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Вступ 

 Дисципліна «Організація опоряджувальних робіт кольорового і просторового дизайну» є 

складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу за галуззю 

знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за 

освітньо-професійною програмою «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн». 

Зміст програми передбачає лекції, практичні заняття, виконання курсового проекту. Форма 

контролю – екзамен. 

Метою вивчення дисципліни «Організація опоряджувальних робіт кольорового і 

просторового дизайну» є підготовка кваліфікованого спеціаліста, який добре знає основні 

терміни і положення будівельного виробництва, трудові ресурси будівництва, будівельні 

процеси, їх класифікацію, потоковість будівельних процесів, техніко-економічні показники 

будівництва, технологію будівельного виробництва, матеріально технічні ресурси, контроль 

якості будівельних робіт і продукції, а також, охорону праці. 

Володіючи діалектичним методом пізнання, студенти повинні знати: 

- Особливості будівельної продукції.  

- Особливості її створення в умовах технічного переозброєння і 

реконструкції. 

-  Поняття про ДБН, БНіП та державні стандарти. Організація  праці в 

будівництві.  

- Будівельні робітники. Професія, спеціальність, кваліфікація. Організація 

праці робітників. Бригади, ланки.  

- Спеціалізовані і комплексні бригади.  

- Поняття про технічне і тарифне нормування: норми затрат праці, норми 

виробітку, норми затрат машинного часу.  

- Продуктивність праці. Нормативна трудомісткість, фактична й прийнята.  

- Поняття про потоковість будівельного виробництва.  

- Фронт робіт, захватки, ділянки, робоче місце, ярус.  

- Поняття про комплексну механізацію будівельного виробництва. 

Підготовчий період організації робіт на будівельному майданчику. 

- Основи технологічного проектування; 

- Технологія будівельного виробництва.  

- Склад будівельної бригади і витрати праці. 

-  Матеріально технічні ресурси. 

- Техніко-економічні показники; 

- Контроль якості будівельних робіт і продукції; 

- Охорону праці і навколишнього середовища та протипожежні вимоги 

будівництва.  

- Технологічний процес виконання опоряджувальних робіт 

Студенти повинні вміти:  

- складати циклограму будівельних потоків за заданими параметрами; 

- визначати техніко-економічні показники; 

- працювати з нормативними документами; 

- визначати працемісткість і машиноміскість. 
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ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Будівництво — це галузь матеріального виробництва, яка охоплює нове будівництво, 

реконструкцію, ремонт і реставрацію будинків і споруд. 

Нове будівництво — це зведення будинків і споруд за вперше розробленим проектом. 

Реконструкція — перебудова існуючих будинків і споруд для поліпшення їхнього 

функціонування або для використання їх за новим призначенням. 

Ремонт — оновлення (часткове або повне) будинків і споруд із додержанням основних 

рішень щодо первісного проекту, спрямоване на підтримання та підвищення їхніх 

експлуатаційних показників. 

Реставрація — відновлення, укріплення зруйнованих, пошкоджених пам'яток історії 

(архітектурних споруд) задля збереження їхнього історичного та художнього значення. Як 

окремий випадок — відбудова будинків і споруд з метою повернути їхній первісний вигляд. 

Будівельна галузь об'єднує підрядні, проектні, інженерно-пошукові та науково-дослідні 

організації і установи. Основу галузі складають будівельно-монтажні організації і 

обслуговуючі їх транспортні та промислові підприємства. 

Основним завданням будівельної галузі є створення будівельної продукції та забезпечення 

високої ефективності будівельного виробництва. 

Будівельне виробництво — комплекс взаємозв'язаних трудових процесів і виробничих 

стосунків, спрямованих на отримання будівельної продукції. 

У трудовому процесі беруть участь виконавці, засоби і предмети праці. Кінцевим 

результатом трудового процесу є готовий продукт — будівельна продукція. 

Будівельна продукція — це закінчені будівництвом і введені в експлуатацію будинки і 

споруди або їхні частини. Будівельна продукція може мати промислове, цивільне, 

сільськогосподарське та інше призначення у вигляді промислового підприємства, цеху, 

комплексужитлових будинків і споруд, окремих будинків, інженерних споруд або окремих 

конструктивних частин чи закінчених робіт. 

Будинки і споруди як об'єкти будівельного виробництва мають свої будівельно- 

технологічні особливості, які визначаються тим, що вони: різнорідні за призначенням, 

експлуатаційними характеристиками і довговічністю; різноманітні за архітектурно- 

конструктивними та інженерно-технічними рішеннями; індивідуальні за природними і 

кліматичними умовами використання; мають значні габарити і масу, потребують значних 

витрат праці і часу. 

Ознаками будівельного виробництва є такі: будівельна продукція нерухома і залишається 

на місці в процесі як створення, так і експлуатації, а робітники і технічні засоби 

переміщуються по фронту робіт; більшість будівельних процесів виконується на відкритому 

повітрі в умовах впливу погодно-кліматичних чинників і природних процесів; будівельна 

продукція створюється у визначених промислово-економічних умовах регіону, організаційно- 

технічних умовах певної будівельно-монтажної організації та у виробничих умовах 

конкретного будівельного майданчика. 

Будівельний об'єкт — будинок або споруда в процесі зведення — постійно змінює свої 

властивості й ступінь готовності, бо він знаходиться у безперервному процесі поступової 

реалізації проекту, що обумовлює зміну умов виробництва на конкретному будівельному май- 

данчику. 

Будівельний майданчик — простір, у якому розташовано будівельний об'єкт, існуючі й 

тимчасові споруди, інженерні мережі і матеріально-технічні ресурси, необхідні для виконання 

будівельних робіт. 

Під час створення будівельної продукції споживається велика кількість матеріальних 

ресурсів — предметів праці — будівельні матеріали, напівфабрикати, вироби і конструкції. 

Будівельні матеріали, як правило, характеризуються сталими за часом властивостями і 

поділяються на природні (пиломатеріали, камінь, пісок, глина) і штучні (цемент, вапно, скло) 

матеріали, а за умовами роботи і призначенням — на конструкційні (природні та штучні ка- 

м'яні матеріали, в'яжучі речовини, метали, полімери, деревина, композиційні матеріали) і 
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матеріали спеціального призначення (теплоізоляційні, акустичні, гідроізоляційні, покрівельні, 

антикорозійні, опоряджу-вальни. 

Для напівфабрикатів характерна нестабільність фізико-хімічних і механічних 

властивостей у часі та необхідність їхньої обробки протягом регламентованого часу — це 

бетонні суміші, будівельні розчини, покрівельні мастики тощо. 

До будівельних виробів належать попередньо виготовлені конструктивні елементи 

будинків і споруд — закладні деталі, арматурні сітки, двірні та віконні блоки, ферми, колони, 

балки, блок-кімнати тощо. Вироби, що мають найбільший технічно можливий ступінь 

укрупнення і готовності, називаються будівельними конструкціями. 

Основна маса будівельних матеріалів, виробів і напівфабрикатів виготовляється на 

підприємствах промисловості будівельних матеріалів і підприємствах будівельної індустрії 

або постачається іншими галузями народного господарства, а деяка частина — безпосередньо 

на будівельному майданчику, приоб'єктних полігонах чи виробничих базах. 

Використання будівельних матеріалів і виробів, які не мають супроводжувальних 

документів (паспорта, сертифіката), що підтверджують відповідність якісних показників їх 

вимогам державних стандартів або технічних умов, а також товарного знака (заводської 

марки), заборонено. 

