
АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 

125 

УДК 72. 023 DOI: 10.31650/2707-403X-2019-13-125-132 

АРХІТЕКТУРА КУЛЬТИВАЦІЙНИХ СПОРУД  
З ЕНЕРГОСБЕРІГАЮЧИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 

Колеснікова Н. Ю., 
ас. каф. архітектури будівель та споруд, 

Архітектурно-будівельний інститут, 
Одеська державна академія будівництва та архітектури, 

natalikha@ukr.net, ORCID: 0000-0003-0370-5906 

Соколова А. В., 
ст. каф. архітектури будівель та споруд, 

Архітектурно-будівельний інститут, 
Одеська державна академія будівництва та архітектури, 

sokolovaangela333@gmail.com 

Анотація. У статті розкривається поняття «оранжерея», головний акцент робиться на 
оранжерейних комплексах та ботанічних садах, у складі яких зазвичай і розташовані ці 
установи. Оранжереї відрізняються великими розмірами та складним інженерним 
обладнанням, яке забезпечує необхідні параметри мікроклімату, такі як: температура, 
відносна вологість, повітрообмін і т. д., всі ці характеристики створюють максимально 
близький до природнього мікроклімат. Також в статті  наводяться приклади розв'язання 
одних з найактуальніших проблем енергоефективності, теплозахисту і захисту від перегріву 
оранжерейних споруд. Найголовнішою проблемою оранжерей стає влаштування 
енергоефеткивних систем мікроклімата, близького до природнього, та енергоефективні 
заходи по тепловтратам і теплопостачанням. Враховуючи особливості типології оранжерей 
запропоновано розглянути інженерно – технологічне оснащення, яке так само допомагає 
уникати вище названих проблем. Виділено три великі групи шляхів енергозбереження: на 
містобудівному рівні, на об’єктному рівні, на рівні генерального плану. Предметом 
дослідження даної статті є - способи захисту оранжерейних комплексів від перегріву та 
збереження необхідного мікроклімату для рослин. Для кращого сприйняття та систематизації 
інформації, види енергозбереження представлені в вигляді таблиці 1 « Енергозберігаючі 
технології на об’єктному рівні». Подальше вивчення проблеми збереження та розвитку 
оранжерейних споруд потрібне та актуальне, не тільки з точки зору виставкових екземплярів 
(людина завжди намагається створити навколо себе частку природи), але й для вивчення та 
культивації різноманітних видів рослин. 

Ключові слова: архітектура, оранжерея, енергозбереження, способи захисту 
оранжерей, боротьба з перегрівом, природа, сонцезахист, мікроклімат оранжерейних споруд. 

АРХИТЕКТУРА КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ С 
ЭНЕРГОСБЕРИГАЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Колесникова Н. Ю., 
асс. каф. архитектуры зданий и сооружений, 

Архитектурно-строительный институт, 
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, 

natalikha@ukr.net, ORCID: 0000-0003-0370-5906 

ISSN 2707-403X. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ. 2019. №13. 125-132

mailto:sokolovaangela333@gmail.com


 АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 

126 

Соколова А. В., 
ст. каф. архитектуры зданий и сооружений, 
Архитектурно-строительный институт, 

Одесская государственная академия строительства и архитектуры, 
sokolovaangela333@gmail.com 

Аннотация. В статье раскрывается понятие «оранжерея». Внимание концентрируется 
на оранжерейных комплексах и ботанических садах, в составе которых обычно и 
расположены эти сооружения. Оранжереи отличаются большими размерами и сложным 
инженерным оборудованием, которое обеспечивает необходимые параметры микроклимата, 
такие как: температура, относительная влажность, воздухообмен и т. д. Все эти 
характеристики создают максимально близкий к естественному микроклимат. Также в статье 
приводятся примеры решения одних из самых актуальных проблем энергоэффективности, 
теплозащиты и защиты от перегрева оранжерейных сооружений. Самой главной проблемой 
оранжерей является  устройство энергоэффективных систем микроклимата, близкого к 
естественному, и энергоэффективные мероприятия по теплопотерям и теплоснабжениям. 
Учитывая особенности типологии оранжерей, предложено рассмотреть инженерно - 
технологическое оснащение, которое помогает избегать вышеперечисленных проблем. 
Выделены три большие группы путей энергосбережения: на градостроительном уровне, на 
объектном уровне, на уровне генерального плана. Предметом исследования данной статьи 
является способ защиты оранжерейных комплексов от перегрева и сохранения необходимого 
микроклимата для растений. Для лучшего восприятия и систематизации информации, виды 
энергосбережения представлены в виде таблицы 1 «Энергосберегающие технологии на 
объектном уровне». Дальнейшее изучение проблемы сохранения и развития оранжерейных 
сооружений нужно и актуально, не только с точки зрения выставочных экземпляров (человек 
всегда пытается создать вокруг себя природный ландшафт), но и для изучения и культивации 
различных видов растений. 

