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Загальні положення 

 

Програмою курсу “Матеріалознавство” передбачено проведення дев'яти 

лабораторних робіт, результати виконання яких подаються у вигляді 

звітних протоколів із подальшим захистом, що сприяє кращому 

засвоюванню теоретичного матріалу і розвитку фахових здібностей 

студентів дизайнерських спеціальностей. 

Метою виконання лабораторних робіт є ознайомлення студентів із 

сучасними методами визначення основних властивостей будівельних 

матеріалів та вивчення особливостей отримання і застосування 

найважливіших матеріалів, що використовуються у будівництві як 

конструкційно-оздоблювальні та оздоблювальні. В процесі виконання 

лабораторних робіт студенти повинні розширити та закріпити теоретичні 

знання, набуті під час вивчення дисципліни  “Матеріалознавство”, 

навчитися самостійно працювати з технічною літературою, державними 

стандартами, визначати властивості будівельних матеріалів та 

обґрунтовувати доцільність їхнього використання в будівлях та спорудах 

різноманітного призначення. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА   № 1 

 

Тема “ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФІЗИЧНИХ ЛАСТИВОСТЕЙ         

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ” 
Мета роботи: навчитися визначати середню (об’ємну) щільність (густину) 

зразків правильної і неправильної геометричної форми, насипну 

щільність (густину) сипких матеріалів. 

Прилади і матеріали: зразки матеріалів, технічні терези з різноважками 

гідростатичні терези, вода, сушильна шафа, пісок, лінійка, 

штангенциркуль. 

ТЕОРЕТИЧНА   ДОВІДКА 

Середня щільність (густина) матеріалу – це маса одиниці об’єму 

матеріалу у природному стані, тобто разом із порами і пустотами. Вона 

позначається буквою ρm  і обчислюється за формулою: 

V

m
m  , 

де     m – маса матеріалу, г; 

         V – об’єм матеріалу у природному стані, см3 . 

Об’єм зразків правильної геометричної форми визначається за 

допомогою вимірювальних приладів та інструментів. Для визначення 

об’єму зразків неправильної геометричної форми користуються 

гідростатичними терезами, робота яких ґрунтується на законі Архімеда. 

Насипна густина – це характеристика сипких матеріалів і визначається 

відношенням маси матеріалу до об’єму, який він займає. 

 

ХІД  РОБОТИ 

1. Визначення середньої щільності (густини) зразків правильної 

геометричної форми. 

2.1. Виміряти розміри зразків за допомогою штангенциркуля з точністю 

до  0,1 мм.   

2.2. Обчислити об’єм зразка. 

2.3. Визначити масу зразка на технічних терезах. 

2.4. Обчислити об’ємну масу зразка. 

2.5. Дані записати в таблицю 1.1. 

                       Таблиця 1.1 

№ 

з/п 

Назва 

матеріалу 

Розміри, 

см 
Об’єм 

зразка, 

см3, V 

Маса 

зразка, г, 

m 

Середня 

густина 

a в h d г/см3 кг/м3 

1          
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2          

3          

Висновок 

3. Визначення середньої щільності зразків неправильної геометричної 

форми. 

3.1. Зразки висушують при температурі 105-1100  С до постійної маси. 

3.2. Визначають масу кожного зразка. 

3.3. Зразки насичують водою. 

3.4. Виймають із води, злегка обтирають і зважують на технічних та 

гідростатичних терезах. 

3.5. Проводять потрібні обчислення. Дані записують до  

таблиці 1.2. 

                              Таблиця 1.2 

№ 

з/

п 

Н
аз

в
а 

м
ат

ер
іа

л
у

 

Маса 

сухого 

зразка,г, 

m 

Маса 

зразка 

насиче-

ного 

водою, г, 

m1 

Маса 

зразка на 

гідроста-

тичних 

терезах,   г, 

m2 

Об’єм 

витісненої 

води, см3, 

 

B

mm
V


21   

Густина,  m 

 

 

 

г/см3 

 

кг/м3 

1        

2        

3        

Висновок 

4. Визначення насипної щільності (густини) матеріалів. 

4.1. Сипкий матеріал висушують до постійної маси. 

4.2. Визначають масу та об’єм посудини. 

4.3. Наповнюють посудину сипким матеріалом із надлишком. Надлишок 

зрізують металевою лінійкою. 

4.4. Визначають масу посудини з матеріалом. 

4.5. Обчислюють масу матеріалу та його насипну густину. Дані записують 

до  таблиці 1.3 

                                      Таблиця 1.3 

№ 

з/

п 

Назва 

матеріалу 

Об’єм 

посуди-

ни, 

см3, 

V 

Маса 

посу-

дини, г, 

m1 

Маса 

посу-

дини з 

матеріа-

лом, г, 

m2 

Маса 

матеріа- 

лу, г, 

m=m2-m1 

Насипна 

густина, 

н = m / v 

 

г/см3 кг/м3 

1        

2        
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3        

4.6. За даними трьох вимірювань визначити середнє значення насипної 

щільності (густини) матеріалу. 

Висновок 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які структурно-фізичні властивості Вам відомі? 

2. Яка середня густина глиняної суцільної цегли, пінопласту, граніту? 

3. Що називають середньою щільністю матеріалу? 

4. Що називають насипною щільністю? 

5. У яких одиницях вимірюється щільність? 

6. За допомогою якого закону ми визначаємо об’єм зразків неправильної 

форми?  

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА   № 2 

Тема “ПРИРОДНІ КАМ’ЯНІ МАТЕРІАЛИ” 

Мета роботи: вивчити основні породоутворюючі мінерали і гірські породи 

за допомогою колекції і навчальних посібників 

Прилади і матеріали: зразки мінералів шкали Мооса (шкали твердості); 

зразки гірських порід. 

ТЕОРЕТИЧНА ДОВІДКА 

 Твердість однорідних кам’янистих матеріалів визначають за шкалою 

твердості, у якій десять спеціально підібраних мінералів розташовані у 

такому порядку, що на кожному з них всі наступні можуть лишати риску. 