Для створення будівельної продукції потрібно мати засоби праці — спеціальні технічні 

засоби, які за призначенням і характером використання поділяють на знаряддя праці, 

будівельну оснастку та інвентар. 

Знаряддя праці — будівельні машини, ручний та механізований інструмент. За 

допомогою знарядь праці робітники безпосередньо впливають на предмети праці для зміни 

їхнього положення, форми, внутрішнього стану, властивостей тощо. 

Будівельна оснастка — це допоміжні технічні засоби, за допомогою яких забезпечують 

потрібне положення робітників, предметів та знарядь праці у просторі — допоміжні пристрої 

(риштування, помости, естакади та ін.) — або надають необхідної форми, розмірів і положення 

у просторі матеріальним елементам під час їхнього перетворення у будівельну продукцію — 

пристосування (траверси, стропи, захоплювачі, причалки, розчалки, підкоси, кондуктори, 

шаблони). 

Будівельний інвентар — засоби технічного оснащення робочих місць і будівельного 

майданчика, за допомогою яких забезпечуються: безпечні й зручні умови праці (освітлювальні 

пристрої, тимчасова огорожа, елементи заземлення та захисту від блискавки); збереження ма- 

теріалів і підручного інструменту (бункери, контейнери, касети); технологічні потреби у 

енергоносіях (парові і водогрійні котли, трансформатори, зарядні апарати); умови для 

безпечної і нормальної експлуатації будівельних машин і механізмів (сигнальні пристрої і об- 

межувачі руху, пристрої для очищення і миття будівельної техніки) тощо. 

Важливими чинниками підвищення ефективності будівельного виробництва є 

раціональне використання матеріально-технічних і енергетичних ресурсів, удосконалення 

форм і методів праці та впровадження ефективних методів технологічної підготовки 

виконання будівельних процесів. 

Комплекс цих питань є складовою частиною технології будівельного виробництва. 

Технологія — сукупність методів обробки, виготовлення, зміни внутрішнього стану, 

властивостей, форми матеріалу, напівфабрикатів у процесі виробництва продукції. 

Будівельні технології формуються за результатами прикладних досліджень, які 

розкривають закономірності ефективного застосування фізичних, хімічних, біологічних, 

соціально-економічних та інших природних і штучних процесів або явищ. Такі дослідження є 

предметом технології будівельних процесів як науки. 

Технологія будівельних процесів — прикладна наукова дисципліна, що охоплює знання 

про методи і режими виконання будівельних процесів. Теоретичною основою технології 

будівельних процесів є природничо-наукова сутність механічних, фізичних, хімічних, 

біологічних та інших процесів або явищ, які лежать в основі перетворення матеріальних 

елементів у будівельну продукцію, та принципи і закономірності цілеспрямованого їхнього 

використання. Завданням технології будівельних процесів є обґрунтування і розроблення 

технічно доцільних і економічно ефективних прийомів, методів і режимів оброблення, зміни 
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положення, форми, фізико-хімічного стану та інших властивостей матеріальних елементів у 

процесі отримання будівельної продукції. 

Тому загальною метою технології будівельних процесів як прикладної наукової 

дисципліни є: висвітлення загального змісту і структури будівельних процесів, їх трудових, 

матеріально-технічних, нормативно-правових й інших складових та їх взаємозв'язків; 

розкриття природничо-наукової сутності процесів і явищ, які лежать в основі перетворення 

матеріальних елементів на будівельну продукцію; дослідження закономірностей і меж 

ефективного застосування методів виконання і механізації будівельних процесів, у тому числі 

в екстремальних умовах (взимку, в суху і жарку погоду, в сейсмічних умовах тощо); 

розроблення оптимі-заційних процедур і методик технологічних розрахунків та методів 

проектування будівельних процесів. 

БУДІВЕЛЬНІ ПРОЦЕСИ 

Будівельними процесами називають виробничі процеси, які спрямовані на отримання 

будівельної продукції (наприклад, екскавація ґрунту, монтаж збірних конструкцій, 

фарбування стін тощо). 

Будівельний процес як трудовий процес — це єдина взаємообу-мовлена і взаємозв'язана 

сукупність цілеспрямованих дій, регламентованих певною послідовністю (у вигляді 

визначених правил чергування окремих дій) і режимами виконання їх (точно встановлений 

розпорядок, тривалість та значення допустимих параметрів окремих дш). 

За складністю виконання будівельні процеси поділяють на робочі операції та на прості і 

складні (комплексні) робочі трудові процеси. 

Робоча операція — це технологічно однорідний і організаційно неподільний елемент 

будівельного процесу, що забезпечує створення первинної будівельної продукції. Робочу 

операцію виконує постійний склад виконавців зі сталим складом предметів та знарядь праці. 

Робочу операцію може виконувати один або кілька робітників, які діють сумісно, - ланка 

робітників. 

Кожна окрема робоча операція складається із кількох робочих прийомів, а робочі прийоми 

— із сукупності послідовних робочих рухів. Робочі прийоми і робочі рухи виконує один 

робітник. 

Простим робочим процесом називають сукупність технологічно пов'язаних робочих 

операцій, які виконує один і той самий склад виконавців (ланка або бригада). Назва простого 

процесу залежить від предметів та знарядь праці. Наприклад, монтаж залізобетонних колон — 

установлення у проектне положення збірних залізобетонних колон за допомогою монтажного 

крана; екскавація ґрунту — розроблення ґрунту екскаватором. Прості робочі процеси 

характеризуються сталим складом виконавців, предметів та знарядь праці. 

Складним (комплексним) робочим процесом називають сукупність простих процесів, 

які організаційно і технологічно взаємозалежні і пов'язані єдиною кінцевою продукцією. До 

складних процесів, наприклад, належать процеси, пов'язані зі зведенням монолітних залізобе- 

тонних конструкцій, монтажем збірних конструкцій каркаса тощо. Комплексні процеси 

характеризуються змінним складом виконавців, предметів та знарядь праці. 

За технологічними ознаками будівельні процеси поділяють на заготівельні, транспортні 

та монтажно-укладальні. 

Заготівельні процеси — це процеси виготовлення будівельних конструкцій і виробів, 

приготування розчинів і бетонної суміші та інших напівфабрикатів, виготовлення будівельної 

оснастки та інвентарю, а також процеси, що підвищують ступінь їх готовності до застосування 

— укрупнення і проектне оснащення конструкцій допоміжними пристроями і 

пристосуваннями, приймання і приготування розчину і бетонної суміші у 

розчинозмішувальних агрегатах, різка, гнуття, антикорозійна та інша обробка арматурних 

виробів і деталей. Заготівельні процеси звичайно виконують на спеціалізованих 

підприємствах, базах, площадках, стендах та безпосередньо на будівельному майданчику. 

Транспортні процеси — будівельні процеси переміщення будівельних матеріалів, 

виробів та технічних засобів, включаючи вантажно-розвантажувальні операції. Процеси 

переміщення будівельних вантажів до будівельного майданчика (так звані 
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зовнішньомайданчикові транспортні процеси) здійснюють з використанням транспортних за- 

собів загальнобудівельного призначення. Процеси переміщення будівельних матеріалів і 

виробів у межах будівельного майданчика до робочих місць (внутрішньомайданчикові 

транспортні процеси) здійснюють з використанням спеціального технологічного транспорту 

монтажних кранів, бетононасосів, транспортерів тощо. Внутрішньомайданчикові транспортні 

процеси завжди виконуються разом з монтажно-укладальними процесами. 

