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Реконструкція житлового
16-поверхового будинку
з термомодернізацією огороджуючих конструкцій
та модернізацією внутрішніх інженерних систем

по вул. Теремківська, 14, м. Київ

Генеральний проектувальник:
Науково-дослідний інститут будівельного
виробництва Мінрегіону України
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Основні етапи реалізації проекту
1.

Збір інформації по об’єкту-представнику згідно з опитувальними
листами. Детальне обстеження технічного стану огороджуючих
конструкцій житлового будинку та інженерних мереж із застосуванням приладів неруйнівного контролю. Проведення поперед
нього аналізу технічних та експлуатаційних властивостей огороджувальних конструкцій житлового будинку.

2.

Обстеження теплотехнічних властивостей огороджувальних
конструкцій та інженерних мереж об’єкта із застосуванням приладів неруйнівного контролю, теплометричного та тепловізійного
обладнання.

3.

Розроблення заходів з комплексної термомодернізації.

4.

Розрахунки теплотехнічних і енергетичних показників житлового
будинку.

5.

Економічна оцінка запропонованих заходів. Доопрацювання заходів з комплексної термомодернізації та підрахунки економічної
ефективності реалізації проекта.

6.

Розробка проектно-кошторисної документації (одностадійне проектування – РП) з детальною проробкою конструктивно-технологічних рішень.

Результати обстеження технічного
стану та теплотехнічних властивостей
огороджувальних конструкцій і інженерних
мереж об’єкта
Технічне обстеження
•

Рік побудови – 1990, збудовано за типовим проектом (серія Т-6);

•

Покрівля – збірні залізобетонні п-подібні панелі (стан не придатний до нормальної експлуатації у зв’язку з протіканням);

•

Стіни – збірні із керамзитобетону 1300 кг/м3 завтовшки 350 та
400 мм (стан задовільний);

•

Технічний поверх – висота 2,5 м, теплий (стан задовільний);

•

Пiдвал – висота 3,2 м (заглиблений на 2,4 м) (стан задовільний);

•

Система опалення – однотрубна з верхньою розводкою (стан задовільний);

•

Система вентиляції – природна витяжна (стан не придатний до
нормальної експлуатації);

7.

Виконання будівельно-монтажних робіт.

•

8.

Науково-технічний супровід на стадії проектування та виконання
будівельно-монтажних робіт.

•

Загальна опалювальна площа – 9021 м2;

•

Кількість квартир у будинку – 112;

•

Кількість мешканців – 284 чол.

Основні вимоги до розробки проектів санації
об’єктів житлово-комунального сектору

Капітальні ремонти не виконувались;

Теплотехнічне та енергетичне обстеження
Розрахункові параметри

(згідно з порядком проведення конкурсного відбору
пілотних проектів у сфері житлово-комунального
господарства Мінрегіону України):

ратура внутрішнього повітря tв = 20 0С, розрахункова температура зов-

•

збереження існуючого житлового фонду України;

нішнього повітря для умов м. Києва tз = -22 0С.

•

зменшення споживання природного газу у житлово-комунальному
секторі;

•

збільшення енергоефективності житлового фонду;

•

зменшення витрат теплової енергії у житлових будинках за рахунок економічно обґрунтованих заходів;

•

збільшення термінів експлуатації житлових будинків;

•

поліпшення комфорту проживання мешканців;

•

інші супутні задачі (місцевого значення).

Вихідні дані для проектування від Замовника
– Управління житлово-комунального
господарства Київської міської Державної
адміністрації:
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•

Житловий будинок типової серії по вул. Теремківська, 14 в м. Києві;

•

Підстава для проектування - Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.10.10 № 860;

•

Передбачити виконання розрахунків ефективності інвестицій;

•

Передбачити ефективні системи утеплення фасадів, покрівлі,
підвальних приміщень та привести у відповідність до діючих норм;

•

Передбачити модернізацію інженерних мереж, загальні на будинок
лічильники витрат тепла, гарячого, холодного водопостачання;

•

Передбачити благоустрій прибудинкової території;

•

Передбачити капремонт вхідних груп сходових клітин і площадок;

•

Передбачити доведення класу енергетичної ефективності будівлі після санації до класу не нижче В (за класифікацією ДБН Б
В.2.6.31-:2006);

Згідно з ДБН В.2.6-31 для житлових будинків розрахункова темпе-

Кількість градусо-діб опалювального періоду для І температурної
зони - Dd = 3750 0С∙діб.
Згідно з СНиП 2.01.01 тривалість опалювального періоду для
м. Києва складає zоп = 187 діб, середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період tоп.з. = -1,1 0С.

Геометричні та теплотехнічні показники
основних конструктивних елементів будинку
Назва елементу конструкції
Зовнішні стіни (не прозорі огороджувальні конструкції)
Вікна
Лоджії в тому числі:
- зовнішня панель
- скління лоджії
- внутрішня стіна
- внутрішнє скління
Технічний поверх:
- зовнішні стіни
- дахове перекриття (покрівля)
- перекриття останнього поверху
Підвал:
- зовнішні стіни
- цокольне перекриття
- огородж. констр. на грунті