Шкала Мооса (шкала твердості)                                                Таблиця 2.1 

Показ-

ник 

твер-

дості 

Мінерал Характеристика твердості 

1 Тальк або крейда Легко подряпується нігтем 

2 Кам’яна сіль або 

гіпс 

Подряпується нігтем 

3 Кальцит або 

ангідрит 

Стальний ніж залишає риску легко 

4 Плавиковий шпат Під невеликим тиском подряпується 

ножем 

5 Апатит Під великим тиском подряпуєься ножем 

6 Ортоклаз Злегка подряпує скло 

7 Кварц Добре дряпають скло, стальним ножем не 

подряпуються 
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8 Топаз  

9 Корунд  

10 Алмаз  

Тальк – мінерал підкласу сланцюватих силікатів, Mg3Si4O10(OH)2. колір – 

білий, зеленкуватий; густина - 2,8 г/см3. Утворився внаслідок 

гідротермальної зміни магнезіальних силікатів вивержених порід. 

Використовують як кислототривкий та електроізоляційний матеріал. 

Крейда – належить до осадових порід органогенного (зоогенного) 

походження (затверділий морський осад, складається з черепашок, 

найпростіших морських тварин), CaCO3. Колір - білий. Використання 

– для виробництва вапна, цементу, скла, для приготування замазок, 

фарб, шпаклівки. 

Гіпс – мінерал групи сульфатів, CaSO42H2O. Колір - білий, сірий, 

жовтуватий, червонуватий. Густина - 2,2–2,3 г/см3, будова - 

пластинчаста, волокниста, зерниста. Використовується для 

виробництва повітряних гіпсових в’яжучих. 

Кам’яна сіль – (галіт) NaCI. Мінерал хемогенного походження підкласу 

хлоридів. Густина - 2,2 г/см3. Колір - безбарвний, білий, жовтий, 

синюватий. Будова - кристалічна. 

Кальцит – (вапняковий шпат) CaCO3, мінерал групи карбонатів. Будова - 

кристалічна. Густина - 2,7 г/см3. Колір - білий, сірий. 

Ангідрит – CaSO4, осадовий гідротермальний мінерал групи сульфатів. 

Густина - 2,8 – 3,0 г/см3. Схожий на гіпс. Колір - сірий, голубуватий. 

Поглинаючи воду переходить у гіпс. Використовують у виробництві 

в’яжучих, добрив. 

Плавиковий шпат (флюорит) – мінерал класу фторидів, CaF2. Густина - 

3,2г/см3, чистий флюорит – безбарвний (цінна оптична сировина), 

домішки надають фіолетового, зеленого, жовтого та ін. кольорів. 

Апатит – мінерал класу фосфатів магматичного, гідротермального 

походження, Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)2. Будова зерниста, кристалічна. 

Густина - 3,2 г/см3. Використовується як сировина для виробництва 

добрив, фосфорної кислоти, скла. 

Ортоклаз – калієвий польовий шпат, Al2O36SiО2. Яскраво виражена 

спайністю у двох напрямках. Колір - білий, рожевий, сірий. Густина - 

2,6 г/см3. Використовують як сировину для виробництва кераміки та 

скла. Входить до складу гранітів, гнейсу  та інших вивержених та 

метаморфічних порід. 

Кварц – один із найпоширеніших породоутворюючих мінералів групи 

кварцу SiO2. Густина - 2,65 г/см3. Спайності не має, злом не рівний. 

Колір – безбарвний (гірський кришталь), фіолетовий (аметист), білий, 
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сірий, рожевий. Використовується у вигляді кварцового піску та 

кварцитів у виробництві скла та кераміки, кварцити – як 

оздоблювальний матеріал. Монокристали кварцу – у оптичному 

приладобудуванні та як п’єзоелектрик. Забарвлені прозорі кварци – у 

ювелірній справі. 

Топаз – мінерал підкласу острівних силікатів Fl2[SiO4](F,OH)2. Будова - 

кристалічна, густина - 3,4 –3,6 г/см3. Колір - безбарвний, голубий, 

рожевий, винно-жовтий, залежно від домішок. Прозорий топаз – 

дорогоцінний камінь. Зустрічається у розсипах. 

        Корунд – мінерал простих окислів Al2O3. Домішки Cr, Fe, Ti та ін. Густина 

– 4 г/см3. За походженням - метаморфічна порода. Колір – прозорий, 

різноманітних відтінків, залежно від домішок. Є дорогоцінним 

каменем (рубін, сапфір та ін.). Хороший абразив. У промислових 

масштабах виготовляють синтетичний корунд – для годинникової 

промисловості, електронної, ювелірної. Зустрічається у розсипах. 

Алмаз – мінерал, одна із кристалічних поліморфних модифікацій вуглецю, 

C. Будова кристалічна. Колір безбарвний, рідше забарвлений. Густина 

– 3,5 г/см3. Крупні кристали прозорого алмазу – дорогоцінний камінь 

(I класу). Застосовують як абразив. Виготовляють синтетичні алмази 

(з графіту та вуглемістких речовин). 

 

Породоутворюючі мінерали, об’єднуючись у певні сполуки, утворюють 

гірські породи. 

Гірські породи – це мінеральні маси, які утворюють земну кору і мають 

відносно сталі склад та будову. Бувають мономінеральними та 

полімінеральними. 

За походженням гірські породи поділяються на вивержені (первинні), 

осадові (вторинні) та метаморфічні (видозмінені). 

Вивержені: масивні (глибинні та вилиті), уламкові (сипкі, зцементовані). 

Осадові: механічні відклади, органогенні відклади, хімічні осади. 

Метаморфічні: з вивержених порід,  з осадових порід. 

Для прикладу розглянемо одну з найпоширеніших у земній корі 

гірських порід – граніт. 

 

Граніт - вивержена масивна глибинна порода. Склад: кварц 20 – 40%, 

польовий шпат (найчастіше ортоклаз) – 40 – 70%, слюда (мусковіт чи 

біотит) – 5 – 20%, рідше – авгіт, рогова обманка. Великий вміст польового 

шпату визначає колір граніту (сірий, голубувато-сірий, темно-червоний). 

Структура – яскраво виражена зернисто-кристалічна. Границя міцності на 

стиск - 100-250МПа. Густина 2,6 - 2,7 г/см3. Пористість - менше 1,5%, 
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вологість - 0,9%. Морозостійкість висока. Добре обробляється, 

обтесується, полірується, шліфується. Використовується для зовнішніх 

оздоблювальних робіт, сходів, плит для підлоги, бутового каміню, щебіню. 

 

У будівництві природні кам’яні матеріали використовують на всіх 

етапах зведення будівлі. Для кладки фундаментів використовують всі види 

гірських порід. Для кладки стін використовують вапняк, доломіт, 

вулканічний туф, пісковик, гіпсовий камінь. Для облицювання будівель 

зовні застосовують граніт, сієніт, діорит, габро, лабрадорит, вулканічний 

туф, базальт, кварцит, щільний вапняк, пісковик. 