Ключевые слова: архитектура, оранжерея, энергосбережения, способы защиты 
оранжерей, борьба с перегревом, природа, солнцезащиту, микроклимат оранжерейных 
сооружений. 
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Abstract. The article reveals the concept of "greenhouse". Attention is concentrated on 
greenhouse complexes and botanical gardens, in which these structures are usually located. 
Greenhouses are distinguished by their large size and sophisticated engineering equipment, which 
provides the necessary microclimate parameters, such as temperature, relative humidity, air 
exchange, etc. All these characteristics create the microclimate as close to natural as possible. The 
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article also provides examples of solving one of the most pressing problems of energy efficiency, 
thermal protection and overheating protection of greenhouse structures. The main problem of 
greenhouses is the arrangement of energy-efficient microclimate systems close to natural, and 
energy-efficient measures for heat loss and heat supply. Considering the typology of greenhouses, it 
is proposed to consider engineering and technological equipment that helps to avoid the above 
problems. Three large groups of energy saving pathways were identified: at the city-planning level, 
at the object level, and at the level of the general plan. The subject of this article is a method of 
protecting greenhouse complexes from overheating and maintaining the necessary microclimate for 
plants. For a better perception and systematization of information, types of energy conservation are 
presented in table 1 “Energy-saving technologies at the object level”. Further study of the problem 
of conservation and development of greenhouse structures is necessary and relevant, not only from 
the point of view of exhibition items (people always try to create a natural landscape around them), 
but also for the study and cultivation of various plant species. 

Keywords: architecture, greenhouse, energy saving, ways to protect greenhouses, 
overheating control, nature, sun protection, microclimate of greenhouse structures. 

Вступ. Оранжерейні комплекси - своєрідний і унікальний тип споруд зі своєю 
уніфікованої структурою і схемою побудови. Необхідність великої кількості сонячного 
світла обумовлює великі поверхні скляного покриття до 70, а іноді і 100%. Складність в тому, 
щоб забезпечити сонцезахист та енергозбереження не порушивши архітектурно-ідейний 
задум. 

Актуальність теми. У наші дні в Україні відроджується тенденція розвитку 
ботанічних садів і оранжерейних комплексів, в їх складі. Сучасні технології дозволяють 
створювати неймовірної складності конструкції і виконувати най божевільніші ідейні задуми, 
від оранжерей площею в 200 м2, до великих оранжерейних комплексів з влаштуванням в них 
водоспадів і цілих екосистем. Актуальність даної теми зростає з кожним днем. Успіх цього 
напрямку багато в чому залежить від енергоефективності зведених споруд. Проблема 
зниження витрат на опалення культиваційних споруд в умовах зростаючої вартості енергії є 
найактуальнішою. Досвід показує, що комплекс енергозберігаючих заходів скорочує втрати 
тепла на 36%. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання о культиваційних спорудах 
підіймалося в роботах багатьох науковців. Це дуже різностороння тема, яка стосується 
багатьох галузей науки, тому і розглядали її всебічно. Наприклад, з біологічної точки зору 
про звикання рослин до умов оранжерей та зимових садів, В. В Воронцов. «Сад і город в 
квартирі», І. П. Горницька «Рекомендації по догляду за рослинами в умовах зимових садів», 
з точки зору педагогічних моментів – А. А. Устинова стаття на тему « Роль ботанічного сада 
в професіональній підготовці студентів педагогічного ВУЗа». Більш розширено цю тематику 
вивчали в дисертаційних роботах Т. Н. Колеснікова «Основи архітектурного формування 
рослинницьких підприємств закритого ґрунту». 

Постановка завдання. Зазначене вище зумовлює актуальність даної теми дослідження, 
основним завданням якої стане виявлення трьох великих груп заходів з захисту від перегріву 
та тепловитрат оранжерейних комплексів, та зведення їх характеристик в одну таблицю по 
заходам енергозбереження культиваційних споруд, особливо оранжерей.  