Монтажно-укладальні процеси — це процеси переробки, зміни стану, властивостей, 

форми або положення предметів праці, внаслідок чого створюється будівельна продукція у 

вигляді частин будинків та споруд. Монтажно-укладальні процеси виконують на 

будівельному майданчику; їх поділяють на основні (кладка стін, монтаж конструкцій, 

укладання бетонної суміші тощо) і допоміжні. Допоміжні процеси виконують перед або 

одночасно з монтажно-укладальними процесами; звичайно це контрольно-вимірювальні 

операції та робочі процеси й операції, які забезпечують безпечні і нормативні умови праці 

(огороджування, переставлення риштувань і помостів, монтаж тимчасового освітлення), 

поліпшують технологічні властивості предметів праці (водопониження, заморожування 

грунтів, пробудження розчинів і т. ін.). 

За режимом виконання розрізняють неперервні і переривчасті процеси. У неперервних 

процесах (наприклад, кам'яна кладка, монтаж конструкцій) робочі операції виконують одну 

за одною без перерв незалежно від місцевих виробничих умов. Переривчасті процеси — це 

процеси, при виконанні або після закінчення яких спостерігаються технологічні перерви, 

зумовлені природою внутрішніх процесів і явищ та властивостями матеріальних елементів, які 

укладаються, або особливостями технологічного процесу: твердіння бетону, нанесення шарів 

вапняно-піщаної штукатурки з висушуванням кожного окремого шару тощо. 

За значенням у виробництві будівельні процеси поділяють на ведучі та сумісні. Ведучі 

(провідні) процеси входять до безперервного ланцюга технологічного циклу і визначають 

його загальну тривалість. Сумісні (другорядні) процеси виконують паралельно з ведучими. 

Технологічний цикл — сукупність процесів (провідних і другорядних) від першого до 

завершального, результатом яких є первинна будівельна продукція. Правильне суміщення 

процесів з дотриманням технологічних умов і правил безпеки праці дає змогу значно 

скоротити тривалість технологічних циклів і терміни будівництва. 

За ступенем механізації будівельні процеси поділяють на автоматичні, автоматизовані, 

комплексно-механізовані, механізовані та ручні. 

Для створення будівельної продукції здійснюється певне комбінування й об'єднання 

будівельних процесів різної складності в єдину упорядковану сукупність. Таку сукупність 

процесів називають будівельними роботами. Розрізняють загальнобудівельні і спеціальні 

роботи. Упорядкована й об'єднана на технологічній основі сукупність загальнобудівельних і 

спеціальних робіт має назву — будівельно-монтажні роботи. 

Будівельні роботи розрізняють за видом матеріалів, які переробляються (земляні, кам'яні, 

бетонні і залізобетонні), або за конструктивними елементами, які є продукцією даного виду 

робіт (покрівельні, ізоляційні, опоряджувальні). 

Сукупність виробничих процесів і операцій, що пов'язані з встановленням у проектне 

положення і з'єднанням у єдине ціле окремих конструктивних елементів, називається 

монтажними роботами. Монтажні роботи включають в себе монтаж будівельних конструкцій 

(залізобетонних, металевих, дерев'яних), монтаж внутрішніх санітарно-технічних мереж і 

пристроїв, технологічного обладнання та інших інженерно-технічних систем. 

До загальнобудівельних робіт належать земляні, бетонні, залізобетонні, кам'яні, 

опоряджувальні, покрівельні та інші роботи, а також монтаж будівельних конструкцій. 

Спеціальні роботи, що виконуються, як правило, спеціалізованими організаціями, — це 

роботи з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем (водопроводу, каналізації, 

опалення, вентиляції і кондиціювання), систем енерго- й електропостачання, зв'язку, 

автоматики, технологічного обладнання тощо. 

Будівельні процеси і роботи ще прийнято об'єднувати за виробничими стадіями.  

Стадія виробництва — це комплекс технологічно закінчених робіт, результатом 

виконання яких є створення окремої частини будинку або споруди. Звичайно відокремлюють 
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три стадії: роботипершої стадії, результатом здійснення яких створюється підземна частина 

будинку або споруди; роботи другої стадії — наземна частина; роботи третьої стадії — 

опоряджувальні і покрівельні роботи; внутрішні санітарно-технічні й електромонтажні 

роботи; монтаж технологічного обладнання і т. ін. 

БУДІВЕЛЬНІ РОБІТНИКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 

Для створення високоякісної будівельної продукції потрібна наявність певної категорії 

виконавців (робітників), які мають спеціальні знання і практичні навички для ефективного та 

безпечного виконання будівельних процесів. 

Таких виконавців називають будівельними робітниками. їх розрізняють за фахом, 

спеціальністю і кваліфікацією. 

Фах будівельного працівника визначається видом роботи, яку він виконує (наприклад, 

муляр, покрівельник, опоряджувальник). 

Будівельні робітники, які мають певний фах, можуть спеціалізуватись на виконанні 

окремих видів процесів у межах свого фаху, тобто мати спеціальність. Наприклад, 

покрівельник може бути покрівельни-ком-жерстяником, покрівельником м'яких покрівель; 

опоряджувальник може мати спеціальність штукатура, маляра, личкувальника, паркетника. 

Для виконання будівельних процесів потрібні робітники з різним рівнем підготовки, тобто 

різної кваліфікації, яка визначається наявністю у робітника певних знань і умінь для 

виконання прийомів і операцій певної складності за визначений час з додержанням 

нормативних вимог щодо якості продукції. 

Показником кваліфікації робітника є його кваліфікаційний розряд, який встановлюється 

відповідно до тарифно-кваліфікаційної характеристики, що наведена для кожного фаху і 

кожного розряду в «Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і фахів робітників. 

Розділ: Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи». Цей довідник містить 

характеристики фахів та перелік відомостей про обсяг необхідних знань і професійних 

навичок відповідно до заданої складності робіт: робітник повинен знати технологію процесу, 

правила і засоби перевірки його якості, правила техніки безпеки і вимоги до ступеня 

готовності і якості попередніх і сумісних процесів. 

Присвоєння кваліфікаційного розряду відбувається за результатами перевірки 

кваліфікаційною комісією знань і умінь робітника, яка при цьому бере до уваги тарифно- 

кваліфікаційні вимоги до роботи, що виконується. В будівництві існує шість кваліфікаційних 

розрядів (шостий — найвищий). 

Безперервне вдосконалення форм і методів праці є однією із найважливіших умов 

економного використання трудових ресурсів, підвищення ефективності виконання 

будівельних процесів та якісних показників будівельної продукції. Форми і методи праці 

безперервно вдосконалюються на основі впровадження прикладних досліджень в галузі фізіо- 

логії, гігієни і психології праці, соціології і трудового права, ергономіки, виробничої естетики і 

професійної педагогіки тощо. 

Планомірна реалізація результатів цих досліджень здійснюється як взаємообумовлений і 

взаємозв'язаний комплекс заходів науково-технічного й організаційно-технологічного 

характеру, який охоплює такі основні напрями: вдосконалення форм організації праці; 

вдосконалення нормування й оплати праці; раціоналізація робочих місць та підвищення 

безпеки праці; вдосконалення режимів і умов праці; підвищення загального рівня професійної і 

кваліфікаційної підготовки будівельних робітників. 

Організація праці в будівництві заснована на розподілі і кооперації праці виконавців. 