Площа,
м2

До санації Після санації
Rф,
R0=1,5 Rн, *
м2К/Вт
м2К/Вт

2699

0,81

4,2

303

0,32

0,80

1106
1567
1792
883

0,24
0,18
0,81
0,32

4,2
0,32
0,81
0,80

325,9
648
648

0,81
0,26
0,44

4,2
4,95
0,44

139,7
648
784,7

0,81
0,4
4,2

4,2
4,2
5,0

* відповідає німецьким нормам EnEV 2009
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Проектом передбачено скорочення споживання теплової енергії на
опалення та гаряче водопостачання до 65-70%. Для досягнення зазначених цілей проектом передбачено використання сучасних технологій
та обладнання провідних світових виробників.
1. Для утеплення стін будинку використані фасадні системи скріпленої теплоізоляції на основі систем Capatect виробництва фірми
Caparol (Німеччина), що самоочищаються від бруду та пилу завдяки використанню спеціальних покриттів. Це дозволяє підвищити
строки експлуатації та зберегти естетичний вигляд будинку (особливо фасадів, що виходять на жваві магістралі та дороги). Строк
експлуатації фасадів не менше 25 років, за досвідом західної Європи не менше 40 років.
2. Проведено заміну старого заповнення віконних та дверних прорізів
сучасними металопластиковими конструкціями з використанням
профільних систем компанії profine (Німеччина) та двокамерних
склопакетів з енергозберігаючим покриттям (приведений опір
теплопередачі вікна дорівнює 0,82 м2·К/Вт). Це дозволить суттєво зменшити тепловтрати через світлопрозорі огороджуючі конструкції та значно підвищить звукоізоляцію приміщень будинку.
Строк експлуатації світлопрозорих конструкцій 20-25 років.
3. Теплогідрозвукоізоляційне покриття «ІЗОФРАМ УТГІ» на основі пінополіуретанових композицій, що наноситься методом напилення
(захищене патентом України). Використання зазначеної технології
дозволить без демонтажу старого покриття, затрат на його утилізацію та порушення герметичної існуючої покрівлі (ремонт без
відселення мешканців) виконати термомодернізацію покриття із
доведенням його опору теплопередачі до 4,95 К·м2/Вт, та подовжити строк її безремонтної експлуатації на 25 років та більше. Пінополіуретан, що входить до складу покриття «ІЗОФРАМ УТГІ» є
найбільш ефективним теплоізоляційним матеріалом серед існуючих, крім того нанесення його виконують методом напилення, що
дозволяє виключити всі місця розривів теплоізоляції та «містки
холоду». Покриття «ІЗОФРАМ УТГІ» буде застосовано і для тепло
звукоізоляції перекриття підвалу.
4. Технологія модернізації вентиляції передбачає улаштування витяжних вентиляторів на отвори вентиляційних каналів в кухнях і
санвузлах будівлі та організацїю припливної вентиляції за рахунок встановлення канальних клапанів виробництва фірми LUNOS
(Німеччина) в зовнішніх стінах будинку. Це забезпечить норма
тивні температурно-вологісні та санітарні умови проживання мешканців.
5. Для ефективного управління теплоспоживанням будівлі передбачається улаштування індивідуального теплового пункту (ІТП) з
автоматичним регулюванням споживання теплоносія в залежності
від погодних умов, або за заданою програмою теплоспоживання
з можливістю зменшення/збільшення температури в приміщеннях
за погодинно/добовим графіком згідно з вибором споживача.
6. Проектом передбачається улаштування автоматизованої системи
управління та моніторингу інженерних систем будівлі, яка забез
печить їх ефективне використання, знизить витрати на ремонт,
створить економію енергоресурсів за рахунок їх раціонального
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споживання та достовірного обліку, що підтверджується досвідом
технічно розвинутих країн.
7. Для зменшення витрат на підігрів води передбачається використання сонячної енергії для системи гарячого водопостачання
(ГВП). В будівлі передбачається встановлення системи геліоконвекторів виробництва фірми VIESSMANN (Німеччина) на покрівлі
будівлі з подачею тепла на циркуляційний контур, який оснащений
циркуляційним насосом, щоб потім через пластинчатий теплообмінник тепло використовувалось для попереднього нагріву холодної води, з подальшою подачею в систему ГВП. Нагрів до температури, передбаченої саннормами, здійснюється другим контуром
теплоносія, який поступає від центральної тепломережі, або теплокотлом, встановленим паралельно в ІТП в нічному режимі, що
працює за «нічним тарифом». Розрахунки доводять, що в літній
час холодна вода може бути нагріта тільки за рахунок енергії сонця
до необхідних параметрів.
8. Застосування прочистки системи вентиляції дозволить до 95%
відновити її роботоспроможність.
9. Проектом передбачено повну заміну системи теплопостачання із
улаштуванням двотрубної системи із встановленням механічних
регуляторів температури на кожний опалювальний прилад. Це дозволить регулювати температуру повітря в кожному приміщенні
будинку, що додатково може зменшити тепловтрати.
10. Гідравлічне балансування системи опалення будівлі враховує багатофакторні зміни, які зазнала в процесі експлуатації система опалення будівлі (несанкціоновані врізки, заміна проектних радіаторів
і т.п.). Гідравлічне і пофасадне регулювання теплоносія дозволяє
досягти економії від 3 до 5% від річного теплоспоживання і покращити комфортні умови проживання, виключивши недоопалення
та переопалення по поверхах і окремих квартирах будівлі. Таке регулювання здійснюється шляхом установки балансуючих вентилів
по стояках будівлі.

До балансування

Після балансування
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Енергетичні показники житлового будинку
Назва показника

До санації

Загальні тепловтрати будинку
Qк , кВт∙год

1 792 986 427 279
6 455
1 538
1 542
367

Розрахункове значення питомих
тепловитрат на опалення
qбуд , кВт∙год/м2

198,8

47,4

Різниця в % розрахункового значення від максимально допустимого
(Emax=73 кВт∙год/м2)
100·(qбуд - Emax)/Emax

+172 %

Клас енергетичної ефективності

F

-35 %

В

499 756

125 752
453
108

13,9

-81 %

A

відповідності до чинних норм Німеччини

200-F фірми Viessmann, енергетичний показник гарячого водопостачання 16-поверхової будівлі при розрахунку на середню витрату скоро-

За допомогою геліосистем заміщається 59 % (нормативно) навантаження на ГВП будинку з розрахунку на 6 місяців використання геліоколекторів.
Крім того, реалізація проекту дозволить зменшити обсяг використання природного газу для опалення на 150,6 тис.м3 за рік та зменшити викиди СО2 на 295,9 тонн за рік.

	
  	
  

16-
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індекс прибутковості;

•

строк окупності витрат на Комплексну термомодернізацію.

•

модернізація (заміна) ліфтів;

•

благоустрій прибудинкової території;

•

ремонт вхідних груп та оздоблення холів, ліфтових та сходинкових
площадок.

Залежність доходу за рахунок економії енергоресурсів при зменшенні
тепловтрат за 25 років після термомодернізації 16-ти поверхового
житлового будинку в цілому від вартості газу
179 979 475

210 000 000

9,2
7,9
6,6

3196

3995

150 000 000

6,1
5,8
4,9
4794

4,9

4,8

4,0 4,0

120 000 000

3,7 3,7

4,1

3,5

3,2

5992,5

7350,8

7990

90 000 000

30 000 000
0

239 972 633

119 986 317
95 989 053
71 991 790

60 000 000

.