Для внутрішнього оздоблення використовують мармур, 

мармуроподібний вапняк, травертин, ангідрит, гіпсовий камінь, 

вулканічний туф, щільний  

вапняк-черепашник, брекчія, конгломерат. 

ХІД  РОБОТИ 

1. Вивчити шкалу Мооса. 

2. Ознайомитись із зразками мінералів шкали твердості, 

охарактеризувати кожен із них. 

3. Дані вписати до таблиці 2.2 

                                                                                                 Таблиця 2.2 

№ 

№ 

Назва 

мінера-

лу 

Твер-

дість 

Хіміч-

ний 

склад 

Густина, 

г/см3 

Будо-

ва 

Інші ознаки 

(колір, блиск та 

ін.) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

4. Ознайомитись із зразками гірських порід. 

5. Охарактеризувати гірські породи. Дані внести до таблиці 2.3 
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                                                                                             Таблиця 2.3 

№ 

 

 

 

 

 

 

Г
р

у
п

а 
за

 

к
л
ас

и
ф

ік
ац

іє
ю

 

Н
аз

в
а 

 г
ір

сь
к
о

ї 

п
о
р

о
д

и
 

Г
у

ст
и

н
а,

 

к
г/

м
3
 

Rст, 

МПа 

К
о

л
ір

 

В
и

к
о

р
и

ст
ан

н
я
 

Мінерали, що входять до 

складу гірських порід 

назва хім. 

склад  

колір 

1          

2          

3          

Висновок 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Що називається мінералами? 

2. Що називається гірською породою? 

3. У чому полягає відмінність між гірськими породами і мінералами?  

4. Від чого залежать  властивості гірських порід? 

 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема «Матеріали та вироби з мінеральних росплавів» 

 

Мета роботи: вивчення технічних характеристик й особливостей 

застосування матеріалів та виробів з мінеральних розплавів. 

ТЕОРЕТИЧНА ДОВІДКА 

Склом називають аморфні тіла, одержувані шляхом переохолодження 

розплавів, що володіють у результаті поступового збільшення в'язкості 

механічними властивостями твердих тіл. 

Сировинні матеріали для виробництва скла розділяють на основні й 

допоміжні. 

До основних відносяться кварцовий пісок, сода, доломіт, вапняк, поташ, 

сульфат натрію. 

Допоміжні матеріали вводять у шихту для зміни норм технологічного 

процесу (прискорення варіння) і надання склу необхідних властивостей. До 

них відносять: освітлювачі (сульфати натрію і алюмінію, калієва селітра), 

що сприяють видаленню із скломаси газових пухирців, глушники (кріоліт, 

плавиковий шпат, подвійний суперфосфат), що забезпечують 

світлорозсіювальні властивості скла, фарбники, що додають склу заданий 

колір (з'єднання: кобальт синій, хром зелений, марганець фіолетовий, 
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залізний, коричневий, синій, зелений тони і т д.).  

Виробництво скла включає наступні технологічні операції: 

 підготовка сировинних матеріалів (сушіння, подрібнювання); 

 приготування скляної шихти (дозування і змішання компонентів); 

 варіння скломаси; 

 вироблення (формування) із скломаси виробів; 

 термічна, хімічна чи механічна обробка виробів для поліпшення 

властивостей 

 

Листове віконне скло виробляється товщиною від 2,0 до 6,0 мм, 

максимальними розмірами залежно від товщини – від 1000х1600 мм до  

400х500 мм. Може бути полірованим, неполірованим, неполірованим 

поліпшеним. Світлопропускання складає 84 – 89 %. Маса 1 м2 – 2...5 кг. У 

таблиці 3.1 наведено розподіл віконного скла за марками й областю 

застосовування. 

                                        

                                                              Таблиця 3.1  Марки листового скла 

 

Марка 

скла 

 

Товщина, 

мм 

 

Умовна назва 

 

Рекомендована область застосування 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

М1 

 

2...6 

 

Дзеркальне 

поліпшене 

 

Виготовлення високоякісних дзеркал, 

вітрового скла легкового автомобіля 

 

М2 

 

2...6 

 

Дзеркальне 

 

Виготовлення дзеркал загального 

призначення, безпечного скла 

транспортних засобів 

 

М3 

 

2...6 

 

Технічне 

поліроване 

 

Виготовлення декоративних дзеркал, 

безпечного скла транспортних засобів 

 

М4 

 

2...6 

 

Віконне 

поліроване 

 

Високоякісне скління світлопрозорих 

конструкцій 

 

М5 

 

2...6 

 

Віконне 

неполіроване 

 

Скління світлопрозорих конструкцій, 

безпечних склин для 
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сільськогосподарських машин 

 

М6 

 

2...6 

 

Те саме 

 

Скління світлопрозорих конструкцій 

 

М7 

 

6,5...12 

 

Вітринне 

поліроване 

 

Високоякісне скління вітрин, вітражів 

 

М8 

 

6,5...12 

 

Вітринне 

неполіроване 

 

Скління вітрин, вітражів ,ліхтарів 

 

Вітринне скло застосовується для скління вітрин, вікон громадських 

будинків. Виробляється двох марок: М7 – поліроване, М8– неполіроване, 

товщиною 6,5 –12 см,розмірамидо3000х6000мм. 

Скло листове візерункове виготовляється прокатним способом, на одній 

чи на обох сторонах має рельєфний візерунок. Застосовується для 

декоративного заскління віконних і дверних прорізів, внутрішніх 

перегородок, критих веранд. Можебутикольоровимібезбарвним. 

Армоване листове скло відрізняється підвищеною міцністю і 

вогнестійкістю за рахунок армування звареною чи крученою сіткою зі 

сталевого дроту. Може мати гладку, рифлену і візерункову поверхню. 

Застосовується для влаштування світлових прорізів, ліхтарів верхнього 

світла і т.д. Світлопропускання безбарвного армованогоскла65–75%. 

Увіолеве скло застосовують для засклення оранжерей і прорізів у дитячих і 

лікувальних закладах. Пропускає 25 – 75 % ультрафіолетових променів. 

Такі особливості скла обумовлюють сировинні компоненти з мінеральним 

вмістом домішококсидівзаліза,титануіхрому. 