Розподіл праці здійснюється за умов додержання поопераційного принципу виконання 

будівельних процесів. Це означає, що будівельний процес поділяється на однорідні робочі 

операції, що виконуються кількома робітниками, кожний з яких здійснює робочі прийоми, 

складність яких відповідає його професії, спеціальності та кваліфікації. 

Кооперація праці передбачає об'єднання зусиль групи виконавців для виконання одного і 

того самого процесу чи комплексу взаємозв'язаних процесів. Основними формами кооперації 

в будівництві є ланка і бригада. Ланка — це найменша група виконавців, кількісний склад якої 

має обґрунтовану виробничо-технологічну доцільність. До складу ланки звичайно входять 

кілька робітників однієї спеціальності й обов'язково різної кваліфікації. Кілька ланок 
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об'єднуються у бригади, на чолі яких стоять бригадири — досвідчені робітники V чи VI 

розряду. Кількісний і кваліфікаційний склад ланок і бригад встановлюють залежно від обсягів 

робіт та складності процесів, що виконуються. Ланково-бригадна форма організації праці 

робітників забезпечує єдність принципів розподілу і кооперації праці. При цьому досягається 

раціональна диференціація праці будівельних робітників за умов виконання ними робіт, 

властивих їхній спеціальності і кваліфікації, та об'єднання зусиль груп виконавців для 

здійснення простих і комплексних робочих процесів. 

У будівництві найбільш поширені спеціалізовані і комплексні бригади. Спеціалізовані 

бригади формують для виконання великих обсягів робіт, які складаються з однорідних 

простих робочих процесів. Комплектують ці бригади з ланок робітників однієї і тієї самої або 

суміжних спеціальностей (бригада паркетників, бригада малярів), загальний кількісний склад 

таких бригад становить 25-30 чол. 

Комплексні бригади формують для виконання складних робочих процесів, коли потрібно 

забезпечити технологічну та організаційну узгодженість виконання простих робочих процесів, 

які складають комплексний (складний) процес. До складу комплексних бригад належать ланки 

робітників різного фаху і спеціальності. Так, при зведенні монолітних залізобетонних 

конструкцій формують комплексну бригаду, до складу якої належать ланки теслярів, 

арматурників, бетонників, слюсарів тощо, виконуючих процеси встановлення і розбирання 

опалубки, монтажу арматури, укладання бетонної суміші, догляду за бетоном та інші прості 

процеси, які організаційно і технологічно взаємозалежні і пов'язані єдиною кінцевою 

продукцією. Комплектують комплексні бригади із 40-50 робітників. 

Для підвищення ефективності праці та ступеня готовності будинку в цілому або його 

окремих частин іноді комплексні бригади перетворюють у бригади кінцевої продукції, які 

виконують всі будівельно-монтажні роботи і процеси на частині будинку або в цілому на 

об'єкті. Такі бригади забезпечують виконання не тільки комплексу взаємоузгоджених робіт, а 

й виконання сумісних процесів, що ліквідує недоробки і підвищує загальний ступінь 

готовності об'єкта. 

Одним із основних критеріїв оцінки трудової діяльності робітників є продуктивність 

праці, яка має найважливіше народногосподарське значення. В будівництві продуктивність 

праці робітників оцінюється їх виробітком (кількістю будівельної продукції, випущеної за 

одиницю часу — за годину, протягом робочої зміни тощо — в одиницях виміру продукції або 

в грошовому обчисленні), віднесеним до середнього складу виконавців, які були зайняті 

виробленням продукції протягом тієї самої одиниці часу: 

Р = V/t n , (1.1) 

де Р — виробіток на 1 люд.-год (люд.-зміну), одиниці виміру продукції; V — обсяг робіт, 

виконаний при виробленні певної кількості продукції за визначений час, м2; т; шт.; t — 

фактично витрачений час на вироблення певної кількості продукції; n — середня кількість ви- 

конавців. 

Рівень продуктивності праці можна також охарактеризувати витратами праці (люд.-год; 

люд.-зміни) на одиницю будівельної продукції — трудомісткістю одиниці продукції (Q). Q — 

величина обернена до показника продуктивності праці, визначається за формулою 

Q = V/Р, або (з урахуванням виразу (1.1)) Q = t n. 

Продуктивність праці та трудомісткість одиниці продукції — величини змінні і залежать 

від кваліфікації виконавців, ступеня їх знайомства з технологією процесу, досконалості 

техніки процесу, місцевих умов виробництва, впливу погодно-кліматичних чинників тощо. 

Розрізняють фактичні, планові і нормативні показники продуктивності праці. 

Фактична трудомісткість і виробіток розраховуються на основі фактичних витрат праці і 

часу на виконання виробленої будівельної продукції. 

Планові показники трудомісткості і продуктивності визначаються з урахуванням 

перевиконання виробничих норм, які очікуються. 

Нормативна трудомісткість і продуктивність праці розраховуються на основі діючих 

виробничих норм витрат часу на комплекс будівельних процесів, необхідних для вироблення 

відповідної будівельної продукції. 

Технічне нормування — встановлення кількісних норм витрат праці, машинного часу та 
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матеріальних ресурсів на одиницю будівельної продукції. Норми витрат праці встановлюють 

у вигляді норм часу і виробітку. 

Норма часу — це час, який встановлено на виконання одиниці продукції робітником 

відповідного фаху і кваліфікації в умовах правильної організації праці і виробництва. Норма 

часу, яка встановлює тривалість роботи робітника при створенні одиниці продукції, на- 

зивається нормою часу робітників (Нч); відповідно норма часу, яка встановлює час 

використання машини, називається нормою часу машини (Нм.ч ). У технічному нормуванні 

праці у будівництві норма часу виражається в годинах на одиницю виміру продукції (год/м2; 

год/т). 

З нормою часу пов'язані норми витрат праці, норми виробітку робітників та норми 

виробітку (продуктивності) машин. 

Норма витрат праці (Нв п) — це витрати праці, які встановлено на виконання одиниці 

продукції робітниками (ланкою) відповідного фаху і кваліфікації в умовах правильної 

організації праці і виробництва. В технічному нормуванні праці норма витрат праці 

виражається в людино-годинах на одиницю виміру (люд.-год/м3 тощо). 

Норма виробітку робітників (Нвир) - кількість продукції, яка має бути вироблена за 

одиницю часу робітником відповідного фаху і кваліфікації в умовах правильної організації 

праці і виробництва. її обчислюють в одиницях виміру продукції на одиницю часу (м2/год; 

м3/зміну). Норма виробітку наводиться у вигляді норм виробітку ланки, якщо будівельний 

процес виконує ланка робітників, або норм виробітку робітника, якщо будівельний процес 

виконує один робітник. 

Норма виробітку (продуктивності) машин - кількість продукції, яка має бути виконана 

машиною за одиницю часу під керуванням робітників відповідного фаху і кваліфікації в 

умовах правильної організації праці і виробництва. Виражається в одиницях виміру продукції 

за одиницю часу (м2/год; т/зміну). 

Норма виробітку обернено пропорційна нормі часу: 
Нвир = 1 / Нч. 

Кожна норма праці має не тільки числову характеристику, яка встановлює кількість витрат 

праці (часу) на одиницю продукції або кількість продукції за одиницю часу, а й 

характеристику будівельного ^процесу та умов праці і виробництва, за яких ця норма може 

бути дійсна. Така характеристика називається будівельно-технологічпою нормаллю — 

сукупністю технічних, технологічних і організаційних характеристик, санітарно-технічних, 

фізіологічних і соціальних чинників умов праці і виробництва, які встановлені з урахуванням 

сучасного рівня будівельної техніки і технології процесу, правильної організації і безпеки 

праці, ефективного використання технічних засобів і кваліфікації виконавців. 