220 774 823

143 983 580

180 000 000

7,3
6,7
5,6

2397

•

240 000 000

4
2

прибуток за рахунок економії для всього будинку енергоресурсів
за 25 років;

грн.

12,2

8,0

•

В результаті проведеного аналізу економічної ефективності робіт з
комплексної термомодернізації 16-поверхового житлового будинку за
умови його експлуатації не менше 25 років із застосуванням сучасних
технологій та обладнання строк окупності витрат без врахування фактору часу при зростанні ціни на газ з 2397 грн до 7990 грн зменшиться
з 12,2 до 3,7 років, строк окупності витрат за умов капіталізації доходу
знизиться з 8,0 до 3,2 років, строк окупності витрат за умов капіталізації при фінансуванні проекту за допомогою кредитних коштів знизиться з 9,6 до 3,7 років.

титься на 149 660 кВт∙рік:

9,6

дохід за рахунок економії енергоресурсів при зменшенні тепловтрат після комплексної термомодернізації за 25 років (прогнозний термін експлуатації).

При врахуванні, що офіційна ціна за 1000 м3 газу в Україні станом на
ІV квартал 2011 р. становить 4750 грн, строки окупності за всіма розрахунками становлять в межах 5...6 років (індекс прибутковості 21,8), що
можна вважати економічно привабливим для інвестування.

При умові встановлення 84 плоских геліоколекторів типу Vitosol

8

•

При розрахунках було враховано капіталізацію прибутків 12%, а
також отримання кредиту в розмірі 5% річних (для довгострокових інвестиційних проектів).

** за умови, що повітрообмін у житлових приміщеннях 0,4 год-1, у
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сукупні витрати на комплексну термомодернізацію;

Розрахунок окупності капіталовкладень на Комплексну термомодернізацію житлового будинку виконувався без врахування затрат на не
енергозберігаючи заходи, такі як:

відповідності до чинних норм України

12

•

З урахуванням цих показників було визначено:

* за умови, що повітрообмін у житлових приміщеннях 0,8 год-1, у

14

Бюджет проекту

Для оцінки економічної ефективності робіт комплексної термомодернізації панельного житлового будинку були обрані наступні показники:

Після
Після
санації* санації**

1 780 127 771 403

Розрахункові річні витрати
теплової енергії
Qріч , кВт∙год
ГДж
Гкал

Економічні показники проекту

13 498 406
2397

44 994 688
17 997 875

3196

22 497 344

3995

26 996 813

4794

33 746 016

5992,5

41 395 113

7350,8

7990

грн.
Дохід

Найменування, вид робіт
Обстеження технічного стану та теплотехнічних властивостей огороджувальних конструкцій і інженерних мереж
житлового будинку. Розрахунок енергетичних показників
будинку. Розробка концепції заходів з модернізації будинку.
Збір вихідних даних для проектування.
Розробка проектно-кошторисної документації (робочий
проект).
Капітальний ремонт покрівлі із термомодернізацією
шляхом застосування теплогідрозвукоізоляційного покриття «ІЗОФРАМ УТГІ».
Термомодернізація фасадів із застосуванням системи
матеріалів «CAPATECT» фірми Caparol.
Термомодернізація перекриття підвалу із застосуванням
теплогідрозвукоізоляційного покриття «ІЗОФРАМ УТГІ».
Заміна старих вікон на сучасні металопластикові з підвищеним теплоопором з використанням профільних систем profine
та енергозберігаючих двокамерних склопакетів.
Улаштування заповнення прорізів лоджій сучасними металопластиковими вікнами з використанням профільних
систем profine та однокамерних склопакетів.
Заміна системи опалення із улаштуванням механічних
регуляторів на кожний опалювальний прилад.
Прочистка існуючої системи вентиляції.
Гідравлічне балансування системи опалення (встановлення додаткових балансувальних клапанів).
Улаштування індивідуального теплового пункту з погодним регулюванням та встановленням засобів автоматичного регулювання, обліку та контролю теплової енергії.
Улаштування автоматизованої системи моніторингу та
управління будівлею.
Улаштування системи сонячних гелеоколекторів виробництва VIESSMANN для підігріву води в системі гарячого
водопостачання.
Улаштування природної припливної вентиляції системи
LUNOS в зовнішніх стінах біля вікон.
Улаштування системи примусової витяжної вентиляції
механічного спонукання системи LUNOS.
Потреби в тепловій енергії, кВт·ч/м2·град

Заміна ліфтів та ліфтового обладнання у будинку (два
ліфта 400 кг та 1000 кг).
Благоустрій території.
Косметичний ремонт вхідної групи.
Розробка та доопрацювання технологічних процесів,
розробка нормативної та нормативно-технологічної документації, вхідний контроль матеріалів та конструкцій
(науково-технічний супровід).
Додаткові витрати на поточні ремонти при експлуатації
(10% від капвкладень).

Вартість
робіт, грн
48 000,00
34 000,00
289 000,00
487 200,00

Вартість реалізації проекту:

1 625
760,00
150 800,00

Вартість енергоефективних заходів в проекті:

•

580 800,00
62 400,00
30 000,00

•
•
•
•
•

185 250,00
•
105 000,00
1 120
560,00

•
•

310 800,00
637 840,00

Термомодернізація покрівлі
Вентиляція примусова витяжна
Термомодернізація фасаду
Заміна системи опалення
Термомодернізація перекриття над підвалом
Заміна вікон
Улаштування ІТП з автоматикою
Улаштування геліоколекторів для ГВП
Заміна ліфтів, благоустрій, ремонт парадних
Інші заходи
Витрати на проектно-вишукувальні роботи
Сума витрат на будинок, грн.
Витрати на одну квартиру, грн.

