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- компанія «Дніпровський завод будівельних матеріалів» з виробничою 
потужністю 50 тис. куб. м на рік. Підприємство виготовляє продукцію без 
торговельної марки; 

- компанія ТОВ «Теплобуд-Сіверщина» м. Чернігів з виробничою 
потужністю 5 тис. куб. м на рік. Підприємство виготовляє продукцію без 
торговельної марки; 

- компанія ТОВ «Силікатобетон» м. Суми з виробничою потужністю 120 
тис. куб. м на рік. Підприємство виготовляє продукцію без торговельної марки; 

- компанія ПАТ «ТБК», м. Херсон, з виробничою потужністю 120 
тис.куб.м на рік. Підприємство виготовляє продукцію під торговельною 
маркою ТБК [2]. 

На теперішній час будівництво багатоквартирного житла займає першу 
позицію на будівельному ринку. Застосування автоклавного газобетону сприяє 
швидким темпам будівництва та задовольняє всі вимоги згідно ДБН . Динаміка 
виробництва газобетону показує, що він є найбільш затребуваним в житловому 
будівництві . 
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Зниження енерговитрат на експлуатацію будівель розглядається як 
показник енергетичного стану держави. Пріоритетом розвинутої держави є 
енергетична безпека, тому вимоги до енергетичних характеристик будівель є 
обов’язковими. Енергозберігаючі технології в спорудженні будівель широко 
використовуються в сучасному будівництві. Використання сучасних 
енергоефективних матеріалів і конструкцій це матеріали на мінеральній основі, 
якісна теплоізоляція, фасадні системи з облицюванням або штукатуркою, 
будівництво власних котелень з підвищеним ККД. 

Утеплення – один з найефективніших та найзручніших способів 
зменшення тепловтрат через вікна, стіни, підвал, дах та організації затишної, 
теплої атмосфери у будинку. Саме тому його активно використовують як на 
етапі будівництва, так і після – для покращення теплових характеристик 
будівлі. На сьогоднішній день існує багато різних способів та технологій для 
утеплення будинків. Кожен має свої плюси та мінуси, але ключову роль у 
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збереженні тепла відіграє матеріал утеплення. Сучасні теплоізоляційні 
матеріали, розроблені за допомогою новітніх технологій, застосовуються в 
будівництві для внутрішньої та зовнішньої ізоляції будівель. Теплоізоляційні 
матеріали захищають від зимових холодів, утримуючи в приміщенні тепло, і від 
літньої спеки, затримуючи прохолоду. Кожен вид нових матеріалів має свою 
технологію виготовлення. При застосування теплоізоляційного матеріалу слід 
врахувати основні параметри поверхні, на яку він буде наноситися, умови 
використання та кліматичні умови. 

Теплоізоляційні матеріали можна класифікувати за кількома ознаками. 
По-перше, за призначенням: будівельна та технічна ізоляція (які в свою чергу 
можуть бути поділені за більш вузькими сферами застосування: для покрівлі, 
стін, підлоги тощо); по-друге, за формою виконання: у вигляді матів, плит та 
циліндрів; по-третє, за характером обробки: фольговані, гідрофобізовані, з 
паперовим покриттям, металевою сіткою, пластиком, склополотном тощо); по-
четверте, за стійкістю до впливу вогню: негорючі та важкогорючі; по-п’яте, за 
щільністю: м’які, напівжорсткі, жорсткі [1]. 

Залежно від хімічної природи розрізняють три групи утеплювачів: 
органічні, неорганічні та змішані [2]. Органічними утеплюють будинки з 
помірною вологістю і, найчастіше, тільки з внутрішньої сторони приміщення. 
До цієї групи відносять такі види: деревні, лляні, коркові, морська трава. 
Неорганічні підходять для утеплення стін будинку ззовні і зсередини. До них 
відносять: мінеральні утеплювачі (найпопулярніші – мінеральні вата і плити), 
базальтове волокно, піноскло, скловолокно, комірчасті бетони, пінополістирол, 
пінопласт, пінополіетилен. Змішані утеплювачі складаються з органічних і 
неорганічних елементів. Представниками цієї групи є матеріали з гірських 
порід: перліт; азбест; вермикуліт тощо. 