Використання матеріальних ресурсів регламентується нормами витрат матеріалів — 

плановою кількістю матеріалів на виготовлення одиниці продукції при визначеному рівні 

техніки і відповідної організації виробництва. 

Технічні норми розробляють на основі досягнутого загального рівня розвитку техніки і 

технології з урахуванням перспектив освоєння нової техніки, технології і організації 

будівельного виробництва, а також з урахуванням властивостей і якісних показників нових 

будівельних матеріалів і методів обробки їх. Технічні норми систематично переглядаються з 

метою упорядкування їх згідно з науково-технічними досягненнями. 

Залежно від призначення технічні норми поділяють на виробничі норми (первісні норми - 

призначені для виробничого планування, контролю за витрачанням ресурсів безпосередньо 

під час будівництва, а також під час проектування і розробки документації щодо виробництва 

робіт та при обґрунтуванні технологічних рішень), кошторисні норми (складання кошторисів 

на будівництво), укрупнені, комплексні норми і т. д. 

Технічні норми витрат праці поряд з розрядами робіт і тарифними ставками є основою 

тарифного нормування й оплати праці. 

Тарифне нормування — це якісна оцінка праці виконавців, кількість якої встановлено у 

технічних нормах. Тарифне нормування диференціює оплату праці залежно від складності і 

трудомісткості робіт. Основа тарифного нормування — тарифна система, елементами якої є 

тарифна сітка і тарифні коефіцієнти. Тарифна сітка — це шкала, в якій кожному з шести 
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розрядів відповідає тарифний коефіцієнт, що вказує, у скільки разів ставка (С-) робітника 

більш високого розряду має бути вище ставки (С,) робітника І розряду: к. = = С,. / С,: 

Розряд І II ІІІ IV V VI 

Тарифні 1 1,125 1,266 1,427 1,602 1,803 

коефіцієнти       

За допомогою тарифних коефіцієнтів встановлюють тарифні ставки, які залежно від 
вибраної одиниці робочого часу можуть бути часові, добові та місячні. Тарифну ставку 

робітникам І розряду встановлює уряд з урахуванням мінімуму заробітної плати робітників 

цієї галузі промисловості і будівництва. 

Оплата праці кожного працівника визначається кінцевим результатом роботи й 

індивідуальним трудовим внеском. У будівництві діють дві форми оплати праці: відрядна і 

погодинна. Відрядна оплата праці здійснюється за виготовлену продукцію за умови 

додержання вимог щодо її якісних показників. Розрізняють пряму відрядну оплату — при 

нарахуванні заробітної плати за кожну одиницю виготовленої продукції — і акордну — при 

нарахуванні заробітної плати за виконання комплексу робіт і процесів на закінченій частині 

будинку чи споруди або за кожну одиницю (структурну одиницю) кінцевої продукції, на- 

приклад за всі електромонтажні роботи або за комплекс малярних робіт на секції будинку чи 

будинку в цілому. 

При погодинній оплаті праці заробіток робітників визначається на основі тарифних ставок і 

фактично відпрацьованого часу. 

Для підвищення ефективності праці, поліпшення якості будівельної продукції, 

підвищення ступеня використання засобів механізації, зменшення тривалості робіт, 

матеріаломісткості й енергоємності будівельної продукції застосовують відрядно-преміальну і 

погодинно-преміальну оплату праці, за яких як винагороду за отримані результати 

нараховують премію. 

Раціоналізація робочих місць і підвищення безпеки праці передбачає забезпечення 

нормативних і безпечних умов праці за рахунок:оснащення робочих місць потрібними 

засобами праці, допоміжними пристроями, пристосуваннями і будівельним інвентарем та 

раціонального розміщення їх у межах робочого місця; забезпечення робочих місць засобами 

колективного захисту, а робітників — засобами індивідуального захисту; створення 

потрібного запасу будівельних матеріалів, напівфабрикатів і конструкцій та забезпечення 

його своєчасного поповнення в процесі виконання робіт. 

Удосконалення режимів і умов праці спрямоване на збереження працездатності і 

попередження перевтомлення працівників, а також попередження професійних захворювань, 

травм і нещасних випадків. Для цього треба додержуватися змінних, добових і місячних 

режимів праці та відпочинку, виконувати комплекс організаційно-технологічних заходів і 

робіт щодо зниження рівня впливу шкідливих чинників на працівників (захист від вібрації, 

шумів, аерозолів, димів, газів), а також щодо забезпечення нормативних умов праці при 

недостатньому освітленні, сильному вітрі, дощі, снігопаді тощо. 

Підвищення загального рівня професійної і кваліфікаційної підготовки будівельних 

робітників є найважливішою умовою подальшого успішного вдосконалення технології і 

техніки виконання будівельних процесів. Навчання, перепідготовку чи підвищення 

кваліфікації робітників здійснюють у навчальних закладах або безпосередньо на виробництві 

за спеціальними навчальними програмами з відривом чи без відриву від виробництва. 

Масове навчання всіх робітників ефективним методам організації і раціональним 

прийомам праці здійснюється на основі розробки і широкого використання карт трудових 

процесів. При розробці карт трудових процесів ураховують всі особливості певної операції, 

робочі прийоми і рухи, з яких вона складається, аналізують фізичні навантаження й 

енергетичні витрати робітника під час її проведення. Окремі прийоми праці проектують з 

додержанням правил економії рухів: одночасність і симетричність окремих рухів, 

безперервність і плавність траєкторій їх, додержання вільного ритму з концентруванням 

зусиль у вирішальну мить, переважання динамічної роботи над статичною, коротких рухів над 

довгими тощо. Результати досліджень щодо вивчення ефективних прийомів праці 

оформляються у вигляді карт трудових процесів, які є основними документами наукової 
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організації праці. 

Карти трудових процесів розробляють за єдиною методикою; звичайно вони містять 

чотири розділи: 

I. Галузь і ефективність застосування карти (конструктивно-технологічне призначення 

продукції; показники ефективності — виробіток на 1 люд.-зміну та витрати праці на одиницю 

продукції у люд.-год); 

II. Виконавці і засоби праці (кваліфікаційно-кількісний склад ланки, види і потреба в 

інструменті, допоміжних пристроях і пристосуваннях та будівельному інвентарю); 
 

Рис. 1.1. Поопераційний графік бетонування балок перекриття: Б1, Б2, Б3 — бетонувальник 

відповідно IV, III та II розрядів 

 

III. Вимоги щодо готовності попередніх конструкцій і робіт (перелік робіт і процесів, які 

мають бути закінчені до початку процесу, вимоги щодо готовності конструкцій, умови, за яких 

процес має розпочатися, а також умови безпеки праці); 

IV. Технологія процесу й організація праці (послідовність, технологічний режим і витрати 

праці на виконання робочих операцій у вигляді поопераційного графіка (рис. 1.1) з ретельним 

описанням робочих прийомів і рухів; схема організації робочого місця з розміщенням 

механізмів, допоміжних пристроїв та пристосувань, будівельного інвентарю, а також 

робітників). 