120 000,00
812 226,00
8 934
486,00
6 614
010,00

•

Функції супроводу:
Експертна оцінка прийнятих проектом конструктивно-технологічних рішень;
Доопрацювання технологічних процесів;
Розроблення нормативно-технологічної документації;
Контроль технології виконання робіт;
Забезпечення вхідного контролю матеріалів та конструкцій;
Розроблення пропозиції щодо поширення в практику будівництва
випробуваних при санації об’єктів з комплексною термомодернізацією прогресивних технологій та обладнання, а також пропозицій
щодо вдосконалення нормативно-методичної бази;
Підготовка узагальнюючого звіту та пропозицій щодо поширення
позитивного досвіду при капітальному ремонті об’єктів з комплексною термомодернізацією;
Забезпечення отримання, оброблення і аналізу результатів натурних вимірів при дослідженні та моніторингу стану об’єктів;
Надання результатів проведеної санації об’єкту та моніторингу в
період експлуатації базовим організаціям Мінрегіону України та
іншим зацікавленим організаціям;
Проведення натурних досліджень роботи запропонованого обладнання та визначення розрахункових параметрів для проектування.

До санації
198,8

Економія, %
Заходи

479 850,00
126 000,00

Науково-технічний супровід
будівельно-монтажних робіт

816 000,00
501 600,00

782 400,00

Опір теплопередачі
м2К/Вт
0,44

Теплоізоляція,
см
26

0,81

18

0,4
0,32

22

Після санації
47,7
76
Опір теплопередачі
м2К/Вт
4,95

4,2
Теплофікація
4,2
0,80

Вартість заходів,
грн.
487 200,00
1 011 040,00
1 625 760,00
610 800,00
150 800,00
1 317 600,00
290 250,00
1 120 560,00
1 388 250,00
932 226,00
371 000,00

8 934 486,00
80 490,00

Капіталізований дохід

Максимов Артем Сергійович, менеджер проекту, зав. відділом НДІБВ
e-mail: maxi-box@i.ua, тел. +38 (044) 248-27-95, моб. тел. +380 (67) 912-81-85
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Німецько-український проект державно-приватного партнерства
«Менеджер з енергозберігаючої санації будівель», 2010-2012 рр.

I N T E R N AT I O N A L P R O F I L E G R O U P

У

цьому проекті при проектуванні вікон застосовані профільні системи
концерну profine, а саме:
•
для скління лоджій система KBE AD 58 mm з однокамерним склопакетом 4М1-16-4М1;
•
для скління вікон і балконних дверей в зовнішніх стінах система
КВЕ 88 mm з двокамерним склопакетом 4И-12-4М1-12-И4.

Визначення приведеного опору
теплопередачі віконного блоку (Rо бл)

I N T E R N AT I O N A L P R O F I L E G R O U P

•

profine є провідним виробником пластикових профілів і ПВХ-плит в Європі.

•

Завдяки першокласним торговим маркам KBE, Kömmerling і TROCAL концерн profine має
велике різноманіття профільних систем, що дозволяє вирішувати будь-які задачі, надаючи
високу якість продукції і сервісу.

•

Маючи розвинену мережу заводів, що простягнулася, включаючи Україну, від Іспанії до
Китаю, profine володіє можливістю оптимально обслуговувати своїх клієнтів на місцях.

•

profine орієнтується на майбутнє і, займаючи лідируюче положення на ринку, забезпечує
успіх своїх партнерів.

Профільні системи profine в Україні:
System 58 mm

System 70mm

KBE 88mm

Розглянемо стандартний віконний блок розміром 1,46 м х 1,47 м
з однією глухою і однією поворотно-відкидною стулками з двокамерним склопакетом 4И-12-4М1-12-И4. Дистанційні рамки склопакетів з
алюмінію. Rо бл визначається за формулою (1) обов’язкового додатка М
ДБН В. 2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»:
Rо бл = (Fпроф. + Fост.) / (Fпроф. / Rпроф. + Fост. / R ост. + Σ Ki· Li)
Приведений опір теплопередачі профільної системи
Rпроф = 0,98 м2 · °С/Вт.
Приведений опір теплопередачі центральної зони склопакетів приймається за даними табл. М1, ДБН В 2.6-31 в залежності від конструкції
склопакета, і в нашому випадку складає
Rост = 0,93 м2 · °С/Вт.
Відповідно до вихідних даних визначаємо:
Fбл.= 2,146 м2; Fост. = 1,353 м2; Fпроф.= 0,793 м2; Lj = 7,126 м.
За даними Додатка до ДСТУ-Н Б В.2.6-146: 201 «Настанови щодо проектування и улаштування вікон та дверей» для двокамерного склопакета з дистанційними рамками з алюмінію
при глибині посадки склопакета у рамі с = 10 мм визначаємо
Kj = 0,05 Вт/м · °С.
Розраховуємо величину приведеного опору теплопередачі віконного блоку в цілому:
Rо бл. = 2,146 / (1,353/0,93 + 0,793/0,98 + 0,05·7,126) = 0,82 м2·0С/Вт.

профільна система KBE 88mm
штапик висотою 23 mm / двокамерний
склопакет 4И-12-4М1-12-И4 / алюмінієва
дистанція / Тmin = 10,75 0C

мінімізація конденсату!

Система КБЕ 88 мм у деталях
Rопроф. = 0,67 м2·0С/Вт

Rопроф. = 0,91 м2·0С/Вт

Rопроф. = 0,98 м2·0С/Вт

nn Повноцінний 6-камерний
профіль

nn Уніфікований штапик в рамі,
стулці та імпості
nn Стандартна фурнітура
(як в 70-ій системі)

nn Створення додаткової
7-ої камери при
відповідному армуванні

EuroFutur

Rопроф. = 0,85 м2·0С/Вт

KöMMERLING 88plus

Rопроф. = 0,95 м2·0С/Вт

InnoNova_70.A5

Rопроф. = 0,83 м2·0С/Вт

TROCAL 88+

Rопроф. = 0,96 м2·0С/Вт

nn Більше заглиблення
склопакета, ніж у 70-их
системах – усунення
проблеми крайової зони
склопакета

nn Великий діапазон скління

nn Додаткове посилення
фальца рами

nn Можливість установки
третього контуру
ущільнювача

I N T E R N AT I O N A L P R O F I L E G R O U P
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ТОВ «профайн Україна», вул. Ярославів Вал, 5А, м. Київ, 01034
тел. +38 044 2341184, факс +38 044 2356437
e-mail: info.ua@profine-group.com
www.profine.ua, www.kbe.ua
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Capatect –