Основний матеріал і результати. Досвід проектування та зведення культиваційних 
споруд надає нам можливість організувати їх в декілька основних видів: 

 «Технологічний ґрунт» – це спеціально виділені та обладнані ділянки відкритого
ґрунту, призначені для високоефективного виробництва продукції рослинництва.
 Парники – найпростіші споруди з захищеним ґрунтом, без спеціального
обладнання для обігріву, але обігрів в них відбувається шляхом використання
природньої енергії – сонячної.
 Теплиці – це споруди, які мають систему обігріву та використовуються для
масового промислового виробництва рослинництва.
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 Оранжерея – це спорудження для культиваційних рослин, які не властиві району
розміщення оранжереї, так званих екзотів. Ці споруди відрізняються великими
розмірами і складним інженерним обладнанням, забезпечення мікроклімату, тобто
температури, відносної вологості та повітрообміну всередині простору споруди [1].
 Зимові сади – не є самостійною спорудою, це скоріше різновид оранжереї. Вони
можуть входити в структуру житлових будівель, учбових закладів, виробничих
комплексах, як місце відпочинку та рекреації.
 Фітотрони, кліматрони – все це синоніми одного і того ж культиваційного
спорудження, який розміщають в учбових, виставкових та науково-дослідницьких
цілях  зі штучно створеним кліматом.
У статті головний акцент робиться на оранжереях, оранжерейних комплексах та 

ботанічних садах, у складі яких зазвичай і розташовані ці установи. 
В оранжереях вирощують рідкісні та зазвичай дорогі види рослин. Ці спорудження 

відрізняються більшими розмірами та більш складним інженерним обладнанням, яке 
забезпечує необхідні параметри мікроклімату, такі як: температура, відносна вологість, 
повітрообмін і т. д., всі ці характеристики створюють максимально близький до природнього 
мікроклімат. Частіше за все оранжереї розташовують в складі ботанічних садів на базі 
біологічних факультетів крупних університетів різних країн, для проведення учбової та 
науково-дослідницької роботи [1]. 

У світовій практиці це спруди неймовірної краси, в яких зазвичай використовується 
металевий каркас зі скляним покриттям. Багато світла, все прозоре, невагоме...але як складно 
цього досягти. Найголовнішою проблемою оранжерей стає влаштування енергоефеткивних 
систем мікроклімата, близького до природнього, та енергоефективні заходи по тепловтратам 
і теплопостачанням. 

Проблема зниження витрат на опалення культиваційних споруд в умовах зростаючої 
вартості енергії є найактуальнішою. Досвід показує, що комплекс енергозберігаючих заходів 
скорочує витрати тепла на 36%. Аналіз вітчизняної та зарубіжної практики показує можливі 
шляхи енергозбереження та дозволило створити три великі групи шляхів енергозбереження: 

11. На містобудівному рівні:
 Розташовувати поблизу енергетичних об'єктів. Формування оранжерейних
комплексів на базі нетрадиційних джерел енергії (сонячної, вітрової, геотермальної,
біопалива) дає можливість економії енергії до 100%.
 Вибір типів споруди в залежності від клімату регіону.
 Будівництво односхилих споруд на природних і штучних південних схилах з
ухилом 300 підвищує рівень освітленості в 1,2 - 1,5 рази.
12. На об'єктному рівні
 Зміна конфігурації покрівлі та конструктивної схеми споруд з метою підвищення
освітленості, і так само зниження тепловтрат через світлопрозорі огороджувальні
конструкції.
 Теплоізоляція всіх "містків холоду".
 Укрупнення об'єктів шляхом блокування по горизонталі і вертикалі, застосування
компактних об'ємно-планувальних композицій, зменшення площі відкритих поверхонь
і обсягу опалювальної частини споруди.
 Використання ефекту теплового дзеркала (плівки всередині склопакета) дозволяє
досягти економії в 70-80% [9].
 Розробка нових схем оранжерей з використанням нетрадиційних енергоресурсів
(геліосистеми, вітряків, теплообмінників)
 Відмова від елементів, що затінюють споруду і використання великорозмірного
скла дозволяє підвищити рівень освітленості на 10-15%
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 Пристрій геліотеплиць (теплиці, використовують для обігріву сонячну енергію).
Сонячні промені нагрівають повітря всередині оранжереї, направляючи її в, свого роду,
сонячний колектор. Таку схему раціонально використовувати для оранжерей невеликих
розмірів [1].
 Підбір вірного скла. На сьогоднішній день на ринку є великий вибір
енергоефективних скляних покриттів (Рис. 2).
 Використання систем жалюзі та ALB - нова система прямокутних ламелей від
Schuco (Рис.3.)[3],
 Влаштування інноваційної технології Texlon (Рис. 1) на основі етилен-
техрофторетілена (ETFE-полімеру). Ця унікальна система дозволяє перекривати
величезні простори (фасади і дахи будівель) за допомогою легких і енергоефективних
конструкцій різного призначення [2], [7].
13. На рівні генерального плану:
 Орієнтація споруди з урахуванням достатньої інсоляції, аерації та інших умов для
створення комфортного мікроклімату дозволяє заощадити до 25% енергії.
 Дотримуватися широтної орієнтацій в південних і центральних районах
 Пристрій плоскої покрівлі в оранжереях розташованих в південних районах
допомагає заощадити близько 50% енергії на опалення
 Вибір найбільш оптимального типу забудови шляхом блокування

Рис.1. Інноваційний матеріал Texlon 

Рис. 2. Каталог скляних поверхонь (Pilkington, Solar Glass, дифузне скло) 

Рис. 3. Система жалюзі та ламелей 
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Усі ці засоби впливають на архітектурно – художній задум, але на об’єктному рівні цей 
вплив помітно більше за все, тому приведена таблиця саме про види технологій, які 
закладаються на об’єктному рівні. Їх можна поділити на дві великі групи: засоби 
енергозберігаючих технологій, які закладені при будівництві, та ті, які закладені вже після 
будівництва. 

