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ПЕРЕВАГИ ТА КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОТСТІ БУДІВЕЛЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

СLT-ПАНЕЛЕЙ В ЯКОСТІ ЗОВНІШНІХ НЕСУЧИХ СТІН 

 

Розглянуто ефективність застосування CLT-панелей в якості зовнішніх несучих стін та проведено 

порівняльний аналіз міцності, екологічних та фізико-механічних характеристик з традиційними 

матеріалами. Виконано розрахунок панелей за допомогою програмного комплексу CLT-Designer. 

Показано доцільність застосування даного типу панелей на реальних об’єктах. 

Ключові слова: CLT-панелі, теплотехнічний розрахунок, аналіз міцності, екологічність, 

ефективність застосування. 

 

Постановка проблеми. В усьому світі все більшого розповсюдження набуває панельне будівництво. Серед 

основних несучих елементів найважливішу роль в таких будинках відіграють зовнішні стінові панелі, оскільки вони 

повинні забезпечувати просторову жорсткість, мати досить високу несучу здатність, а також відповідати нормам за 

теплотехнічними показниками. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба застосовувати матеріали і конструкції, що 

мають мінімальний коефіцієнт теплопровідності при досить високій несучій здатності. 

Мета – на прикладі порівняльних характеристик різних матеріалів за теплотехнічним показником та несучою 

здатністю показати доцільність застосування СLT панелей в якості несучих стін при зведенні будинків різної 

поверховості. 

Аналіз теплотехнічних характеристик. Виконуючи порівняльну характеристику найрозповсюдженіших типів 

зовнішніх несучих конструкцій, проведемо аналіз ефективності стін за теплотехнічним показником. Визначаємо 

необхідну товщину огороджувальної конструкції для забезпечення мінімально допустимого опору теплопередачі, який 

для м. Київ (перша температурна зона) становить 𝑅𝑚𝑖𝑛=3,3 (м2 ·К/Вт). При порівнянні розглядаємо 6 

найрозповсюдженіших типів конструкцій які використовуються при будівництві на теренах України, а саме: 

- мурування із повнотілої цегли; 

- мурування із  порожнистої цегли; 

- брус з суцільної деревини; 

- однорідна СLT-панель; 

- СLT-панель з деревини різної щільності та класів міцності; 

- сендвіч панель із утеплювачем з пінополістиролу. 

Конструктивні схеми стін зображені на рис. 1. 

Розрахунок термічного опору виконано згідно з чинним в Україні нормами 1. Вихідні дані та результати 

розрахунку приведено в таблиці 1. 

При розрахунку CLT-панелей із двох класів міцності, приймаємо орієнтацію більш щільних порід деревини у 

повздовжньому напрямку (λ=0,09 Вт/м∙К), а в поперечному приймаємо деревину більш м’яку (λ=0,14 Вт/м∙К) для 

підвищення показників енергоефективності конструкції в цілому, оскільки при використанні деревин меншої щільності 

а відповідно і меншого класу міцності знижується несуча здатність, але збільшуються теплотехнічні властивості. 

 

Таблиця 1.  

Вихідні дані та результати теплотехнічного розрахунку. 

Конструкція 

 

Шар 

 

λ (Вт/м∙К) ρ (кг/м3) d (мм) 
R 

(м 2 ·К/Вт) 

Мурування із повнотілої цегли  

(Рис. 1, а) 

1. Цементно-піщане 

тинкування 

2. Повнотіла цегла 

3. Цементно-піщане 

тинкування 

0.93 

0.56 

0.93 

1800 

1800 

1800 

20 

1700 

20 3,3 

∑=1740 

Мурування із  порожнистої 

цегли  

(Рис. 1, а) 

1. Цементно-піщане 

тинкування 

2. Порожниста цегла 

3. Цементно-піщане 

тинкування 

0.93 

0.34 

0.93 

1800 

1400 

1800 

20 

1050 

20 3,3 

∑=1090 

Суцільний брус  

(Рис. 1, б) 