система утеплення
перевірена часом
К

омпанія Caparol – один з найбільших світових виробників фасадних
і внутрішніх фарб, штукатурок, систем утеплення фасадів будівлі,
будівельних і лакофарбових матеріалів. Усереднений річний оборот
компанії – більше 1 млрд євро, центральне підприємство знаходиться в
Обер-Рамштаті, Німеччина.
З 1996 року в Україні працює представництво Caparol, у 2003 році –
було відкрите дочірнє підприємство «Капарол Україна».
Компанія Caparol більше 50-ти років займається практичною реалізацією технічних рішень з утеплення фасадів будівель і комплексно підходить до питань енергозбереження та енергоефективності. Теплоізоляційна система Capatect – один з продуктів концерну – дозволяє знизити
витрати теплоенергії на 30–35%.
Досвід Німеччини в області застосування теплоізоляційних систем
свідчить, що ключовими факторами, які визначають довговічність систем утеплення, є:
1. Якісні характеристики входять в систему клеїв і штукатурки, які
оцінюються за показниками адгезії, міцності, еластичності, паропроникнення, стійкості до дії агресивних середовищ, атмосферо- і
морозостійкості;
2. Якісні характеристики додаткових конструктивних елементів системи – армуючої сітки, дюбелів, цокольних планок, водовідвідних
фасадних елементів, елементів захисту кутів;
3. Рівень технічного пристрою конструкції легкої штукатурної системи
утеплення в проблемних зонах – місцях стиків, сполучень та різних
видів примикань будівельних конструкцій.
Німецька система утеплення Capatect представлена на українському
ринку з 1997 року. За цей час вона була апробована на десятках будівельних об’єктів по всій країні. Основна перевага системи утеплення
Capatect – це висока якість всіх вхідних в систему матеріалів та елементів, а також конструктивна досконалість.
Якщо в гонитві за здешевленням виробники можуть йти на компроміс, зробивши заміну або просто виключивши зі своїх систем загальноприйняті в європейських країнах конструктивні елементи, то спеціалісти
Caparol зберегли автентичність своєї системи. Сьогодні це є принциповою відмінністю останньої від більшості аналогів на українському ринку.
Система Capatect включає: клейовий, теплоізоляційний, армуючий і
декоративно-захисний шари.
Відповідна підготовка основи перед наклеюванням теплоізоляційних плит настільки ж важлива, наскільки часто вона зазвичай недооцінюється. Під підготовкою розуміється як очищення основи від помітних
неозброєним оком і непомітних забруднень, так і вирівнювання поверхні
таким способом, який забезпечує рівномірне нанесення клеючого шару,
товщина якого відповідає встановленим постачальником нормам.
Теплоізоляційний шар в системі утеплення виконує несучу і тепло
ізоляційну функції. Рішення щодо утеплення компанії Caparol відповідає
загальноєвропейським правилам, де йде чітке розподілення систем на
горючі й негорючі.
За німецькими нормами у негорючих системах в основі лежить
теплоізоляційний шар з мінераловатних утеплювачів (в Сapatect це
Система А) з використанням мінеральних клейових і штукатурних мас
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Німецько-український проект державно-приватного партнерства
«Менеджер з енергозберігаючої санації будівель», 2010-2012 рр.
(полімерцементних або силікатних). Часом, нехтуючи вимогами щодо
паропроникнення, мінераловатні плити покривають горючою акриловою штукатуркою, що не припустимо. У системах на базі спіненого полістиролу (система В) немає таких жорстких вимог до паропроникнення
і вогнестійкості, тому вони можуть покриватися штукатуркою на базі
акрилових дисперсій або силіконових смол групи горючості Г1-Г4.
Не менш важливим є використання дюбелів в якості кріплення плит.
В системі Capatect використовується близько 6 основних дюбелів, призначених для певного матеріалу підкладки і виду утеплювача.
До конструктивних особливостей даної системи слід віднести використання прокатних цокольних профілів з капельником, спеціальних
кутових захисних накладок для зовнішніх кутів відмінних від 900 і профільних крайок для виконання переходів з горизонтальної поверхні утеплення на вертикальну.
Для пристрою армуючого шару розроблені кілька видів лугостійких
скловолокнистих сіток Capatect, які вкладаються в армуючий шар, а також спеціальні армуючі накладки для кутів і прорізів. Це дає можливість
розмежовувати підходи до створення зміцнюючого шару в залежності
від видів застосовуваних декоративних штукатурок і зон експлуатації
окремих ділянок стін.
Як показує досвід з утеплення житлових будинків, проблеми з легкими штукатурними системами виникають в більшості випадків у місцях
примикань. Найчастіше в подібних системах використовують силіконові герметики, довговічність яких обмежується 2-8 роками. В системі
Capatect налічується шість спеціальних конструктивних елементів, виготовлених з термопластика з прокладками з ППУ герметика. Всі елементи мають самоклеючу поверхню, що дозволяє швидко і якісно вирішити
проблему будь-якого стику.
Завершальним етапом в системі є декоративно-захисний шар. Фасади можуть бути чутливими до багатьох зовнішніх
кліматичних факторів, що тягне за собою втрату як
зовнішнього вигляду, так і основ конструкції. Компанія
Caparol пропонує широкий спектр декоративної фасадної штукатурки і фарб для систем утеплення, які дозволяють витримувати не лише екстремальні температурні
навантаження, механічні дії, а також мають стійкість до
руйнівної дії водоростей, цвілі і грибкових уражень. Також при обробці
фасадів гострим стоїть питання подальшої чистоти оштукатурених поверхонь. Caparol вже кілька років тому почав дослідницьку роботу в цій
галузі. На підставі численних досліджень була розроблена концепція
Caparol Clean Concept® (CCC), яка забезпечує чистоту фасадів від бруду
на тривалий час.
Фахівці компанії запропонували шість видів оздоблювальної штукатурки: мінеральну, легку мінеральну, силікатну, силіконову, дисперсійну і спеціальну цокольну. Штукатурка
колерується в масі в системі ColorExpress. При використанні кольорової мінеральної штукатурки можливе
одержання нерівномірного за насиченістю фасадного
тону. Згідно з німецькими нормами це не є грубим порушенням, проте для поліпшення зорового сприйняття
декоративного покриття слід нанести спеціальну силікатну фарбу, яка
володіє паропроникністю, гідрофобністю і стійкістю до перепадів температури. При застосуванні дисперсійних і силіконових штукатурок додаткове фарбування не потрібне.
В системі утеплення на основі мінеральної вати слід враховувати
вимоги до горючості, в усьому світі допускається використання тільки

