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Розглядається проблема зниження тепловтрат через підлогу, яка має за основу 
ґрунт. Запропоновано підвищення теплозахисних властивостей фундаментної зони бу-
динку, а саме – влаштування вертикального поясу утеплювача по внутрішньому пери-
метру будинку. 
 

Рассматривается проблема снижения потерь тепла через пол, основанный на грун-
те. Предложено повышение теплозащитных свойств фундаментной зоны, а именно – 
устройство вертикального пояса утеплителя по внутреннему периметру здания.  

 

The problem of decrease in losses of heat through a floor based on a ground is consid-
ered. Increase of heat-shielding properties of a base zone, namely – the device of a vertical belt 
of a heater on internal perimeter of a building is offered. 
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Актуальність проблеми зниження тепловтрат через підлогу обу-
мовлена необхідністю жорсткої економії енергоресурсів. Зросли вимо-
ги щодо точності прогнозування теплового і вологісного стану огоро-
джувальних конструкцій на стадії їх проектування, тому підвищення 
теплозахисту будівель і споруд є найбільш ефективним шляхом еко-
номії паливно-енергетичних ресурсів. 
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У малоповерховому цивільному будинку втрати тепла через під-
логу першого поверху можуть досягати 20% від загального об’єму те-
пловтрат. Для їх зменшення використовують різні види утеплювача. 
Отримана таким чином економія енергії сприяє зниженню як вартості 
опалення, так і рівня забруднення навколишнього середовища. 

Зниження енергомісткості експлуатації будівель і споруд є 
найбільш раціональним напрямком економії паливно-енергетичних 
ресурсів. 

На сьогодні не існує достатнього обґрунтування вибору ширини 
зони утеплення підлоги по ґрунту цивільних малоповерхових будин-
ків; у різних джерелах виявляються протиріччя щодо технічних рішень 
утеплення підлог по ґрунту [2, 3]; існуючі методики визначення тепло-
втрат [1, 4] базуються на різних припущеннях і дають широкий діапа-
зон результатів, але в більшості випадків вони занижують тепловтрати 
підлогою в пристінній зоні та збільшують їх у середній частині будів-
лі. Також не враховано залежність тепловтрат підлоги від конструкти-
вної структури зовнішнього огородження (цоколю й фундаменту). 

Проведений аналіз температурних полів фундаментної зони циві-
льних малоповерхових будинків з різними варіантами утеплення під-
логи по ґрунту визначив, що найбільш перспективним є утеплення 
вертикальними поясами по периметру будівлі – внутрішньому [5] або 
зовнішньому [6]. Але проведені дослідження обмежувались глибиною 
закладання вертикального утеплювача на 20 см нижче за рівень про-
мерзання ґрунту відповідної місцевості, тобто до мінімального рівня 
закладання підошви стрічкового малозаглибленого фундаменту. 

Мета статті – дослідження процесу тепловтрат підлогою на ґрунті 
в цивільних будівлях з стрічковим фундаментом і визначення впливу 
величини заглиблення вертикального утеплювача, розташованого по 
внутрішньому периметру фундаментної зони, на геометричні парамет-
ри теплоізоляції. 

Аналіз температурних полів навколофундаментної зони цивіль-
них будинків проводився для кліматичних умов м.Полтави. Врахову-
ючи незначний вплив коефіцієнту теплопровідності несучої частини 
фундаменту на тепловтрати підлогою при заглибленні утеплювача 
нижче рівня промерзання ґрунту [6] вибрані для дослідження бутобе-
тонний малозаглиблений фундамент і бутобетонний цоколь. Проана-
лізовано всі існуючі конструктивні вирішення підлоги на ґрунті та 
вибрано характерну за теплозахисними властивостями – цементну 
підлогу на бетонній підготовці. Глибина закладання фундаменту на  
20 см нижча за рівень промерзання ґрунту. Внутрішній утеплювач – 
PREFROCK, λ  = 0,037 Вт/(м·К). Враховуючи нерівномірний розподіл 
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температури на поверхні підлоги, за визначальну прийнято темпера-
туру підлоги у куті її з’єднання із зовнішньою стіною як ділянки, де 
температура підлоги найнижча.  

