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Урок № 94-95 

Тема: ВІКНА І ДВЕРІ 

Тема уроку:  Теплоефективні конструкції вікон  

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме вікна і двері будівель. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

У зв’язку з великою ціною енергоносіїв у сучасному будівництві постійно 

вдосконалюються енергоощадні технології. Саме до таких рішень належить 

використання склопакетів та багатокамерних профілів у якості рами. 

У герметичних камерах склопакетів знаходиться повітря, висушене за 

рахунок використання спеціальних вологовбирачів, або спеціальний газ. 

Використання склопакетів дозволяє легко перейти від двосклових до трисклових 

конструкцій, які за рахунок виникнення додаткового повітряного прошарку в 

1,3—1,5 разу тепліші за двосклові. Щоб замінити один із шарів засклення на 

склопакет, необхідні невеликі конструктивні зміни (див. рис. 10.7, а), зате опір 

теплопередачі такої конструкції буде вже не 0,39, а біля 0,55 (м2-0С/Вт). 

Експлуатація таких вікон нічим не відрізняється від звичайних, а 

візуальний ефект третього скла практично відсутній. 

Двокамерні склопакети масивні та доволі товсті, що ускладнює 

виготовлення рам (див. рис. 10.7, б), а зменшення повітряного прошарку до 

менше ніж 8 мм недоцільне, бо знижуються теплозахисні якості вікна. 

У зв’язку  з цим у всьому світі знаходять усе більше використання 

однокамерні склопакети, одне скло в яких покрите спеціальним тепловідбивним 

покриттям «Low-E» (абревіатура англійських слів low emissivity − низька 

випромінювальна здатність). 

Принцип роботи покриття полягає в наступному. Короткохвильові 

сонячні випромінювання проходять через засклення всередину будинку, при цьому 

покриття не перешкоджають проходженню короткохвильової теплової радіації та 

видимого світла. У приміщенні після поглинання внутрішніми огорожами  і 

предметами випромінювання перетворюється у довгохвильові інфрачервоного 

діапазону. Нагрівальні прилади та обладнання в приміщеннях також 

випромінюють довгохвильову радіацію. 

Коли інфрачервоні хвилі проходять через засклення назовні, покриття 

відбиває до 90% енергії знову в приміщення. 

У США у більше ніж 30% вікон, що використовуються, застосовують 

тепловідбивні покриття на склі. 
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Значний ефект можна отримати, використавши такі покриття у склопакеті 

в поєднанні із заповненням простору газами, які мають меншу від повітря 
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теплопровідність та більшу щільність. Для цього використовують нешкідливі аргон 

або вуглекислий газ, рідко − криптон, ксенон. 

Розрахунками підтверджено, що для кліматичних умов України вікна, що 

мають опір теплопередачі більше ніж 0,9 м20С/Вт, набувають зовсім іншої якості − 

кількість теплоти, котра надходить через них у приміщення від прямої та розсіяної 

сонячної радіації за опалюваний період стає більшою за тепловтрати через вікна, й 

такі вікна вже будуть не джерелом тепловтрат, а теплонадходжень і працюють як 

додатковий опалювач. 

Використання багатокамерних профілів для рам вікон та дверей (рис. 10.8) 

також служить для зменшення тепловитрат через заповнення. Наявність багатьох 

ізольованих між собою повітряних прошарків дає суттєве зменшення втрат тепла 

через раму. 

Поєднання технології склопакетів з багатокамерними профілями рам дає змогу 

створювати сучасні теплоефективні й звуконепроникні вікна та двері. 

 

Питання для самоперевірки 

- Яке призначення вікон і дверей? Які вимоги ставляться до них? 

- За якими основними ознаками класифікують вікна? 

- Види дверей, їх габарити та стандартні вирішення. 

- Які, на Вашу думку, конструктивні вирішення вікон є перспективними? 

- Що таке склопакет? Наведіть можливі його конструктивні вирішення. 
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