полімерцементних, силікатних або силіконових фарб. Акрилові фарби,
незважаючи на їх дешевизну практично не використовуються.
Також слід пам’ятати, що заборонено до застосування фарби на
основі розчинників у системі з використанням спіненого полістиролу.
Безсумнівною перевагою системи Capatect є комплекс архітектурних можливостей: обрамлення віконних рам, колони, консолі, пілястри,
карнизи та інші. Ці додаткові елементи виготовляються на замовлення.
Зімітувати цегляну кладку на утепленому фасаді можна завдяки легким
полі мінеральним плиткам Meldolfer, які з точністю передають текстуру
натуральної цегли.
Система Capatect більше десяти років представлена на ринку України і пропонує надійні технічні рішення, які гарантують довговічність та
якість фасадів.
В даному проекті передбачено утеплення стін будинку з використанням фасадної конструкції скріпленої теплоізоляції на основі систем
Capatect виробництва фірми Caparol (Німеччина) тип А, з додатковим
механічним кріпленням дюбелями-зонтами.
В конструкції фасаду з 10 по 16 поверхи і в протипожежних поясах
застосований теплоізоляційний шар з базальтової вати 18 см завтовшки та з 1 по 9 поверхи – пінополістирол ПСБ-С-35 16 см завтовшки,
клейова та шпаклювальна суміш Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190
Grau, армуюча лугостійка сітка Capatect-Gewebe 650/00 та декоративна
мінеральна штукатурка Capatect Mineral Leichtputz 139 ML-K 20 2 мм
завтовшки.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА»
вул. Карла Маркса, 200-а, с. Віта-Почтова, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08170.
Тел.: +38 044 379 06 91. Факс: +38 044 379 06 85. e-mail: info@caparol.ua
www.caparol.ua
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У даному проекті був застосований метод
енергоефективної квартирної вентиляції,
що працює за принципом забезпечення мінімально необхідного повітрообміну шляхом контролю рівня вологості
в кожній окремій квартирі. Реалізація
цього методу була досягнута за рахунок
використання витяжних вентиляторів KL
30-100 ZII (30-100 м3/год) і KL30-60 FK
(30-60 м3/год з регулюванням потужності
та автоматичним контролюванням вологості в приміщеннях) LUNOS, а також
припливних елементів ALD-R 160 (до 30
м3/год з кожного приміщення) LUNOS, що
встановлюються в зовнішніх стінах будівлі. Така система вентиляції забезпечує
як мінімально необхідний повітрообмін в
приміщенні під час відсутності активної
життєдіяльності мешканців, так і інтенсивне провітрювання, коли це потрібно
для видалення зайвої вологості, яка є
причиною появи цвілі на стінах. Таким
чином, значно зменшуються витрати на
компенсацію тепла, яке неминуче втрачається з видаленням повітря.

Німецько-український проект державно-приватного партнерства
«Менеджер з енергозберігаючої санації будівель», 2010-2012 рр.

К

Витяжні вентилятори та монтажні корпуси:

омпанія ТЕКО Iнтерфейс спеціалізується на поставках якісного і високотехнологічного устаткування для систем вентиляції та продуктів для електротехнічного монтажу.

Монтажний корпус для настінного або вбудованого монтажу в стінки вентиляційних шахт
і стінки
•
з конічним випускним патрубком (DN 75 – DN 80), непроникним для витоків повітря зворотним клапаном у звичайному та протипожежному виконанні;
•
вентиляторні вузли Silvento для установки в монтажний корпус Вентилятори Silvento затискного кріплення для установки в тонкостінні конструкції

Одним з видів продукції, що поставляються нашою компанією на ринок України, є системи
вентиляції німецької компанії LUNOS, що спеціалізується на організації квартирної вентиляції, заснованої на малошумних, економічних, відцентрових витяжних вентиляторах і стінних припливних елементах різної конструкції як для будівель, що сануються, так і для нового будівництва.
Ідея організації вентиляції від LUNOS заснована на принципі мінімально необхідного провітрювання. Системи вентиляції від LUNOS забезпечують чисту та гігієнічну аерацію всіх житлових
приміщень і гарантують сухі і вільні від цвілі стіни і яка відповідає потребам. Для забезпечення
енергоефективності та здорового мікроклімату в житлових приміщеннях LUNOS пропонує витяжні вентилятори з автоматичним контролем рівня вологості і температури завдяки вбудованим в конструктив вентилятора датчикам.

Модифікації витяжних вентиляторів:
•
•

Звідки в повітрі беруться шкідливі речовини і волога?

•

Меблі, килими та лакофарбові покриття в невеликих кількостях завжди виділяють шкідливі речовини. Надлишкова вологість утворюється з повітря, що видихається мешканцями, коли
вони приймають душ, виконують прання і сушку білизни, займаються приготуванням їжі, а ще
вологість виділяють рослини. У сім’ї з чотирьох осіб за добу випаровується близько 10 літрів
води, тобто практично повне відро.

Поетапне включення 30/60/100 м3/г
Поетапне включення з таймером вибігу, затримкою включення та інтервальним включенням
4-ступеневе автоматичне регулювання по вологості і температурі (з можливістю централізованого управління).