Триплекс (багатошарове стекло) при ударі не дає осколків, тому що 

складається з декількох листів скла, міцно склеєних між собою 

полівенілбутерольною плівкою. Товщина триплексу становить не менше 9 

мм, а маса 1 м2 – близько 20 кг. Світлопроникнення триплексу залежно від 

типу й товщини скла становить  

69...78%. Може бути армованим і неармованим. 

Теплопоглинаюче скло захищає інтер'єри будинків від впливу прямого 

сонячного випромінювання, зменшує сонячну радіацію і нагрівання сонцем 

приміщень. Як правило, теплопоглинальне скло має блакитний, сірий чи 

бронзовий відтінки, тому що до складу скломаси на стадії виробництва 

вводять оксиди кобальту, заліза, селенів. 

Тепловідображувальне скло одержують нанесенням на поверхню тонких 

плівок металів і їхніх оксидів. Світлопропускання таких стекол 30 – 70 %. 

Застосовується для нагрівання приміщень від сонячних і теплових 
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променів. У процесі експлуатації саме скло не нагрівається, тому що 

велика частина інфрачервоних променів у таким склом не поглинається. 

Електропровідне скло використовується як джерело тепла і 

застосовується в будівництві для виготовлення склопакетів. 

Електропровідне прозоре покриття (тонка плівка солей металевого срібла) 

напилюванням наноситься на поверхню стекла і забезпечує обігрів і 

запобігання запотіванню. 

Блоки скляні порожнисті являють собою герметичні скляні коробки з 

гладкою чи ребристою зовнішньою поверхнею. Крім гарної 

світлопропускної здатності мають добре тепло- й звукоізоляційні 

властивості. Застосовуються для влаштування зовнішніх і внутрішніх 

огороджень. Випускають таких типорозмірів: 194x194 мм, 244x244 мм, 

завтовшки 98 мм і 244x244 мм завтошки 75 мм. Світлопропускання 

становить50...65%. 

Склопакети (ДСТУ Б.В. 2.7-110-2001) застосовуються для заскління 

вікон, вітрин, дверей. Це вироби, що складаються з декількох листів 

світлопропускного скла, з'єднаних між собою по контуру. У такий спосіб 

утворюється герметичний замкнутий прошарок, заповнений сухим 

повітрям чи газом. Склопакети можуть бути звичайними, 

світлорозсіювальними, зміцненими, безосколковими, сонцезахисними, 

звукоізоляційними, електроопалювальними. Перевагою склопакетів є гарна 

тепло- і звукоізоляція, а також гігієнічність. Випускають склопакети таких 

розмірів: довжина - 400...2550 мм, ширина - 400...2950 мм, товщина до 46 

мм Відстань між стеклами у двошарових склопакетах становить - 9,12,15 

мм, у тришарових - 9 і 12 мм. 

 

 

Труби скляні використовують для транспортування рідини, газів і твердих 

речовин при температурі від – 50 до 120 оС. Застосовують для напірних, 

безнапірних і вакуумних трубопроводів. Їх застосування обмежене 

крихкістю і недостатньою термостійкістю виробів. 

Кольорове листове скло являє собою листи головним чином бронзового 

кольору зі світлопропусканням 1,5–2%. Фарбування поверхні скла 

здійснюється електрохімічним способом. Кольорові стекла мають в 

основному декоративне призначення і застосовуються для засклення вікон, 

дверей, виготовлення вітражів і влаштування. 

Скломармур (марбліт) являє собою виріб з кольорового глушильного 

скла, що має мармуроподібне фарбування, поліровану лицьову і рифлену 

тильну сторони. Застосовується для декоративного захисного облицювання 

стін будинків, покриття підлог, оформлення інтер'єрів, антикорозійного 
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захисту будівельних конструкцій. 

Піноскло – штучний матеріал, отриманий спучуванням розмеленого скла, 

невеликої кількості деревного вугілля чи вапняку, інших матеріалів, що 

виділяють гази при температурі розм'якшення скла. Піноскло 

застосовується в конструкціях як тепло- і звукоізолятор. Виготовляють у 

вигляді блоків і гранул, щільність –  

100–700кг/м3, коефіцієнт теплопровідності – 0,04–0,15Вт/(мос). 

Скляне волокно у вигляді безупинних ниток, тканин, полотен широко 

застосовується для виробництва композиційних матеріалів (склопластики, 

склотекстоліт, склоруберойд та ін. гідроізоляційні й покрівельні 

матеріали), виконуючи в них функції зміцнювача. Діаметр скловолокна – 5 

– 15 мкм, міцність при розтяганні досягає 4000 МПа. 

Ситали – це склокристалічні матеріали, отримані із скляних розплавів 

шляхом їх повної чи часткової кристалізації. 

Технологія виробництва ситалів аналогічна технології виробництв скла, 

однак передбачається додаткова термічна обробка в кристалізаторі. На 

відміну від скла обсяг кристалічної фази в ситалах досягає 90–95%. Така 

структура будови забезпечує ситалам позитивні властивості скла, підвищує 

міцність при вигині й теплостійкість, робить ситали менш тендітними, ніж 

скло. Твердість ситалів наближається до твердості загартованої сталі, 

термостійкість виробів із ситалів досягає 1100 оС. За зовнішнім виглядом 

ситали бувають сірого, коричневого, кремового кольору, глухі й прозорі. У 

будівництві ситали застосовують для підлог у промислових цехах, де 

можливі притоки агресивних речовин і розплавів металів, а також рух 

транспорту великої вантажопідйомності. 

Шлакоситали – різновид ситалів. Одержують шляхом керованої 

кристалізації скла, сировиною для виробництва якого служать металургійні 

шлаки, кварцовий пісок і деякі добавки. Це щільний, непрозорий матеріал, 

що володіє міцністю при стиску 650 МПа, щільністю – 2500 – 2700 кг/м3, 

термічною стійкістю до 750 оС. 

 

Інформацію, отриману при опрацюванні підручника “Будівельне 

матеріалознавство”, конспекту лекцій, нормативної та іншої спеціальної 

літератури, заносять до табл. 3.1, звертаючи в першу чергу увагу на їхні 

декоративні властивості та можливість застосування у дизайні приміщень. 

Вивчені зразки використовують при виконанні практичної роботи №2 (див. 

додаток). 
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                                                                                            Таблиця 3.2 

Технічна характеристика матеріалів та виробів з мінеральних 

розплавів 
 

Призна-

чення 

Наймену-

вання 

Особливості 

технології 

виготовлення 

Технічні 

вимоги та 

основні 

властивості 

Переваги та 

недоліки 
Застосування 

      

      

Висновок 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема «Будівельна кераміка» 

 

Мета роботи: за зовнішнім виглядом оцінити якість цегли; визначити                                                    

об’ємну    масу цегли; за результатами випробувань 

 зразків навчитися  визначати марку цегли; встановити придатність 

для   використання її у будівництві. 