1. Сосна 

 = 500 кг/м3 
0.14 600 440 3,3 

Однорідна СLT-панель 

(Рис. 1, в) 

1-5. Деревина твердих порід 

 = 650 кг/м3 0.13 500 410 3,3 



СLT-панель 

з двох сортів деревини 

(Рис. 1, в) 

1,3,5. Деревина твердих 

порід (α=0) 

 = 650 кг/м3 

2,4. Деревина м'яких порід 

(α=90) 

 = 450 кг/м3 

0.09 

0.14 

500 

400 

180 

160 

3,3 

∑=340 

Сендвіч панель із утеплювачем з 

пінополістиролу 

(Рис. 1, г) 

1. Пінополістирол 0.05 120 160 3,3 

 

Рис. 1. Конструкції стін з різних матеріалів 

а) цегляне мурування; б) стіна з суцільної деревини (брусу); в) стіна з СLT панелі; г) сендвіч панель. 

Аналізуючи результати теплотехнічного розрахунку (див. рис. 2), можна стверджувати, що найбільш ефективною 

конструкцією з точки зору забезпечення допустимого опору теплопередачі є сендвіч панель із утеплювачем з 

пінополістиролу. Досягнення необхідного опору теплопередачі сендвіч панелі спостерігається вже при товщині в 160 

мм. Зовнішні стіни із цегляного мурування за показником необхідного опору теплопередачі повинні бути дуже 

масивними, товщина конструкцій більше одного метра. Однорідна СLT-панель, СLT-панель з деревини різної щільності 

та суцільний брус дещо програють за цим показником сендвіч панелі, що видно з рис. 2. Однак слід зазначити, що 

сендвіч панель може виступати лише в ролі огороджуючого матеріалу. Нижче приведені данні аналізу конструкцій стін 

з позиції несучої здатності. 

 
Рис. 2 Необхідна товщина стіни (мм) при R=3,3 (м2·К/Вт) 

Розрахунок CLT-панелей за допомогою програмного комплексу CLT-Designer. Розрахунок і проектування 

конструкцій з CLT-панелей відбувається за 2, 3, на основі яких в Граці (Австрія) було розроблено програмний 

комплекс – CLT-Designer. Розрахунок СLT-панелей в даному комплексі базується на гіпотезі Бернуллі 4, теорії балки 
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Тимошенка 5, 6 та припущенні, що E90,mean=0, враховуючи дуже велику різницю модулей пружності деревини вздовж 

і поперек волокон (E0,mean/E90,mean≈30). 

Задля визначення оптимального способу розташування і кількості шарів виконаємо розрахунок двох конструкцій 

із різною комбінацією та кількістю поперечних та повздовжніх шарів деревини, склад і товщина перерізів відображені 

на рис. 3. 

 
                                       а)                                                            б) 

Рис. 3 Склад та товщина шарів перерізів CLT-панелей 

а) 5-шарова конструкція; б) 7-шарова конструкція. 

Для вибраних перерізів визначаємо приведені геометричні характеристики врахувавши положення та орієнтацію 

шарів (рис. 4). 

а) 

 
б) 

 
Рис. 4 Геометричні характеристики перерізів CLT-панелей 

а) 5-шарова конструкція; б) 7-шарова конструкція. 

Задаючись навантаженням і знаючи геометричні характеристики робочого перерізу, визначаємо коефіцієнт 

роботи та отримаємо епюри нормальних напружень (рис. 5 та 6). 

а) 

 
 

б) 



 
Рис.5 Епюри нормальних та дотичних напружень в перерізі CLT-панелей 

а) 5-шарова конструкція; б) 7-шарова конструкція. 

 

а) 

 
б) 

 

Рис. 6 Значення напружень в кожному шарі CLT-панелей 

а) 5-шарова конструкція; б) 7-шарова конструкція. 

