть дозволяють підвищити
енергоефективність влаштованої теплоізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій стін будівель і тим самим підвищити експлуатаційну надійність будівель
в цілому [8].
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Рис. 1. Схеми нанесення розчину, що клеїть на
поверхні плит утеплювача:
а - смуговий; б - комбінований (маячковий); в суцільний
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