Переваги:
•
•
•
•
•

Куди подіти вологе, забруднене випарами повітря
з приміщення?
Здатність повітря вбирати вологу обмежена. Це прямо залежить від температури: тепле повітря вбирає вологу краще, ніж холодне. При охолодженні теплого, насиченого вологою повітря
на холодній поверхні відбувається конденсація вологи. Це легко побачити влітку, скажімо, зовні
на стінках склянки з охолодженим напоєм. Небезпека появи цвілі: на холодних ділянках зовнішньої стіни будівлі, наприклад, в кутах, волога з повітря приміщення може конденсуватися,
а це створює просто-таки ідеальні умови для появи і розповсюдження цвілевих грибків. Захист
від цвілі забезпечує вентиляція, знижуючи рівень міститься в повітрі приміщення вологи шляхом
ефективного провітрювання. Разом з вологою з повітря приміщення видаляються також шкідливі речовини, які містяться в ньому.

Низький рівень шумового тиску
Низьке енергоспоживання
Зручність обслуговування
Елегантний дизайн
Висока якість

Пристрої подачі повітря (припливні елементи):
УПВ круглого перерізу для зовнішньої стіни будівлі. Запобіжник від протягів,
фільтр і елемент звукоізоляції. V8Pa = 10 м3/ч

ALD-R 110
УПВ круглого перерізу для зовнішньої стіни будівлі. Запобіжник від протягів,
фільтр і елемент звукоізоляції. V8Pa = 30 м3/ч

Принцип
Принцип дії систем вентиляції від LUNOS полягає в наскрізному провітрюванні всіх житлових приміщень за потребою. Залежно від потреби, вентилятори видаляють вологе і забруднене
повітря з ванної, кухні або туалетної кімнати у витяжну шахту. При цьому тиск в житловому
приміщенні стає нижче атмосферного. Свіже повітря надходить через припливні елементи до
вітальні і спальні, дитячу кімнату та робочі кабінети. В дверях перепускні отвори забезпечують
циркуляцію між приміщеннями з припливною та витяжною вентиляцією. Таким чином, відбувається безперервна подача свіжого повітря: зовні спочатку в житлові приміщення, а потім
в приміщення, в яких здійснюється витяжка повітря. Без шуму, протягів і шкідливих включень.
Виникненню протягів протидіє запобіжник, а також обмежувачі об’ємного потоку в елементах
припливної вентиляції. Вбудовані системи звукоізоляції гарантують, що навіть на перевантажених транспортом вулицях в будинок проникне одне лише свіже повітря, а не транспортний шум.
Припливні елементи LUNOS є устрої круглого (для будівель, що сануються) або прямокутного (для нового будівництва) перетину, в конструктив яких входять елементи звукоізоляції, протипротяговий клапан, зовнішня решітка з москітною сіткою, внутрішня декоративна кришка з
фільтром.

12

ALD-R 160
УПВ прямокутного перерізу для зовнішньої стіни будівлі. Запобіжник
від протягів, фільтр і елемент звукоізоляції. V8Pa = 24 м3/ч

ALD 36,5
УПВ з фасадним елементом непримітного зовнішнього вигляду. V8Pa = 30
м3/ч, Dn, W, відкритий: 53 дБ
ТОВ «ТЕКО ІНТЕРФЕЙС»
вул. Леваневського, 6, 03058, Київ, Україна
(044) 401-09-90/91/92
http://www.tekointerface.com.ua
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П

ромислова група Viessmann – найбільший виробник обладнання для
систем теплопостачання світового рівня. Компанія була заснована
в 1917 році. Сьогодні її успішно очолює доктор Мартін Віссманн, який
представляє собою вже третє покоління власників підприємства. Річний
оборот компанії Viessmann складає 1,7 млрд євро, а кількість співробітників нараховує близько 9400 чоловік. Компанія Viessmann володіє
23 заводами в 11 країнах. Нею створена розгалужена мережа великих
центрів збуту, не тільки в Німеччині, але і в 74 інших країнах. У всьому
світі відкриті 120 торговельних філій компанії. Таким чином, компанія
Viessmann є великим гравцем на світовому ринку опалювальної техніки,
де 56% всього обороту підприємства припадає на експорт.
Сімейне підприємство Viessmann бачить свою основну місію у своєчасній доставці тепла своїм клієнтам на економічній та комфортній для
них, а також безпечній для навколишнього середовища, основі. Ком-

панія Viessmann має цілий ряд першокласних рішень і розробок, які
роблять її технологічним лідером у своїй галузі. Висока якість продукції
Viessmann забезпечується завдяки використанню найсучасніших конструкційних принципів у поєднанні з новітніми матеріалами. Також не
останню роль відіграє додаткове навчання в академії Viessmann.
ТОВ «Віссманн» є дочірнім підприємством німецької компанії
«Viessmann Werke Gmbh & Co KG». Підприємство офіційно працює в
Україні з березня 2000 року. Viessmann в Україні має розвинуту структуру. Крім київського офісу, має філії та склади у Львові, Одесі, Донецьку
та Харкові, а також співпрацює з монтажними, сервісними та проектувальними організаціями в усіх областях країни. На території України
працюють 12 регіональних менеджерів, загальна кількість співробітників складає більш ніж 70 чоловік.

Німецько-український проект державно-приватного партнерства
«Менеджер з енергозберігаючої санації будівель», 2010-2012 рр.

Виробнича програма Viessmann включає в себе широкий діапазон
опалювального обладнання потужністю від 1,5 до 20 000 кВт: опалювальні котли підлогового і настінного типу, що працюють на газі й рідкому паливі, що використовують низькотемпературний і конденсаційний
тип пристроїв. Цей асортимент розширений опалювальним устаткуванням з використанням відновлюваних джерел енергії, таких як: теплові
насоси потужністю від 1,5 до 2000 кВт для використання енергії ґрунту,
води і повітря, сонячні колектори плоского і вакуумного типу, котли,
що працюють на деревному паливі (трісках, стружках, тирсі і т.п.) потужністю від 4 до 13 000 кВт. Окрім цього, Viessmann спеціалізується
на виготовленні парових котлів, когенераційних установок, біогазових
установок сухої ферментації, водонагрівачів, пальників та іншого обладнання для котельних. Спектр продукції, що виробляється підприємством, досить широкий – від дистанційних систем контролю й управління,
передачі даних, в тому числі й через Інтернет, до різноманітних систем
підігріву підлоги та інших аксесуарів для опалення будинку. Також компанія може запропонувати блочні транспортабельні водогрійні котельні
Vitomodul потужністю від 200 кВт до 4000 кВт та блочні транспортабельні парові котельні Vitosteam паропродуктивністю від 0,7 до 7,6 т/год, які
виробляються в Україні.
Ви маєте це знати:
Дедалі ширше застосування знаходять в опаленні та приготуванні
гарячої води альтернативні джерела енергії. Наприклад, сонячні систе-