Прилади і матеріали: зразки цегли, лінійка, штангенциркуль, прес ПУ-10. 

ТЕОРЕТИЧНА ДОВІДКА 

Керамічну цеглу виготовляють із глин, діатомітів, лесів і 

промислових відходів із мінеральними та органічними добавками або без 

них. 

 Застосовують цеглу для мурування зовнішніх та внутрішніх стін. 

 Звичайна цегла має такі розміри: (2505)(1204)(653) мм. 

 Залежно від границі міцності при стиску звичайну цеглу поділяють на 

марки (МПа10): М75, М100, М125, М150, М200, М250, М300. Для кожної 

марки нормується також границя міцності при згині. Вона коливається у 

межах  

1,8...4,4 МПа. 

 Повнотіла (суцільна) цегла повинна мати водопоглинання не менше, 

ніж 8% за масою. Середня густина суцільної цегли становить - 1600...1900 

кг/м3, теплопровідність - 0,7...0,82 Вт/(мК), морозостійкість – 15, 25, 35, 50 

циклів. 

 

ХІД РОБОТИ 

1. Оглянути зразки цегли. Замалювати цеглу, вказавши розміри та назви 

сторін. 
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2. Зробити відповідні виміри і дати заключення щодо доцільності 

використання цегли в будівництві. Дані внести до таблиці 4.1 

                                                                       

                                                                                                                                     

Таблиця 4.1 

Показники Допустимі 

відхилення 

Відхилення, 

встановлені 

вимірювання

, м 

1 2 3 

Допуски на лінійні розміри, мм 

по довжині 

 

5 

 

по ширині 4  

по товщині 3  

Викривлення граней і ребер, мм 

по постелі 

 

до 3 

 

по ложку до 4  

 

Наскрізні тріщини на ложкових 

гранях не більше 30 мм, шт. 

 

до 1 

 

 

1 

2 3 

Відбитості або притупленості ребер і 

кутів розміром по довжині ребра не 

більше  

15 мм, шт. 

 

до 2 

 

Недопал цегли не допускається  

Вапняні включення (дутики) не допускаються  

 

Висновок 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема “ НЕОРГАНІЧНІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ ” 

Мета роботи: навчитися визначати тонкість помелу будівельного гіпсу,  

                        нормальну крутість гіпсового тіста. 

Прилади та обладнання: прилад для технічного просіювання, сито з    

сіткою  №02, технічні терези, віскозиметр Суттарда, прилад Віка, гіпс,  

                        вода, чаша і лопатка для замішування гіпсового тіста, мірний  

                        циліндр, секундомір, форми. 

 



 17 

ТЕОРЕТИЧНА ДОВІДКА 
Будівельним гіпсом називають порошкоподібну повітряну в’яжучу 

речовину, яку отримують у результаті теплової обробки (при 140о –170оС) 

двоводного природного гіпсу з утворенням півводного гіпсу CaSO40,5H2O.  

 Якість гіпсових в’яжучих визначається строками тужавлення, 

тонкістю помелу, водопотребою, границею міцності на стиск та згин. 

 Залежно від строків тужавлення гіпсові в’яжучі поділяють на три 

групи: швидкотверднучі (індекс А) з початком тужавлення не раніше як 2 

хв., закінченням – не пізніше, як 15 хв.;  нормальнотвердіючі (індекс Б) із 

початком тужавлення не пізніше, ніж 6 хв., закінченням – не пізніше, ніж 

30 хв.; повільнотвердіючі 

 (індекс Б) з початком тужавлення не раніш як 30 хв., закінчення – не 

нормується. 

 Тонкість помелу гіпсових в’яжучих оцінюється просіюванням через 

сито з розміром отворів 0,2 мм. Розрізняють в’яжучі грубого, середнього і 

тонкого помелу з максимальним залишком на ситі не більше як 23, 14 і 2% 

(позначаються, відповідно,  I, II, III). 

Для одержання тіста нормальної густоти будівельний гіпс вимагає до 50-

70% води. 

 Для гіпсових в’яжучих установлено марки залежно від границі 

міцності при стиску Rст з урахуванням міцності на вигин Rвиг. Усі гіпсові 

в’яжучі діляться за міцністю на 12 марок (від Г2 до Г25), чисельне 

значення марки відповідає мінімальній границі міцності зразків на стиск у 

МПа. Для будівельного гіпсу найхарактернішими є марки Г4...Г7 з 

нормованою границею міцності на згин не менше, відповідно, 2...3,5 МПа. 

 Маркування гіпсового в’яжучого дає інформацію про його основні 

властивості. Наприклад, маркою Г-5-А-II позначено гіпсова в’яжуча 

речовина марки 5, швидкотвердіюча, середнього помелу. 

ХІД РОБОТИ 

1. Визначення тонкості помелу гіпсу. 

1.1. Будівельний гіпс висушують протягом 1 год. у сушильній шафі. 

1.2.  Наважку гіпсу (не менше 50 г) висипають на сито №02. 

1.3.  Просіюють, визначають залишок на ситі. Дані вносять в таблицю 5.1 

Таблиця 5.1 

№ Маса 

наважки, г 

Маса сита, 

г 

Маса сита з 

залишком, г 

Маса 

залишку, г 

Тонкість 

помелу, % 

1      

2      

3      

1.4. Зробити висновок про ступінь помелу гіпсу. 
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2. Визначення нормальної крутості гіпсового тіста. 

2.1.  Перед випробуванням віскозиметр Суттарда очищають і 

змочують водою. Циліндр розміщують вертикально у центрі 

концентричних кіл. 

2.2. Наважку гіпсу 300 г швидко замішують із водою в кількості 

50..60% від маси гіпсу протягом 30 с до одержання однорідної маси. 

2.3. Зробивши два різких перемішування, виливають тісто в циліндр. 

Вирівнюють поверхню тіста. Витрати часу – до 30 с. 