НОРМАТИВНА І ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. ПРОЕКТУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ 

Будівництво як сфера трудової діяльності регламентується системою законодавчих актів і 

нормативних документів, які в сукупності є її нормативною базою. Система нормативних 

документів у будівництві складається з будівельних норм і правил, державних стандартів та 

інших нормативних документів, які затверджуються Держбудом України, міністерствами, 

відомствами та органами державного контролю. 

Нормативні документи встановлюють комплекс норм, правил і вимог, які обов'язкові при 

розробці проектно-кошторисної документації; виконанні інженерних пошуків; будівництві і 

реконструкції будинків і споруд; виготовленні будівельних матеріалів, конструкцій і виробів і 

т. д. 

Основними нормативними документами в будівництві є Державні будівельні норми, які 

носять законодавчий характер і обов'язкові для використання всіма проектно-пошуковими і 

будівельно-монтажними організаціями, підприємствами будівельної індустрії та іншими 

організаціями і установами, що здійснюють будівництво незалежно від відомчого 
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підпорядкування або форми власності. 

Будівельні норми і правила встановлюють: 

— вимоги до організації, управління й економіки при проектуванні, інженерних пошуках 

і будівництві; 

— норми проектування населених міст, підприємств промислового, 

сільськогосподарського та іншого призначення, будинків і інженерних споруд, будівельних 

конструкцій, основ і фундаментів; 

— правила організації, управління, виконання і приймання робіт; 

— правила ціноутворення у будівництві і кошторисні норми; 

— норми витрат матеріальних і трудових ресурсів. 

Система нормативно-правового забезпечення будівництва постійно вдосконалюється з 

метою приведення її у відповідність до останніх досягнень науково-технічного прогресу в 

будівництві, а також у відповідність до змін у виробничих стосунках при вдосконаленні або 

перетворенні виробничо-правових форм господарювання. 

Будівництво здійснюється за спеціальним проектом, який розроблено з додержанням 

будівельних норм і правил та затверджено у встановленому порядку. 

Проект — це система розрахунків, робочих креслень, макетів та інших документів, яка 

обґрунтовує економічну і технічну доцільність будівництва об'єкта та визначає його 

архітектурно-конструктивні рішення й оптимальні будівельно-технологічні умови виконання 

будівельних процесів, що забезпечують закінчення будівництва у задані терміни з 

мінімальними витратами матеріально-технічних і трудових ресурсів. 

Проекти розробляють як на будівництво невеликих будинків або їхніх елементів 

(наприклад, окремих конструкцій, технологічного обладнання, інтер'єрів тощо), так і на 

будівництво великих міст, житлових масивів, промислових підприємств, електростанцій, 

залізниць тощо. 

Кожний проект складається з кількох частин (розділів): архітектурно-будівельна, 

технологічна, енергетичне й інженерне обладнання, організація будівництва, кошторисні 

розрахунки, техніко-економіч-ні показники тощо, розроблення яких здійснюють відповідні 

спеціалісти. 

Проектування починається з обґрунтування соціально-економічної або господарської 

необхідності будівництва даного об'єкта в тому чи іншому регіоні, населеному пункті, місті. 

Потім розробляють техніко-економічне обґрунтування — передпроектний документ, в якому 

наводять основні техніко-економічні показники, конструктивно-технічні й експлуатаційні 

характеристики об'єкта, що підлягає будівництву. За затвердженням розробляють завдання на 

проектування, яке передають проектній організації, після чого вона розпочинає проектування. 

Залежно від складності об'єктів проектування виконують у дві або одну стадію. При 

проектуванні в дві стадії для відносно складних і великих об'єктів спочатку розробляють 

технічний проект (перша стадія), а потім робочі креслення (друга стадія). У разі 

проектуванняв одну cтадію - будівництво невеликих та відносно нескладних об'єктів — 

Розробляють техно-робочий проект - технічний проект, суміщений з робочими кресленнями у 

скороченому вигляді. 

Основною проектною документацією, що регламентує організацію і технологію 

виробництва будівельно-монтажних робіт, є проект організації будівництва і проект 

виконання робіт. 

Проект організації будівництва є невід'ємною частиною робочого проекту і складається 

одночасно з розробленням інших його розділів з узгодженням об'ємно-планувальних, 

конструктивних і технологічних рішень об'єкта з можливими методами організації і виконання 

робіт. Проект організації будівництва розробляє генеральна проектна організація або за її 

дорученням проектна організація, яка спеціалізується на будівельному проектуванні. Проект 

організації будівництва складається з комплексу взаємозв'язаних проектних рішень 

організаційно-технологічного, технічного, нормативного та планово-економічного характеру 

щодо виконання підготовчих і основних виробничих процесів на будівельному майданчику, 

що забезпечує своєчасне розгортання, здійснення та завершення будівництва в затверджені 

терміни. 
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Проект виконання робіт розробляють на основі робочого проекту; він спрямований на 

забезпечення прийняття ретельно обґрунтованих рішень щодо технології виконання 

будівельних процесів у конкретних виробничих і погодно-кліматичних умовах. Проект 

виконання робіт виконує генпідрядна установа (за необхідності із залученням субпідрядних 

та проектних спеціалізованих установ). 

Проект виконання робіт розробляють на основний і підготовчий періоди будівництва, на 

окремі стадії і види робіт (наприклад, на зведення підземної частини будинку або на монолітні 

бетонні і залізобетонні роботи, на опоряджувальні або покрівельні роботи), а також окремо на 

роботи, які виконують в екстремальних умовах (взимку, в умовах підтоплення території тощо). 

Проектування технології виробництва будівельно-монтажних робіт виконують у дві 

стадії: аналіз і оцінка обґрунтувань; розроблення проекту виконання робіт. 

Аналіз і оцінка обгрунтувань передбачає всебічне і ретельне врахування всіх будівельно- 

технологічних та виробничо-технічних умов і параметрів зведення будинків, споруд або 

окремих конструкцій при формуванні можливих методів виробництва і механізації 

будівельних процесів, а також техніко-економічну оцінку ефективності їх. Аналіз і оцінка 

обґрунтувань складається з таких елементів: аналіз проекту щодо відповідності проектних 

рішень нормативним документам з встановленням основних об'ємно-планувальних і конст- 

руктивних рішень об'єкта, параметрів обсягу робіт за окремими процесами, характеру 

розподілу їх по фронту робіт і термінам виконання, а також відповідності проекту 

технологічним, технічним та ресурсним можливостям будівельної організації та існуючій 

будівельній індустрії тощо; 

аналіз умов виконання робіт щодо характеру і рівня впливу природних процесів 

(геологічні і гідрогеологічні процеси, сейсмічні, метеорологічні процеси та явища), погодно- 

кліматичних чинників (виконання робіт взимку, в умовах сухої і спекотної погоди, під час 

дощу, снігопаду, сильного вітру), наявності шкідливих і небезпечних чинників зовнішнього 

середовища (ступінь загазованості, пилоутворення, концентрація небезпечних і шкідливих 

аерозолів, небезпека враження електрострумом), а також інші умови й обмеження; 

оцінка можливих методів і термінів виконання будівельних процесів і робіт має 

ґрунтуватися на принципах варіантного проектування з обов'язковим узгодженням варіантів 

із генпроектувальником і субпідрядними організаціями. 

До складу проектів виконання робіт на зведення складних та унікальних об'єктів мають 

належати програми необхідних додаткових досліджень, випробувань та режимних 

спостережень (сейсмометричних, гідрогеологічних, гідрологічних, геохімічних, геодезичних), 

які можуть забезпечити надійне виконання будівельно-монтажних робіт та подальшу 

експлуатацію споруди. 