ми, які раніше сприймалися як екзотика, стають обов’язковим елементом інженерної системи сучасного будинку. У середньому в Україні на
1 м2 площі за рік потрапляє приблизно 1000 кВт•год сонячної енергії
– таку енергію можна отримати при спалюванні 100 куб. м газу. Цю абсолютно безкоштовну енергію можна ефективно використати у приватному будинку для приготування гарячої води та підігріву басейну. Застосовуючи високоякісні сонячні колектори Vitosol з узгодженими між
собою системними компонентами, в наших широтах можна покрити до
60% щорічної потреби в енергії для приготування гарячої води. Влітку
іноді можна повністю вимкнути котел і використовувати лише енергію
сонячних колекторів. В інші пори року сонячна система забезпечує
попередній нагрів води і доповнюється іншим джерелом тепла. Ефективним є використання сонячних систем і для підтримки температури в
басейнах. Це дозволить додатково заощадити енергоресурси. На ринку
України сонячні системи досі є новинкою, але в багатьох країнах світу
вони використовуються вже кілька десятиліть. Навіть у тих країнах, де
сонячна інсоляція набагато менша, ніж в Україні, наприклад, у Фінляндії! А найстаріша сонячна установка Viessmann працює вже понад 30
років і далі забезпечує високий комфорт приготування гарячої води. Це
підтверджує високу якість сонячних колекторів Viessmann.
ТОВ «Віссманн»
вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, м. Київ, 03680
тел.: (044) 461 98 41, факс: (044) 461 98 43
www.viessmann.ua

Зовнішній вигляд застосованого
в даному проекті сонячного
колектора Vitosol 200-F

2000 м2 сонячних колекторів Vitosol 200-F на острові Пальма Джумейра в ОАЕ. Приклад використання.
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Партнери проекту

I N T E R N AT I O N A L P R O F I L E G R O U P

Фірма профайн (profine GmbH – International Profile Group) – провідний виробник пластикових профілів для вікон та вхідних дверей, систем візуального захисту та ПВХ-плит. Підприємство виникло в
2003 р. шляхом об’єднання профільних підприємств HT TROPLAST (KBE, KÖMMERLING, TROCAL) під одним дахом. У 2010 р. обіг підприємства склав € 696 млн. На підприємстві зайнято 3700 співробітників. У
1996 р. в Києві було відкрито представництво від КВЕ і сьогодні profine GmbH провідний постачальник
на другому за розміром ринку Європи. 19 лютого 2009 р. фірма profine відкрила офіційно нове виробництво в Україні, у м. Запоріжжі. Завод виробляє в даний час на чотирьох технологічних лініях продукцію
високої якості відповідно до вимог німецького стандарту якості RAL з використанням екологічно чистої
технології «greenline». Продуктивність цього підприємства на початковому етапі склала близько 10 тис.
тонн продукції на рік.
www.profine.ua / www.profine-group.com
Ініціатива «Житлове господарство у Східній Європі» (ІВО), Берлін (Initiative «Wohnungswirtschaft
Osteuropa» (IWO eV, Berlin) – об’єднання приватних і державних партнерів, яке сприяє розвитку житлового господарства та будівельного сектору в Східній Європі на началах ринкової економіки та екологічної
доцільності. ІВO, що налічує на сьогодні 30 членів, яка поєднує представників різного профілю, переслідує комплексний підхід до передачі німецького ноу-хау в галузі житлово-комунального господарства
і будівництва. Головними цілями ІВО є: ініціювання та реалізація пілотних проектів з енергозберігаючої
санації будівель, участь у розробці концепцій та підготовці проектів та програм з метою комплексного і
сталого розвитку житлового господарства у Східній Європі, а також підвищення кваліфікації кадрів для
житлово-комунального господарства. ІВО є некомерційною організацією, яка була заснована в 2001 р.
www.iwoev.org
Німецьке товариство з міжнародного співробітництва, Німеччина (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Deutschland) – організація міжнародного масштабу, яка працює в усьому світі за програмами підтримки сталого розвитку, спрямованими на поліпшення життєвих
умов і перспектив населення. GIZ здійснює підтримку у проведенні комплексних реформ в країнах, що
розвиваються і в країнах з перехідною економікою. GIZ – це державне агентство, засноване в 1975 р.,
головний офіс якого знаходиться в м. Ешборн. Головним замовником GIZ є Федеральне міністерство
економічного співробітництва та розвитку Німеччини. GIZ співпрацює з іншими Федеральними міністерствами Німеччини, урядами інших країн, Європейською Комісією, ООН, Міжнародним банком, а також
з приватними компаніями. Діяльність GIZ, яке має представництва в 87 країнах світу (в тому числі в м.
Києві), побудована на принципах забезпечення громадської корисності. Прибуток перенаправляється на
інші проекти міжнародного співробітництва для забезпечення стабільного розвитку. Більше ніж в 130
країнах GIZ налічує близько 13 000 співробітників, близько 1700 працюють у м. Ешборн та інших містах
Німеччини, близько 10 000 відряджені з Німеччини в інші країни.
www.giz.de / www.eeib.org.ua

Контактні дані:
Ініціатива «Житлове господарство у Східній Європі» (ІВО), Берлін
Кнут Хеллер, hoeller@iwoev.org
Лариса Шреккенбах, schreckenbach@iwoev.org
Тел. +49 (0) 30 20 67 98 02
Факс +49 (0) 30 20 67 98 04
профайн Україна, Київ
Семен Ісайович Файбушевич
semjon.feibuschewitsch@profine-group.com
Тел. +38 (044) 234 11 84
Факс +38 (044) 235 64 37
Німецьке товариство з міжнародного співробітництва (GIZ), Київ
Іма Хрєнова-Шимкіна
ima.khrenova-shymkina@giz.de
Тел. +38 (044) 279 17 26
Факс +38 (044) 279 17 29