Характеризуючи сучасні теплоізоляційні матеріали слід враховувати їх 
властивості: теплопровідність; ступінь пористості; ступінь міцності; 
паропроникність; ступінь поглинання вологи; стійкість до біологічних 
процесів; стійкість до вогню; стійкість до температурних перепадів; показник 
теплоємності. При цьому слід розуміти, що теплопровідність утеплювального 
матеріалу залежить від інших чинників та властивостей – кількості вологи, 
ступеня міцності і пористості, температури і структури. Показник 
теплопровідності вказує на те, скільки всього тепла пройде через поверхню і 
розраховується з урахуванням певного метражу і часу (прогрів через 1 м2 
матеріалу за годину). Важливою є пористість утеплювача, оскільки від неї 
значною мірою залежить подальша функціональність матеріалу.  

При виборі утеплювача потрібно звертати увагу на параметр міцності. 
Його мінімальна і максимальна межа складає відповідно 0,2 і 2,5 МПа. 
Особливо це потрібно враховувати під час перевезення матеріалу. Високий 
показник міцності захистить поверхню від різного роду пошкоджень. 

Вимірювання ступеня проникності пари вкаже на кількість його 
проникнення через 1 м2 утеплювача за годину. Правильний розрахунок 
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передбачає однаковий температурний показник із внутрішньої і зовнішньої 
сторони стін (не дивлячись на те, що вони різняться).  

В місцевостях, із переважно дощовою погодою, важливим є врахування 
показника поглинання вологи утеплювачем. Віддавати перевагу в цьому 
випадку потрібно новим матеріалам з вологостійкими елементами у їх складі. 
Від ступеня поглинання вологи залежить наступний параметр. Чим вище у 
матеріалу ступінь захисту від вологи, тим вища його стійкість до біологічних 
процесів. Цвіль, мікроорганізми, комахи руйнують структуру покриття. Тому 
утеплювач повинен мати захист від цих впливів.  

Стійкість до впливу вогню – важливий параметр безпеки утеплювача, 
розроблений за сучасною технологією. Вибирати потрібно матеріал з високим 
ступенем вогнезахисту. Звернути увагу потрібно і на загальноприйняті 
показники пожежної безпеки: здатність матеріалу до займистості; горючість; 
утворення диму; рівень токсичності. 

Стійкість до перепадів температури важлива у всіх кліматичних умовах. 
Параметр теплоємності вказує на можливість утеплювача витримувати вплив 
низьких температур. Це особливо важливо для холодних місцевостей. Хороший 
новий утеплювач заморожується і розморожується без порушення структури.  

Номенклатура показників якості та узагальнені технічні вимоги до 
фізико-технічних показників якості теплоізоляційних матеріалів 
регламентуються відповідними нормативними документами ДСТУ Б В.2.7-
195:2009 Матеріали і вироби теплоізоляційні. Номенклатура показників та 
ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для 
утеплення будівель. ДСТУ Б В.2.6-189:2013 містить методичні рекомендації 
щодо вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення житлових, 
громадських та промислових будівель під час проектування нового 
будівництва, реконструкції, капітального ремонту (термомодернізації) та 
технічного переоснащення. Визначальними при виборі теплоізоляційного 
матеріалу є наступні фізико-технічні показники: гранична температура 
застосування; вологість; водопоглинання; морозостійкість; паропроникність; 
група горючості; міцність на стиск/границя міцності при стиску; стисливість; 
границя міцності при зсуві; границя міцності при розтягу у напрямку, 
перпендикулярному до поверхні; густина; правильність геометричної форми. 
Додатково до перерахованих вище показників необхідно керуватися 
наступними показниками якості: розрахункова теплопровідність; термін 
ефективної експлуатації. При цьому нормативний документ містить узагальнені 
технічні вимоги до фізико-технічних показників якості теплоізоляційних 
матеріалів у залежності від типу конструкції, де вони використовуються. 