2.4. Різко піднімають циліндр вгору. Тісто розпливається по склу 

коржиком. Діаметр коржика має становити близько 12 см (це 

відповідатиме нормальній крутості гіпсового тіста). За невідповідності 

діаметрів змінюють витрату води. Результати дослідів внести до таблиці 

5.2 

Таблиця 5.2 

№ 

з/п 

Витрата 

гіпсу, г 

Витрата 

води, г, % 

Діаметр 

коржика, см 

Нормальна 

крутість 

гіпсового  тіста 

     

Висновок 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема “НЕОРГАНІЧНІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ” 

Мета роботи: навчитися визначати швидкість і температуру гашення 

вапна 

Прилади і матеріали: деревяний ящик фарфоровий або скляний міскістю  

150-200 мл, пробка, термометр із шкалою до 1500С, молоток, колба з 

водою, ступка з товкачиком, сито з сіткою №063, наручний годинник, 

технічні ваги з важками, велика фарфорова чашка, ложка, мірний циліндр 

місткістю 50 мл, теплоізоляційний матеріал (мінеральна вата або 

азбестовий дрібняк), вапно. 

Підготовчі роботи. Грудкове вапно заздалегідь розбити молотком на 

кусочки, подрібнити його в агатовій або фарфоровій ступці до повного 

проходження крізь сито №063. Кількість вапна заготувати з розрахунку 10 

г на кожну ланку студентів. 

Короткі теоретичні відомості 
Негашене вапно легко гаситься, тобто з’єднується з водою. Гашення вапна 

супроводжується виділенням великої кількості тепла і збільшенням об’єму. 

Виділене тепло різко підвищує температуру вапна і води. Чим вища якість 

вапна, тим швидше відбувається процес гасіння. Згідно з ГОСТ вапно 

негашене грудкове або мелене вапно за швидкістю гашення поділяється на 
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таке, що гаситься швидко (час гашення не більше 20 хв), і таке що гаситься 

повільно (час гашення понад 20 хв).  

 

1. Визначати швидкість і температуру гашення вапна 

1. Відважити у фарфоровій чашці 10 г сухого подрібненого вапна, що 

пройшло без залишку крізь сито №063. 

2. Фарфоровий або скляний стакан місткістю  150-200 мл помістити у 

деревяний ящик з розмірами, які на 40-60 мм перевищують розміри 

стакана. Простір між стінками і дном стакана і ящика заповнити 

азбестовим дрібняком або іншим теплоізоляційним матеріалом. 

3. 10 г подрібненого вапна помістити в стакан, влити в нього 20 мл води 

кімнатної температури і закрити пробкою, в якій щільно встановлений 

термометр. У момент приливання води замітити час початку досліду. 

Ртутну кульку термометра занурити в суміш вапан з водою. Суміш 

збовтати і поставити. 

4. Через кожні 30 с. після приливання води відмічати і записувати 

температуру реагуючої суміші. Замітити максимальну температуру суміші 

і вести спостереження до моменту, коли вона почне знижуватися. 

Швидкість гашення вапна – це час у хвилинах від моменту приливання 

води до початку зниження максимальної температури. 

5. Результати визначення швидкості і температури гашення вапна записати 

до таблиці 6.1 

 
Вага 

порош-

ку 

вапна, 

г 

Кіль-

кість 

води, 

мл 

Час 

початку 

досліду, 

год, хв 

Темпера-

тура 

суміші 

на 

початку 

досліду, 
0 С 

Макси-

мальна 

темпера-

тура 

суміші,  
0 С 

Час 

закін-

чення 

досліду, 

год, хв 

Час від 

початку 

до 

кінця 

досліду, 

хв 

Швид-

кість 

гашення 

вапна, 

хв 

Вид 

вапна 

за 

швид-

кістю 

гашен-

ня 

його 

         

 

Висновок 
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Лабораторна робота № 7 

Тема «Матеріали та вироби з деревини» 
Метою роботи: є знайомство зі зразками деревини і їх основними вадами. 

 Прилади і матеріали: зразки деревини, література. 

Короткі теоретичні відомості 
Лісові породи поділяють на хвойні та листяні. 

Хвойні породи застосовують переважно для інженерних конструкцій. 

С о с н а  — ядрова порода, яка має високу міцність і низьку щільність  

(470...540 кг/м3). Ядро у неї буро-червоного кольору, а заболонь — 

жовтого. Деревина сосни смолиста, важко піддається загниванню. Її 

застосовують у вигляді кругляка та пиляних лісоматеріалів, а також для 

виготовлення столярних виробів та меблів. 

Я л и н а  — порода зі стиглою деревиною, малосмолиста, має високі 

показники міцності, низьку щільність (440...500 кг/м3). Її застосовують 

для виготовлення будівельних конструкцій та столярних виробів. За якістю 

деревини ялина незначно поступається перед сосною. Внаслідок великої 

кількості сучків ялину важко обробляти. 

М о д р и н а  — ядрова смолиста порода з підвищеними твердістю 

та щільністю (630...730 кг/м3), стійка проти загнивання. Ядро червонувато-

бурого кольору, заболонь вузька й за забарвленням значно відрізняється від 

ядра. Застосовують її в будівництві мостів, а також у гідротехнічному 

будівництві, для виготовлення шпал та рудникових стояків. Недолік 

деревини модрини — схильність до розтріскування. 

Я л и ц я  — порода без'ядрова, річні кільця широкі, не містять смоляних 

ходів. Деревина менш стійка порівняно з іншими хвойними породами, тому 

її не застосовують у вологих умовах експлуатації. 

К е д р  — ядрова порода, яка має низьку щільність, її механічні 

властивості нижчі, ніж у сосни; застосовують як будівельний ліс, 

пиломатеріали, а також для виготовлення столярних виробів. 

Т и с  — порода ядрова. Застосовують для виготовлення меблів, у 

будівництві широкого застосування не знайшла. 

Листяні породи налічують багато найменувань (дуб, бук, вільха, 

осика, береза, липа, ясень, горіх тощо). 

Д у б  — ядрова кільцевосудинна порода, яка має високі механічну 

міцність, в'язкість та щільність (720 кг/м3). Ядро темно-бурого кольору, 

заболонь — жовтуватого. Має високу стійкість проти загнивання, гарну 

текстуру. Застосовують у відповідальних конструкціях, мостобудуванні, 

гідротехнічному будівництві, для виготовлення меблів, облицювальної 

фанери, столярних виробів та паркету. При тривалому перебуванні у воді 

дуб темнішає, перетворюючись на морений дуб. 
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Б у к  — розсіяно-пориста стиглодеревна порода. Деревина тверда, щільна  

(650 кг/м3), пружна, білого з червоним відтінком кольору, малостійка 

проти загнивання. Застосовують для виготовлення меблів, столярних 

виробів та паркету. 