Провівши аналіз роботи двох типів конструкції однакової товщини більш доцільніше з точки зору міцності є 

використання більш багатошарової конструкції, спричинене це тим, що в 7- шарової конструкції більший відсоток 

перерізу займає повздовжня деревина. Таким чином враховуючи, що в даній програмі розрахунок закладений на основі 

Eurocode 5 і зусилля які виникають в поперечно орієнтованій деревині не враховуються через їх малі значення. Слід 

зазначити, що напруження в поперечній деревині виникають і їх також слід враховувати, враховуючи сильну 

анізотропію фізико-механічних властивостей деревини, однак це не є предметом даної роботи і потребує окремих 

додаткових досліджень. 

Аналіз міцності. Для більш якісної оцінки роботи конструкції виконаємо аналіз міцнісних характеристик, а саме 

роботу конструкцій на стиск із згином. Розрахунок здійснюємо згідно нормативної бази України та Європейського 

Союзу. Міцнісні характеристики конструкцій із цегляної кладки визначаємо за 7, використовуючи при розрахунку 

найбільш міцні марки каменю та марки розчину. Суцільну деревину розраховуємо за допомогою 8, застосовуючи 

деревину класу міцності – С24, також при застосуванні цієї ж нормативної бази визначаємо міцність CLT-панелей із 

двох класів міцності деревини, розглядаючи зведений переріз. При проектуванні однорідної CLT-панелі 

використовуємо рекомендації 2, що базуються на використанні характеристик наведених для даного матеріалу.   



 
а)                        б) 

Рис. 7 Розрахункові схеми 

а) Цегляне мурування; б) CLT-панелі та суцільний брус 

Таблиця 2.  

Вихідні дані та результати розрахунку на міцність 

Тип 

конструкції 

Розрахунко

ва схема 

Марка або 

клас 

міцності 

Розрахунков

і 

характерист

ики 

Розміри 

перері-зу 

axb мм. 

Навантажен

ня 

Використан

ня перерізу 

(%) 

Цегляне 

мурування 

із 

повнотілої 

цегли 

а М300 fd= 3,6 МПа 
1000x 

510 

М =        20 

кНм 

N = 400 кН 

27,8% 

Цегляне 

мурування 

із 

порожнисто

ї цегли 

а М100 fd = 2,0 МПа 
1000x 

510 
50% 

Суцільна 

деревина 
б С24 

fm,d = 

14,7 МПа  

fc,0,d = 

12,9 МПа 

1000x 

510 
10,76% 

Однорідна 

CLT-панель 
б С24 

fm,d = 

19,2 МПа 

fc,0,d= 

16,8 МПа 

1000x 

510 
7.74% 

СLT-панель 

з двох 

сортів 

деревини 

б 
С18 

С24 

fm,d = 

19,2 МПа 

fc,0,d = 

16,8 МПа 

1000х 

510 
9.69% 

 

Таблиця 3.  

Співвідношення міцнісних характеристик 

№ Тип конструкції 
Використання 

перерізу, % 

Співвідношення 

міцності 

1 
Цегляна мурування із повнотілої 

цегли  
27,8 3,59 

2 
Цегляна мурування із повнотілої 

цегли  
50 6,46 



3 Суцільна деревина  10,76 1,39 

4 Однорідна CLT-панель  7,74 1 

5 
СLT-панель 

з двох сортів деревини  
9,69 1,25 

 

 

Рис. 8 Використання перерізу (%) 

Результати проведених розрахунків наведені в табл. 2, 3 та на рис. 8. Як бачимо, з усіх розрахованих конструкцій 

при заданій величині навантаження найбільш ефективним матеріалом виступає однорідна CLT-панель, яка виявилась 

понад в 3 рази міцнішою за мурування з повнотілої цегли та в 6 разів краще за мурування з порожнистою цегли та в 

півтора рази ефективніше за брус з суцільної деревини. Оскільки однорідна CLT-панель виявилась міцнішою за 

аналогічну панель із двох сортів деревини, але володіє гіршими теплотехнічними характеристиками, авторами статті 

для вибору найкращого матеріалу для несучих стін виведене співвідношення опору теплопередачі до розрахункового 

значення міцності (данні наведено в табл. 4 та на рис. 9). Можна напевно стверджувати що чим менше величина 

співвідношення опору теплопередачі до розрахункового значення міцності, тим ефективніше застосування даного 

матеріалу в якості несучих зовнішніх стін. Таким чином, за всіма показниками застосування CLT-панелей як однорідних 

так і з двох класів міцності найбільш ефективне в якості несучих зовнішніх стін як малоповерхових так і 

багатоповерхових будинків і споруд. 