Розглянемо переваги та недоліки окремих видів утеплювачів 
представлених на вітчизняному ринку. Мінеральна вата– це найпопулярніший 
волокнистий матеріал для утеплення, що отримується з розплавів гірських 
порід (зокрема базальту), металургійних шлаків та їх сумішей. Провідні світові 
виробники мінеральної вати як сировину використовують виключно гірські 
породи, що дає змогу отримувати продукцію вищої якості з тривалим періодом 
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експлуатації. В Україні базальтових порід, необхідних для виробництва 
базальтової вати, особливо багато в Рівненській області. Основною властивістю 
мінеральної вати (як, до речі, й скловати) є негорючість у поєднанні з високою 
тепло- та звукоізолюючою здатністю, стійкістю до температурних деформацій, 
негігроскопічністю, хімічною та біологічною стійкістю, екологічністю та 
легкістю виконання монтажних робіт. Вироби з мінеральної вати ефективно 
протидіють поширенню полум’я й використовуються як протипожежна 
ізоляція. Мінеральні волокна здатні витримувати температуру понад 1000°С, 
однак зв’язуючий компонент починає руйнуватися вже за температури 250°С. 
Важливим параметром мінераловатних матеріалів є здатність до збереження 
своїх розмірних характеристик протягом всього періоду експлуатації. Це 
запобігає утворенню містків холоду на стиках ізоляційних плит. Мінеральна 
вата негігроскопічна, вміст вологи у виробах з неї за нормальних умов 
експлуатації становить 0,5% від об’єму. Щоб мінімізувати водопоглинання, 
мінеральну вату, як правило, піддають обробці спеціальними водо 
відштовхуючими розчинами. Виробам з мінеральної вати притаманна висока 
паро проникність. Щоб мінімізувати можливість накопичення парів вологи й 
утворення конденсату, мінераловатний утеплювач має бути захищеним з 
внутрішньої сторони паро ізолюючим бар’єром. Із зовнішньої сторони, 
навпаки, мають бути створені умови для вільного виходу парів (висихання 
утеплювача). Застосування мінеральної вати дозволяє забезпечити не тільки 
тепло-, а й звукоізоляцію стін. За нормальних умов експлуатації 
теплозвукоізоляційні та механічні властивості виробів з мінеральної вати 
зберігаються на своєму початковому рівні протягом кількох десятків років. 

Окрім теплозвукоізоляційних матеріалів з базальту в будівництві широко 
застосовують матеріали зі скловолокна. Цей матеріал за технологією 
виробництва та властивостями має багато спільного з мінеральною ватою. Для 
отримання скловолокна використовується та ж сама сировина, що й для 
виробництва звичайного скла. Типовий склад сировини такий: скло або його 
відходи (50%), пісок, сода, вапно. Для спеціальної теплоізоляції 
використовується каолінова та кварцева вата, яким притаманна підвищена 
термостійкість. Волокна скловати зв’язуються за допомогою спеціальної 
в’яжучої речовини (як правило, фенол-формальдегідної смоли), яка надає 
матеріалу потрібної жорсткості. Вироби із скловати можуть бути вкриті 
алюмінієвою фольгою, скловойлоком, склотканиною, різними нетканими 
матеріалами тощо. Скловата виробляється способом, який забезпечує 
отримання тонкого (діаметром близько 3 мкм) довгого еластичного волокна. 
Скловатні вироби використовуються поряд з мінераловатними для теплової 
ізоляції будівельних конструкцій, але окрім цього застосовується для ізоляції 
холодильного та промислового обладнання, що працює в умовах вібрації, 
трубопроводів і транспортних засобів. В країнах Європи частка скло 
волоконних теплоізоляційних матеріалів сягає 65 %, однак, в Україні цей 
відсоток є дещо нижчим. 
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Целюлозна вата має зернисту структуру, невелику вартість, її ще 
називають ековатою. Переваги цього утеплювача: гарна теплоізоляція; 
здатність матеріалу заповнювати щілини; забезпечення обміну вологою без 
порушень структури і властивостей. Недоліки: піддається горінню; низький 
рівень міцності; трудомісткий у застосування. 