В і л ь х а  — заболонна порода з м'якою, добре оброблюваною 

деревиною. Нестійка проти загнивання. Застосовують для столярних 

виробів та фанери. 

О с и к а  — поширена заболонна стиглодеревна порода. Деревина легка 

(щільність 420...500 кг/м3), м'яка, зеленуватого кольору. Застосовують для 

виготовлення тари, фанери. 

Б е р е з а  — заболонна порода. Деревина щільна (650 кг/м3), має 

високі міцність, в'язкість. Нестійка проти загнивання. Застосовують для 

виготовлення фанери, паркету, столярних виробів, поручнів, 

опоряджувальних робіт. 

Я с е н ь — ядрова порода. Деревина має високі міцність і щільність  

(660...740 кг/м3), пружність, гарну текстуру. У вологих умовах швидко 

загниває. Застосовують для виготовлення опоряджувального покриття, 

меблів, столярних виробів. 

Л и п а  — заболонна порода. Деревина легка, м'яка, нестійка у вологих 

умовах. Використовують для виготовлення меблів, фанери, тари. 

Г о р і х  — має деревину темно-коричневого кольору, гарну текстуру. 

Застосовують для виготовлення декоративної фанери. 

 

Інформацію, отриману при опрацюванні підручника “Будівельне 

матеріалознавство”, конспекту лекцій, нормативної та іншої спеціальної 

літератури, заносять до таблиці 7.1, звертаючи увагу на можливість 

поєднання декоративних та конструкційних властивостей матеріалів на 

основі деревини.  

                                                                                                                                                                         

Таблиця 7.1 

Технічна характеристика матеріалів та виробів на основі деревини 

Породи 

деревини 

Особливості 

деревини 

Основні 

властивості 
Переваги  Недоліки Застосування 

      

      

      

Висновок 
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Лабораторна робота № 8 

Тема «Покрівельні та гідроізоляційні будівельні матеріали та вироби» 
Метою роботи є вивчення технічних характеристик й особливостей 

застосування покрівельних та гідроізоляційних матеріалів і виробів. 

На основі бітумних та дьогтьових в'яжучих виготовляють різноманітні 

вироби: рулонні покрівельні та гідроізоляційні матеріали, штучні вироби, 

мастики, емульсії та пасти. 

Короткі теоретичні відомості 
Рулонні покрівельні матеріали за структурою полотна поділяють 

на основні та безосновні. Як основу рулонного матеріалу застосовують 

покрівельний картон, склотканини, фольгу, тканини на основі поліефірних 

волокон, оксидовані модифіковані еластомери та пластомери, азбестовий 

папір. На картонній основі виробляють руберойд, пергамін і толь; на 

склооснові - склоруберойд, склоповсть, гідробутил, гідросклоізол; на 

основі фольги - фольгоізол та фольгоруберойд, на азбестовому папері - 

гідроізол. 

За видом в'яжучих речовин розрізняють такі покрівельні та гідроізоляційні 

матеріали: 

бітумні (в'яжучі композиції представлені нафтовими бітумами чи сплавами 

нафтових та природних бітумів); 

 

дьогтьові (в'яжучі композиції представлені сумішшю кам'яновугільних та 

сланцевих дьогтів чи сплавів пеків із кам'яновугільними дьогтями чи 

дьогтьовими маслами); 

дьогтьобітумні (в'яжучі композиції представлені сумішшю 

кам'яновугільних дьогтьопродуктів чи сланцевих дьогтів із нафтовими 

бітумами); 

бітумнополімерні (в'яжучі складаються з нафтових бітумів та полімерів); 

бітумногумові (одержані в результаті спільної переробки нафтових бітумів 

і старої гуми); 

гумодьогтьові (одержані в результаті спільної переробки старої гуми та 

дьогтьопродуктів); 

полімерні (виготовлені з використанням полімерних в'яжучих речовин 

(поліізобутиленові, бутилкаучукові, етиленпропіленові, хлоропренові). 

Рулонні покрівельні матеріали виробляють із захисним шаром, яким може 

бути посипка (крупнозерниста - “К”, дрібнозерниста - “Д”, лускоподібна - 

“Л” і пиловидна “П”), покриття фольгою тощо. 

Гідроізоляційні рулонні матеріали класифікують враховуючі такі 

ознаки: структура полотна - з основою і без основи; вид основи - волокно, 
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скловолокно, поліефірна тканина, фольга; структура покриття - зі 

вставкою і без вставки; вид в'яжучих речовин - бітумні, гумобітумні, 

бітумно-полімерні, полімерні, на змішаній в'яжучій речовині; вид захисного 

шару - з присипкою, з фольгою або плівкою, з луго-, кислото- та 

озоностійким покриттям; спосіб улаштування - обклеювальні, 

термонаплавні, з'єднувані механічно та за допомогою дифузійного 

зварювання. 

Гідроізоляційні рулонні матеріали вибирають на основі порівняння таких 

показників: водонепроникність при тиску води 0,5 МПа протягом 24 годин; 

міцність на розрив при розтягуванні; адгезія до матеріалу поверхні, яку 

ізолюють; відносна деформація розтягу; водопоглинання ( протягом 24 

годин не більше 1% за масою); температура крихкості; робочий діапазон 

температури; здатність витримувати тиск водяної пари, стійкість до дії 

хлоридів тощо. 

Емульсії - це дисперсні системи, які складаються з двох рідин, що не 

змішуються між собою, причому одна рідина є диспергованою у другій. 

Стійкість утвореної емульсії досягається введенням до її складу 

емульгаторів - поверхнево-активних речовин (ПАР) або тонкодисперсних 

твердих порошків, які, з одного боку, знижують поверхневий натяг між 

бітумом та водою, а з другого - надають частинкам певного заряду, який 

перешкоджає їхньому злипанню. Застосовують для влаштування захисного 

шару гідро- та пароізоляційного покриття, ґрунтування основи під 

гідроізоляцію, приклеювання штучних та рулонних матеріалів, а також для 

гідрофобізації поверхонь виробів. 

Бітумні пасти готують з бітуму, води та емульгатора. Як емульгатори 

використовують неорганічні тонкодисперсні мінеральні порошки (вапно, 

глина, мелений трепел), що містять активні колоїдні частинки розміром 

менш як 0,005 мм. Пасти застосовують для влаштування захисного 

гідроізоляційного покриття, ґрунтування поверхні, яка ізолюється, 

ущільнення стиків у покрівлі, а також як в'яжучу суміш для виготовлення 

холодних мастик. 