Екологічність будівництва. З світового досвіду будівництва вже відомо багато прикладів застосування CLT 

панелей. Одним з найвідоміших прикладів є Штадхауз (Stadthaus) в Лондоні. Ця офісна восьмиповерхова будівля була 

збудована у 2009 році. На зведення її надземної конструкції пішло всього 27 діб, і це при тому, що будівельна бригада 

складалася з 4 осіб. Загальна висота цього будинку - 29 м. 

Наступним прикладом може слугувати будинок у Мюльвезі, м.Відень (House at Mühlweg). У 2004 році проект із 

CLT-панелей виграв тендер зі значним відривом від своїх конкурентів. Стратегія проекту базувалась на максимальних 

екологічності та нормативному терміну експлуатації при мінімальній вартості будівництва. Будівля розраховувалася на 

200 мешканців, тобто 70 квартир. CLT-виявився ідеальним матеріалом для задоволення висунутих потреб. Всього за рік 

цей проект був повністю реалізований. 
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Таблиця 4.  

Співвідношення теплопровідності та густини до розрахункового опору на стиск 

№ Тип конструкції λ / fc,d 

1 
Цегляна мурування із повнотілої 

цегли  
0,156 

2 
Цегляна мурування із повнотілої 

цегли  
0,17 

3 Суцільна деревина  0,011 

4 Однорідна CLT-панель  0,0077 

5 
СLT-панель 

з двох сортів деревини  
0,0077 

 

 
Рис. 9 Діаграма залежності фізико-механічних характеристик до розрахункового опору на стиск  

У Німеччині, у 8-ми поверховій житловій будівлі CLT панелі були використані в якості плит перекриття та 

покриття. Завдяки облицюванню гіпсокартоном плитами перекриття досягнуто вогнестійкість REI 90. 

Проект Віа Кенні (Via Cenni Project) є наймасштабнішим проектом будинків з CLT панелей за своїми об’ємами. 

Комплекс складаються з трьох будівель загальною площею біля  30.000 кв.м. В рамках даного експериментального 

проекту були  дотримані всі принципи еко-будинків та "розумного міста". Цей проект, до того ж, є найвищим у Європі, 

побудованим за цією технологією. Завдяки швидкості зведення, було витрачено на  50% менше часу ніж на будівництво 

такого самого архітектурного рішення з традиційних матеріалів. Данні будівлі округу Кенні розроблені відповідно до 

вимог енергетичного класу А (найбільший клас енергоефективності). Завдяки використанню теплових насосів, вода до 

яких  подається з підземних джерел, на 70-80% скоротилось споживання енергії та відповідно підвисився комфорт і 

знизилась вартість опалення. Отже цей проект є вдалим прикладом для підтвердження переваг CLT панелей, так як з 

позиції економічності, міцності, опору теплопередачі та швидкості будівництва цей матеріал обирають серед усіх 

інших. 

Іншим надзвичайно важливим показником за яким варто оцінювати матеріали є кількість викиду СО2 під час 

виробництва матеріалів для будівництва або навпаки його поглинання. Як ми знаємо за період метаболізму деревина 

поглинає значну кількість вуглекислого газу і тим самим дає кисень який впливає на покращення стану повітря. 

Підрахуймо наскільки ефективнішим з цієї позиції є будівництво з деревини. Для адекватного та коректного порівняння 

уявимо що ці самі, вище приведені будинки, були б побудовані з найпоширенішого матеріалу в Україні - залізобетону. 