Розроблення проекту виконання робіт на зведення будинків і споруд та окремих 

конструкцій треба виконувати на підставі результатів багатоетапної оптимізації і вибору 

можливих методів виконання робіт. До складу проекту виконання робіт належать такі 

документи: 

- будівельний генеральний план з розподілом загального фронту робіт на дільниці, 

захватки і робочі зони з вказівкою для кожного елемента фронту робіт виду і ступеня 

складності умов виробництва, наявності і характеру дії небезпечних і шкідливих 

чинників та природних процесів, місця розташування надземних і підземних мереж 

(окремо діючих, особливо небезпечних, пожежо- та вибухонебезпечних), схеми руху і 

стоянки будівельних машин, границі і конструкція огорож будівельного майданчика і 

небезпечних зон, місця розташування будівельного обладнання, площадок для 

складування й укрупнення будівельних елементів, проїздів для будівельного 

транспорту та проходів для працівників, розміщення спеціальних пристроїв і захисних 

конструкцій, місць та умов підключення до діючих енергопостачальних мереж тощо; 

- календарний графік виконання робіт, у якому встановлено послідовність і терміни 

виконання будівельно-монтажних робіт і процесів; наведено витрати праці і машинного 

часу; визначено потребу у засобах механізації; відокремлено технологічні стадії і 

комплекси робіт, які доручено виконувати бригадам будівельних робітників, наведено 

їхній кількісний та професійно-кваліфікаційний склад; 
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- графіки постачання на об'єкт будівельних матеріалів, конструкцій, напівфабрикатів та 

обладнання; 

- графіки руху робочих кадрів і основних будівельних машин по технологічні карти 

(схеми) на виконання окремих видів робіт і будівельних процесів із включенням схем 

операційного контролю ЯКОСТІ, позподілом фронту робіт на захватки, ділянки, 

розрахунком витрат пращ 

- потреби у будівельних матеріалах, конструкціях і напівфабрикатах, засобах механізації, 

будівельної оснастки, допоміжних пристроях і пристосуваннях, а також у засобах 

захисту працівників. 

Крім цього, проект виконання робіт має містити: конструктивні рішення з улаштування 

спеціальних, допоміжних та захисних пристроїв і конструкцій, які потрібні для забезпечення 

безпечних і продуктивних умов праці; вказівки з контролю якості, включаючи схеми 

операційного контролю та приймання закінчених конструктивних частин і об'єкта; заходи з 

техніки безпеки і охорони праці з вказівкою особливостей і характеру суміщення робіт, 

небезпечних зон і конструкцій огорож їх, засобів індивідуального захисту та загального 

режиму роботи будівельних робітників на об'єкті. 

Прийняті рішення потрібно погоджувати з установами, які експлуатують підземні і 

надземні мережі та комунікації, транспортні шляхи, шляхопроводи і продуктопроводи, з 

установами, що постачають енергоресурси, які використовуватимуться для будівельного 

виробництва, тощо. Повністю узгоджений проект затверджується і надається виконавцю робіт 

не пізніш як за 2 міс. до початку робіт. 

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Основою підвищення ефективності будівельного виробництва є його безперервний 

розвиток і вдосконалення (процеси цілеспрямованого нарощування ефективності виробничих 

процесів та використання матеріально-технічних і трудових ресурсів). 

Під час дослідження ефективності будівельних процесів звичайно відокремлюють або 

питання оцінки ефективності існуючих (або вже реалізованих) технологічних рішень, або 

питання вибору раціональних технологічних рішень із можливої сукупності варіантів, або 

питання формування оптимальних технологічних рішень за даними критеріями (так звані 

методи поетапного синтезування оптимальних рішень). 

У практиці дослідження ефективності будівельних процесів і технологій використовують 

ряд критеріїв, які встановлюють кількісну міру відповідності реального (або передбачуваного) 

результату тому, що вимагається. Наявність різних критеріальних показників обумовлено 

необхідністю отримання різнобічної оцінної інформації, яка гарантує адекватність оцінок 

ефективності та рішень, які формуються або вибираються, щодо певних виробничо- 

технологічних обставин і умов. 

Для дослідження ефективності будівельних процесів використовують техніко-економічні 

показники, які встановлюють ступінь ефективності будівельного процесу за кількістю 

витраченого часу, трудових, матеріально-технічних і грошових ресурсів на одиницю кінцевої 

будівельної продукції. 

Основними техніко-економічними показниками ефективності будівельних процесів і 

будівельно-монтажних робіт є: 

собівартість — це грошові витрати на виконання будівельного процесу або одиниці 

будівельної продукції; собівартість виконання будівельного процесу складається з прямих і 

накладних витрат. Прямі витрати включають заробітну плату робітників, вартість матеріалів і 

конструкцій, що враховує заготівельно-складські витрати і вартість доставки на приоб'єктний 

склад, витрати на експлуатацію машин, механізмів і устаткування, а також транспортні 

витрати. Накладні витрати складаються з адміністративно-господарських витрат, витрат на 

утримання пожежної і сторожової охорони, спрацювання інвентарю та інструментів, 

випробування матеріалів і конструкцій тощо; 

трудомісткість — витрати праці на одиницю будівельної продукції (наприклад, на 1 м3 

монолітного залізобетону) або на загальний обсяг виконаних робіт (витрати праці на 

екскавацію ґрунту при влаштуванні котловану); 
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тривалість виконання процесу. 

У разі потреби основні техніко-економічні показники можна доповнити частковими: 

виробітком одного робітника за годину (день чи рік); витратами часу на одиницю будівельної 

продукції; рівнем механізації або автоматизації робочих трудових процесів; рівнем механізації 

(комплексної механізації) будівельно-монтажних робіт; показниками використання машин за 

часом чи за основним технологічним параметром (вантажопідйомністю); виробітком машини 

за одиницю часу, вартістю машино-зміни тощо. 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ 

Якість будівельної продукції — сукупна властивість, яка характеризує спроможність 

виробленої продукції задовольняти вимоги щодо її призначення — як сукупності 

архітектурно-естетичних, конструктивно-технічних, експлуатаційно-технологічних, 

санітарно-гігієнічних, тех-ніко-економічних, а також інших характеристик та параметрів. 

Якість будівельної продукції визначається: загальним рівнем проектних рішень, 

відповідності цих рішень сучасним вимогам науково-технічного прогресу та будівельним 

нормам і правилам; якістю будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які мають 

відповідати вимогам державних стандартів або технічних умов; якістю виконання будівельно- 

монтажних робіт. 

Важливу роль у забезпеченні потрібного рівня якості та відповідності виконаних робіт або 

закінчених будівництвом об'єктів вимогам нормативно-технічної документації відіграє 

контроль і нагляд у будівництві, який функціонує у вигляді системи установ, організацій і 

підрозділів, функціональне призначення яких регламентовано системою законодавчих і 

підзаконних актів та нормативними документами. 

До системи контролю і нагляду у будівництві входять органи державного і відомчого 

контролю, відповідні служби генерального проектувальника та замовника, що здійснюють 

авторський і технічний нагляд за додержанням умов проекту та вимог нормативної 

документації, а також служби будівельно-монтажних організацій, які здійснюють виробничий 

контроль якості будівельно-монтажних робіт. 

