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Енергозбереження та енергоефективність є основними напрямками енергетичної
політики в більшості країн світу. Основним резервом економії енергоресурсів в житловокомунальному господарстві є зниження споживання теплової енергії в будівельній галузі. При
теплозабезпеченні об’єктів житлово-комунального комплексу до 40% марних витрат теплоти
припадає на використання її в будівлях. Технічний стан більшості існуючих будівель та
інженерних систем енергозабезпечення не дозволяє забезпечувати необхідний рівень
енергетичних характеристик будівель. Витрати теплоти на опалення приміщень в Україні
можуть бути суттєво скорочені через влаштування теплоізоляції огороджувальних конструкцій
(вікна, стіни, дах) будівель [1].
Найбільші тепловтрати зовнішньої оболонки будівлі відбуваються через віконні
конструкції, в зв’язку з низьким значенням їх опору теплопередачі, тому важливим завданням
при підвищенні енергозбереження будівель різного призначення є оптимальний вибір саме
віконних конструкцій [2, 3]. Нами було проведено ряд експериментальних досліджень різних
видів віконних конструкцій та профілів віконних рам в реальних умовах їх експлуатації.
Напрацьована база даних була використана для розробки алгоритму визначення тепловтрат
через віконні конструкції. А методом чисельного моделювання проведені дослідження
закономірності теплопередачі через склопакети [4]. Застосовуючи комп’ютерне моделювання
встановлено розподіл полей температури і швидкості руху повітря в міжстекловому прошарку,
а також визначено значення коефіцієнту теплопередачі на поверхнях склопакету.
Висновки. Встановлені особливості, які впливають на збільшення термічного опору
двокамерного склопакету в порівнянні з однокамерним, а також двокамерного з
низькоемісійним покриттям, знайдені залежності термічного опору двокамерного склопакету
від товщини газового прошарку і температури на його зовнішній поверхні. Це дало можливість
оцінити вплив конвективного і радіаційного теплообміну на тепловтрати будівлі, а також
проаналізувати зміну опору теплопередачі.
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