При дослідженні визначався вплив заглиблення утеплювача від-
носно рівня промерзання ґрунту на величину опору теплопередачі фу-
ндаментної зони будівлі, яка забезпечує нормативну різницю між тем-
пературою внутрішнього повітря та поверхнею підлоги (∆tн = 2°C). 
Для цього при кліматичних умовах м.Полтави, яке має характерні клі-
матичні параметри, що відповідають І температурній зоні України, 
проведено розрахунок температурних полів при поступовому збіль-
шенні заглиблення утеплювача з кроком 10 см. Глибина закладання 
підошви фундаменту відповідає глибині закладання утеплювача і збі-
льшується разом з ним. При цьому можливе відхилення від поняття 
“малозаглиблений фундамент”, оскільки його підошва значно нижче за 
межі глибини промерзання ґрунту. 

Попередній розрахунок і побудований за його результатами гра-
фік  залежності величини опору теплопередачі фундаментної зони бу-
дівлі (рис.1), яка забезпечує нормативну різницю між температурою 
внутрішнього повітря та поверхнею підлоги, від заглиблення утеплю-
вача визначили зменшення величини опору теплопередачі на 2-3% на 
кожні 10 см у межах заглиблення на 20-50 см нижче рівня промерзан-
ня ґрунту. При подальшому заглибленні утеплювача необхідне зна-
чення опору теплопередачі фундаментної зони практично не змінюєть-
ся. 

В межах дослідження проводились розрахунки температурних 
полів навколофундаментної зони будівлі при глибині закладання утеп-
лювача на 50-130 см (з кроком 20 см) вище підошви фундаменту. Не 
виявлено впливу на наведені вище результати невідповідності глибин 
закладання фундаменту й утеплювача. 

Спираючись на попередні дослідження тепловтрат підлогою на 
ґрунті та параметрів вертикальної внутрішньої теплоізоляції залежно 
від кліматичних умов району будівництва [5], можна передбачити ана-
логічність результатів дослідження впливу глибини закладання утеп-
лювача на величину необхідного опору теплопередачі для ІІ-ІV темпе-
ратурних зон. Тому при проектуванні внутрішньої вертикальної тепло-
ізоляції фундаментної зони для зменшення тепловтрат суцільною під-
логою рекомендується при заглибленні утеплювача на 20 см нижче від 
рівня промерзання ґрунту необхідне значення опору теплопередачі 
фундаментної зони будівлі, яке забезпечує нормативну різницю між 
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температурою внутрішнього повітря та поверхнею підлоги (∆tн = 2°C), 
визначати за наведеною нижче формулою. За аналогією [1] дану вели-
чину можна прийняти за мінімально допустиме значення опору тепло-
передачі:  

min
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де minqR – мінімально допустиме значення опору теплопередачі, (м2 

·К)/Вт; внt , tзн – температура відповідно внутрішнього і зовнішнього 

повітря, °C; 10,772 і 13,405 – коефіцієнти, отримані емпіричним шля-
хом, з розмірністю (за їх розрахунком) відповідно К, Вт/м2. 

 
 
 

 
При заглибленні утеплювача до 50 см нижче від рівня промерзан-

ня ґрунту мінімально допустиме значення опору теплопередачі реко-
мендується зменшити на 10%. Розташування внутрішньої вертикальної 
теплоізоляції фундаментної зони нижче 50 см за рівень промерзання 
ґрунту не доцільно через перевитрати теплоізолюючого матеріалу. 

Таким чином, для зменшення тепловтрат суцільною підлогою на 
ґрунті рекомендується утеплення фундаментної зони (фундаменту і 
цоколю) вертикальними суцільними смугами по внутрішньому пери-
метру глибиною закладання на 0,2 м нижче рівня промерзання ґрунту 
та висотою на 0,5 м вище за рівень підлоги (рис.2). Товщина утеплю-
вача визначається за кліматичними характеристиками району будів-
ництва для досягнення температурного перепаду між приміщенням і 
поверхнею підлоги в 2ºС. Збільшення глибини закладання утеплювача 
не раціонально. 

Рис.1 – Залежність величини опору теплопередачі фундаментної зони будівлі, яка 
забезпечує нормативну різницю між температурою внутрішнього повітря та 

поверхнею підлоги, від заглиблення утеплювача 
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Розглядається конструкція гнучких анкерів з головками німецької фірми Nelson, їх 
типорозміри та технологія приварювання таких анкерів до сталевих балок за допомогою  
фірмового устаткування. 
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Рис.2 – Температурне поле навколофунда-
ментної зони при вертикальній внутрішній 
теплоізоляції 