Виробництво цементу виділяє 237 кг вуглецю на тонну. За оцінками експертів ця будівля містила б приблизно 950 
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кубічних метрів бетону, а це потребувало б 285 тон цементу і, таким чином, виділення вуглецю становило б приблизно 

67 500 кг. Крім того, при виробництво сталі виділяться в атмосферу приблизно 477 кг вуглецю на тонну. За оцінками, 

якщо побудований у залізобетонному варіанті будинок містив би близько 120 тон сталі, викид вуглецю при такому 

об’ємі склав би 57 250 кг вуглецю. У свою чергу при будівництві реальної будівлі - Штадхауз (Stadthaus) було 

використано 901 кубічний метр деревини. Деревина навпроти поглинає вуглець протягом всього свого періоду життя і 

продовжує зберігати цей вуглець при різанні, а отже не викидає його в атмосферу. Таким чином, наприклад будинок 

Штадтхаус (Stadthaus) поглинає більше 186 000 кг вуглецю. Підрахуймо сумарне зменшення вуглецевого навантаження 

на навколишнє середовище : 67 500 + 57 250 + 186 000 = 310 750 кг вуглецю, що дорівнює приблизно 310 тонн. Чим 

більш масштабним є проект, тим яскравіші переваги CLT аналога. Комплекс Віа Кенні (Via Cenni Project) має загальний 

об’єм використаних матеріалів – 6100 м3. За аналогічними підрахунками отримаємо 456 868 кг викиді вулицю при 

виробництві цементу, 387 492 кг вулицю при виробництві арматури, що необхідна та, нарешті, 1,259 267 кг вулицю 

поглинуто при вирощуванні деревини. Отже сума цих величин становить 2 100 т.  

Чому показник викид-поглинання СО2 так важливий для нас? Саме через те, що за останні 50 років цей показник 

виріс на 30%. Серед чинників, що є ключовими на першому місті стоїть вирубуванні лісів(3,5 млрд т за рік), на другому 

– викиди автомобілями(2 млрд т за рік) та на третьому- виробництво цементу (1,5 млрд т за рік). Відповідно 

використовуючи дану технологію будівництва два з трьох основних чинників припинють існувати.  

Отже до найсуттєвіших переваг CLT панелей відносять низьку ціну та легкість монтажу, що забезпечує 

неймовірну швидкість будівництва. Кожна будівля, як ми довели , збудована з деревини вносить неоціненний внесок у 

збереження навколишнього середовища, так як є методом для боротьби з найбільшою сучасною проблемою людства - 

глобальним потеплінням. 

Висновки: 

1. За результатами проведеного порівняльного аналізу за показником опору теплопередачі та роботою 

конструкції на стиск зі згином найкращою стіновою конструкцією виявилися CLT-панелі. Для оцінки ефективності 

застосовано величину співвідношення опору теплопередачі до розрахункового значення міцності матеріалу. 

2. Доведено високу екологічність застосування CLT-панелей в сучасному будівництві. 

3. Встановлено, що CLT-панелі є перспективним будівельним виробом і заслуговують на широке 

розповсюдження. 
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Рассмотрена эффективность применения CLT-панелей в качестве наружных несущих стен и проведен сравнительный 

анализ прочности, экологических и физико-механических характеристик с традиционными материалами. Выполнен 

расчет панелей с помощью программного комплекса CLT-Designer. Показана целесообразность применения данного 

типа панелей на реальных объектах. 

Ключевые слова: CLT-панели, теплотехнический расчет, анализ прочности, экологичность, эффективность 

применения. 

 

In this scientific article was considered the efficiency of using CLT panels as external structural walls. Also was compare the 

resistibility, ecological and physicоmechanical characteristics of the CLT panels and traditional materials. To calculat this tipe 

of panels was used CLT-Designer software. We had schow the expediency of using the CLT panels on real objects. 

Key words: CLT-panels, heat engineering calculation, strength analysis of the materials, efficiency of using. 
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