Таблиця 1. Енергозберігаючі технології на об’єктному рівні 

Енергозберігаючі технології на об’єктному рівні 
Засоби, закладені при будівництві Засоби, закладені після будівництві 

№ Вид 
технологі

ї 

Позитивні 
риси 

Негативні 
риси 

№ Вид 
техноло

гії 

Позитивні риси Негативні 
риси 

1 Система 
автомати
чного 
Контрол
ю за 
Клімато
м [1]. 

Надає 
можливість 
контроля за 
кліматом; 
створення 
максимально 
наближеного 
до 
природнього 
клімату. 

Висока 
вартість; 
потреба 
висококва
ліфікован
их 
співробітн
иків. 

1 Встано
влення 
ламеле
й 
[3]. 

Створення 
цікавого 
архітектурног
о образа; 
ефективний 
сонцезахист; 
доволі прості 
в 
обслуговуван
ні 

Потрібна 
установка 
додаткови
х засобів 
по 
сонцезахи
сту 

2 Покритт
я Texlon 
[2], [7]. 

Високі 
енергоефект
ивні 
властивості; 
створення 
ефектного 
архітектурно
го образа; 
можливе 
перекриття 
великих 
прольотів; 
срок 
експлуатації 
майже 100 
років. 

Висока 
вартість; 
можливі 
труднощі 
при 
встановле
нні 

2 Встано
влення 
систем
и 
жалюзі 
[4]. 

Великий 
вибір; 
ефективний 
сонцезахист; 
можуть 
встановлюват
ися 
сезонними; 
можливе 
автоматичне 
керування. 

Необхідне 
чітке 
розділенн
я рослин 
для яких 
потрібне 
багато 
світла, а 
для яких 
потрібен 
захист від 
нього. 

3 Вибір 
скла     
1.Pilkingt
on [6].

Висока 
пропускна 
спроможніст
ь світла і 
затримання 
ультрафіолет
ового 
випромінюва
ння 

Можлива 
поява 
конденсат
а тому 
потрібна 
додаткова 
система 
вентиляції 

3 Heat 
Mirror 
«Тепло
ве 
дзеркал
о» 

Широкий 
спектр 
використання; 
зниження 
витрат на 
кондиціонува
ння влітку  
майже на 
30 % ; на 18% 
ефективніше 
протидіє 
внутрішньому 
запітнінню; 

Маленьки
й вибір 
розмірів 
склопакет
ів, тим 
самим 
обмежує 
архітекту
рно-ідейні 
задуми. 

2.So
lar Glass 
[8]. 

Висока 
енергоефекти
вність; 
рельєфна 

Обме
жені 
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фактура скла, 
покращує 
коефіцієнт 
пропускання 
світла 

розміри 
скла. 

Heat 
Mirror 
«Тепло
ве 
дзеркал
о» 
[9]. 

покращена 
звукоізоляція; 
влітку  скло 
відображає 
тепло 
(запобігає 
перегріванню) 
а взимку, 
навпаки – 
затримує 
тепло, щоб 
зберегти його. 

3.Ди
фузне 
стекло 
[10]. 

Надає 
ефект 
розсіяного 
світла; 
відносно 
невелика 
вартість;  

- 

Висновки. Оранжерея – своєрідний оазис серед сучасного міста. На сьогоднішній день 
актуальна не тільки тема побудови оранжерей, а ще й забезпечення їх сонцезахистом, 
енергоефективністю та регулювання тепловтрат і теплопостачань. Багато проведено 
досліджень і достатньо великий досвід будування оранжерей ми можемо спостерігати за 
останні роки, але є ще не дослідженні, або частково дослідженні моменти і проблеми, які 
потрібно ще вирішити. Однією з таких проблем і є  енергоефективність, адже оранжерея 
великої вартості споруда і для їх подальшого зведення треба шукати шляхи зменшення 
витрат та економії,  також забезпечення сонцезахисту і сонце постачання. Перспективи цих 
споруд великі, люди завжди намагаються додати до свого життя частинку живої природи 
(зелені дахи, стіни, куточки живої природи, ботанічні сади, тощо). 
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