Мастики - це клейові суміші, якими не тільки з'єднують різні матеріали 

між собою, але й покривають поверхні деталей та конструкцій відносно 

товстим шаром для запобігання корозії, заповнюють щілини, раковини, 

отвори та інші заглиблення, щоб одержати однорідну гладку поверхню чи 

забезпечити герметичність швів. 

Інформацію, отриману при опрацюванні підручника “Будівельне 

матеріалознавство”, конспекту лекцій, рекламних проспектів, нормативної 

та іншої спеціальної літератури, заносять до табл. 8.1. 

 



 24 

                                                                                                            Таблиця 8.1 

Технічна характеристика покрівельних та гідроізоляційних матеріалів 

та виробів 

Наймену-

вання 

Основні 

компоненти 

Особливості 

технології 

виготовлення 

Технічні 

вимоги та 

основні 

властивості 

Переваги 

та 

недоліки 

Застосування 

      

      

      

 

Висновок 

 

 

 

Лабораторна робота №9 

Тема «Полімерні будівельні матеріали» 
Метою роботи є вивчення технічних характеристик та особливостей 

застосування полімерних матеріалів та виробів. 

Короткі теоретичні відомості 
Полімерними речовинами (від грец. “полі” - багато, “мерос” - частина, 

частка, polymeres - різноманітний) називають високомолекулярні сполуки, 

які складаються з елементарних (мономерних) ланок, з'єднаних у 

макромолекули різної будови. 

Високомолекулярними сполуками вважають речовини з молекулярною 

масою понад 5000. Молекулярна маса низькомолекулярних сполук 

зазвичай не перевищує 500, а речовини, які мають проміжні значення 

молекулярної маси, називають олігомерами. 

Макромолекула є основним структурним елементом полімерних речовин, 

хімічна будова якої практично відповідає хімічній будові головної 

структурної одиниці - мономеру. Структура макромолекули відображає 

розташування у просторі окремих ланок, обумовлюється їхньою хімічною 

будовою, довжиною й розподілом за довжиною та молекулярними масами. 

Головними критеріями класифікації полімерних речовин є хімічна 

природа, походження, спосіб синтезу та тверднення, склад основного 

ланцюга макромолекул та характер їхньої будови, здатність до пластичних 

деформацій при циклічній дії температури. 

За хімічною природою полімерні речовини поділяють 

на органічні та неорганічні. 
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За походженням розрізняють полімерні матеріали природні та штучні. 

Природні полімери, прикладом яких є складові деревини (лігнін та 

целюлоза), представлені також бавовною, вовною, шкірою, каучуком тощо. 

Більш поширеними є штучні полімерні матеріали, які отримують шляхом 

синтезу з простих низькомолекулярних речовин, відомих як мономери. 

За способом синтезу та тверднення органічні полімерні речовини 

поділяють наполімеризаційні та поліконденсаційні. 

За здатністю до пластичних деформацій при циклічній дії 

температурного фактора органічні полімери поділяють 

на термопластичні та термореактивні. 

Пластмаси, залежно від призначення їх у будівництві, поділяють на такі 

основні групи: матеріали огороджувальних і несучих конструкцій; 

покриття підлог та опорядження стін; гідроізоляційні, герметизуючі, 

покрівельні, тепло- та звукоізоляційні матеріали; труби та інші погонажні 

вироби; санітарно-технічні вироби; лаки, фарби, клеї. 

Різні компоненти, що вводять до складу пластичних мас, дають змогу 

одержувати матеріали та вироби з певними властивостями. Наповнювачі, 

знижуючи витрату полімеру, зменшують собівартість пластмаси, 

поліпшуючи одночасно їхню структуру й підвищуючи ряд технічних 

властивостей: міцність, твердість, зносостійкість, теплостійкість, здатність 

чинити опір усадці та повзучості. Введення спеціальних речовин -

 пластифікаторів дає змогу поліпшити умови переробки полімерних 

композицій, знизити їхню крихкість та підвищити деформаційні 

властивості. Добавки-стабілізатори сприяють тривалому збереженню 

властивостей пластмас під час експлуатації, завчасно запобігають їхньому 

старінню під впливом сонячної радіації, кисню повітря, нагрівання та 

інших несприятливих чинників. Отверджувачі прискорюють процес 

затвердіння полімерів та утворення просторової тривимірної структури. 

Забарвлені пластмаси одержують введенням до їхнього 

складу пігментів та барвників. Стійкість пластмас проти займання 

підвищують антипірени. Для створення пористої структури пластмас 

використовуютьпороутворювачі. 

Виготовлення полімерних матеріалів та виробів передбачає підготовку 

сировинних компонентів, їх дозування, змішування, формування й 

стабілізацію. Вироби виготовляють вальцюванням, каландруванням, 

екструзією, пресуванням, литтям під тиском, термоформуванням, 

зварюванням, склеюванням контактним та промазним способами тощо. 

Ніздрюваті теплоізоляційні матеріали виготовляють спінюванням та 

пороутворенням. 
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Спеціальні властивості полімерних матеріалів та виробів впливають на 

вибір галузей їхнього застосування. Застосування полімерних матеріалів у 

будівництві дозволяє знизити матеріаломісткість будівництва, розширити 

архітектурні можливості, змінити вигляд інтер'єрів, широко впроваджувати 

індустріальні методи ведення будівельних робіт, замінювати дефіцитні 

традиційні будівельні матеріали. 

Головною перевагою пластмас порівняно з іншими матеріалами є їх висока 

технологічність. Вони легко піддаються механічній обробці та добре 

склеюються. Технологічні процеси виробництва пластмас, як правило, 

механізовані та автоматизовані. Особливості технологічних процесів 

виготовлення полімерних матеріалів залежать від їхнього складу та 

призначення. 

Інформацію, отриману при опрацюванні підручника “Будівельне 

матеріалознавство”, конспекту лекцій, нормативної та іншої спеціальної 

літератури, заносять до табл. 9.1, звертаючи, в першу чергу, увагу на їхні 

декоративні властивості та можливість застосування у дизайні приміщень.                                                                                                                 

Таблиця 9.1 

Технічна характеристика полімерних матеріалів та виробів 
 

Призна-

чення 

Наймену-

вання 

Особливості 

технології 

виготовлення 

Технічні 

вимоги та 

основні 

властивості 

Переваги та 

недоліки 
Застосування 
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