Пінополістирол (пінопласт) це екологічно орієнтований, нетоксичний 
тепло- та звукоізоляційний матеріал, що має середньозернисту структуру. 
Виробляють двома способами – за допомогою преса або без нього. У 
будівельній практиці цей матеріал застосовується вже протягом 40 років і 
зарекомендував себе як найбільш економічний та зручний у роботі утеплювач, 
якому притаманні високі паро- та теплопровідні властивості. Стіна з 
пінополістиролу завтовшки лише 12 см за своїми теплозберігаючими 
показниками еквівалентна стіні з дерев’яного брусу завтовшки 50 см, 2-
метровій стіні з цегли або 4-метровій стіні із залізобетону. Експлуатаційні 
витрати на опалення будинку, який утеплений пінополістиролом, втричі менші, 
ніж на опалення, приміром, цегляного будинку, оскільки зникає потреба 
прогрівання стін великої маси. У полістирольну групу утеплювачів входять такі 
різновиди ізоляційних матеріалів як пінопласт M20-M30, СТИРОДУР, 
ІЗОФОМ, СТИРО-ФОМ, СТИРІЗОЛ та багато інших. Всі вони відповідають 
вимогам чинних норм щодо теплозахисних властивостей будівельних 
матеріалів і межі їх застосування визначаються міркуваннями пожежної 
безпеки. Пінопласт може використовуватися при утепленні стін «легким 
мокрим» способом, всередині пустотілої цегляної кладки, а також у навісних 
вентильованих фасадах. Пінополістирольні матеріали використовуються й при 
спорудженні монолітних будинків в опалубці, що не знімається, тобто методом, 
який отримав назву «термобудинок». Низькі температури не впливають на 
фізико-технічні властивості пінополістиролу. Він зберігає свою форму й при 
тривалому нагріванні до 90 °С. Високі теплозахисні властивості матеріалу 
виключають негативний вплив циклів заморожування-розморожування, які 
могли б спричинити виникнення тріщин у несучих конструкціях. Це, 
відповідно, подовжує термін їх експлуатації. Крім того, зовнішні 
огороджувальні конструкції з використанням елементів пінополістиролу мають 
низьку питому вагу, що дає можливість уникнути зайвих витрат на підсилення 
фундаментів при реконструкції та надбудові існуючих будинків, а також значно 
заощадити кошти при новому будівництві. Екструдований пінополістирол 
виготовляють методом пресування. Структура його однорідна, являє собою 
невеликі осередки заповнені газом. Перевагами утеплювача є: значна міцність; 
великий термін служби; водовідштовхувальна здатність, а недоліками: 
піддається горінню; повітронепроникний. 

На українському ринку представлені також пінополіуретановий 
утеплювач у вигляді плит та композицій для наприску або заливки. Результати 
досліджень цього матеріалу показали, що при використанні його для 
зовнішньої ізоляції будівель замість пінополістиролу забезпечується економія 
кріпильних матеріалів та трудових витрат. Тому трохи вища ціна 
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пінополіуретану порівняно з пінополістирольними плитами компенсується 
скороченням загальних будівельних витрат. Недоліками слід вважати те, що 
цей матеріал: не пропускає повітря; горить, виділяючи при цьому небезпечні 
елементи; застосування вимагає наявності спеціального обладнання. 

Пробка має значне поширення зумовлене екологічно чистим складом. 
Переваги: мала вага; стійкість до біологічних пошкоджень; високий рівень 
міцності; негорючість. Однак, цей теплоізоляційний матеріал має істотний 
недолік – високу вартість. 

У незначній кількості з’явилися на ринку утеплювачі зі спінених 
пластмас – резольних фенол-формальдегідних та карбідоформальдегідних 
смол. Але їх частка на українському ринку надзвичайно мала. 

Фірма KSW пропонує утеплювач з KSW-піску, який виготовляється на 
основі кремнеземних матеріалів або продуктів їх переробки. Виготовляють 
також плити KSW, що застосовуються для утеплення фасадів; вермикуліт – 
виготовляється з природного мінералу при високій температурі. Завдяки своїй 
легкості (густина 100-200 кг/м3), а також високим тепло- та звукоізоляційним 
властивостям, вогнестійкості, хімічній та біологічній інертності він широко 
застосовується в різних галузях промисловості та будівельному комплексі. 

Таким чином, світова та вітчизняна будівельна індустрія пропонує 
сьогодні досить широкий вибір теплоізоляційних матеріалів, кожний з яких має 
свої технічні характеристики та галузь застосування, яка регламентується 
відповідними нормативними документами.  
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