Виробничий контроль якості виконують під час підготовки і виконання будівельно- 

монтажних робіт; він спрямований на отримання об'єктивної і повної інформації щодо 

фактичної якості вихідних будівельних матеріалів, робочої документації та технології і 

техніки виконання будівельних процесів для виявлення причин відхилення від вимог 

нормативно-проектної документації і ухвалення рішень щодо виправлення та попередження 

їх у майбутньому. 

Виробничий контроль якості будівельно-монтажних робіт охоплює: вхідний контроль 

робочої документації, будівельних матеріалів, виробів 

1 напівфабрикатів та обладнання; операційний контроль окремих будівельних процесів і 

операцій; приймальний контроль закінчених робіт і конструкцій. 

Вхідний контроль — це перевірка якості конструкцій заводського виготовлення, 

будівельних матеріалів і виробів, які постачаються на будівельний майданчик, а також 

перевірка проектно-кошторисної документації, яка передається будівельній організації. 

Основна мета вхідного контролю — попередження використання при створенні будівельної 

продукції будівельних матеріалів і виробів, які не відповідають вимогам проекту, діючих норм 

та стандартів; забезпечення достатньої інформаційної змістовності проектно-кошторисної 

документації (її комплектність і відповідність нормативним вимогам). 

При вхідному контролі будівельних конструкцій, виробів і напівфабрикатів здійснюють 

їх зовнішній огляд, перевіряють відповідність їх проекту, вимогам стандартів і нормативним 

документам, а також наявність і зміст супроводжувальних документів, паспортів і сертифі- 

катів. 

Операційний контроль здійснюють під час виконання окремих будівельних процесів і 

операцій або після їхнього безпосереднього завершення; він спрямований на забезпечення 

своєчасного виявлення дефектів, виправлення та попередження їх. Під час операційного 

контролю перевіряють: додержання технології виконання виробничих процесів і операцій; 

відповідність закінчених робіт і конструкцій проекту, будівельним нормам, правилам і 

стандартам. При цьому перевіряють просторове положення, форму та геометричні розміри 
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конструктивних елементів, правильність чергування окремих процесів і операцій, 

конструктивних шарів та інших елементів, контролюють фізичні, міцнісні, електрохімічні, а 

також інші властивості матеріальних елементів у процесі перетворення їх на будівельну 

продукцію. 

Операційний контроль здійснюють відповідно до вимог будівельних норм, технологічних 

карт і схем операційного контролю, де наведено номенклатуру операцій і процесів, що 

підлягають контролю, відповідальні особи і служби, межі допустимих значень конструктивно- 

технологічних параметрів (допуски), методи і технічні засоби контролю, а також обсяги 

контролю і його періодичність. 

Приймальний контроль — це перевірка якості виконаних робіт із встановленням 

відповідності їх проекту і нормативним вимогам. 

У процесі приймального контролю перевіряють: додержання технологічних допусків, 

правил виконання робіт та виконання вимог будівельних норм, технічних умов і проекту; 

наявність паспортів і сертифікатів на будівельні матеріали, вироби і напівфабрикати та 

відповідність якісних характеристик їх державним стандартам та вимогам проекту, а також 

лабораторні випробування і їхні результати; наявність і правильність заповнення журналів 

виконання робіт; точність геодезичного розбивання і фактичне положення конструктивних 

частин та інші параметри і вимоги. 

Прийманню підлягають як закінчені роботи, окремі відповідальні конструкції, так і 

приховані роботи, які підлягають попередньому прийманню із складанням актів про 

приймання робіт. 

Оцінку якості і приймання закінчених робіт і конструктивних частин здійснюють 

спеціальні служби будівельних організацій, оснащені технічними засобами, що забезпечують 

потрібну достовірність і обсяг контролю. Результати оцінки фіксуються на виконавчих схемах 

і кресленнях, у журналах робіт (загальний журнал робіт, журнали на виконання окремих видів 

робіт: монтажних, бетонних, зварювальних тощо) та в інших виконавчих документах. 

Приймання прихованих робіт оформлюють актами й оцінюють спільно з представниками 

технічного нагляду замовника. Акти огляду прихованих робіт складають на закінчений процес 

і безпосередньо перед початком наступних робіт. Виконання робіт заборонено, якщо відсутні 

акти огляду попередніх прихованих робіт. 

Приймальний контроль і оцінку якості відповідальних конструкцій виконують за 

готовністю їх у процесі зведення спільно з представниками технічного нагляду замовника та 

в окремих випадках (у разі приймання складних конструктивних частин) з представниками 

авторського нагляду проектної організації. 

УЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

У процесі експлуатації будівлі та споруди руйнуються під впливом атмосферних 

чинників та агресивного середовища. Для зменшення цього впливу, підвищення 

експлуатаційних якостей будівлі та споруди захищають спеціальними покриттями. 

У будівництві захисними покриттями є покрівлі, гідро-, теплоізоляція і протикорозійні 

покриття. 

Покрівля — це верхнє водоізоляційне покриття, яке захищає будівлі та споруди від 

проникнення атмосферних опадів. Покрівля має бути морозо- та термостійкою, міцною 

настільки, щоб витримувати наванта- ження від снігу та вітру, а інколи і технологічне 
навантаження. 

Роботи з улаштування покрівель називаються покрівельними. Технологія покрівельних 

робіт визначається насамперед видом покрівельних матеріалів. Найчастіше покрівлі роблять з 

рулонних матеріалів (рулонні покрівлі), рідше — із штучних матеріалів (азбестоцементні, 

черепичні та металеві покрівлі) та з мастик (мастикові покрівлі). 

Покрівлі без покрівельних матеріалів, де водозахисну роль виконує конструктивний 

бетон (супербетон) плити покриття, називають індустріальними, а покрівлі, які крім своїх 

основних функцій виконують і ряд додаткових, — багатофункціональними або 

експлуатованими. 
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Покрівельні роботи серед інших будівельних робіт найбільш трудомісткі та найменш 

механізовані. 

Конструктивно-технологічні рішення покрівель залежать від типу та класу споруди; типу 

та конструкції даху; місця влаштування покрівлі (завод, будівельний майданчик). 
Вид покрівельних матеріалів залежить передусім від похилу даху (рис. Х.1). 
Загороджувальні та несівні конструкції будинків і споруд, які працюють у вологих 

умовах або постійно контактують з водою, поступово втрачають свої теплофізичні якості та 

міцність і починають руйнуватися. Для запобігання руйнівному впливу ґрунтових вод та 

атмосферних чинників конструкції покривають водонепроникними захисними покриттями — 

гідроізоляцією, 

У житлових та промислових будинках гідроізоляцією захищають фундаменти (рис. Х.2), 

стіни, підлогу. За видом основного матеріалу гідроізоляція буває мінеральна, металева, 

асфальтова та пластмасова. 

За способом улаштування гідроізоляція може бути фарбувальна, штукатурна, 
обклеювальна, лита, засипна, просочувальна та монтажна. 

Особливу групу гідроізоляції складають протифільтраційні екрани і діафрагми 

гідротехнічних споруд. Для того щоб підтримати заданий температурний режим внутрішніх 

об'ємів будівель та споруд, 

загороджувальні конструкції покривають теплоізоляційним шаром. 

Залежно від методів улаштування та властивостей матеріалів теплоізоляційні покриття 

можуть бути збірно-блоковими, засипними, мастиковими, литими, обволікаючими та 

вакуумними. Використання кожного з цих видів теплоізоляції визначається типом будівлі, її 

функціональним призначенням, умовами будівництва та експлуатації. 

Комплекс процесів із улаштування теплоізоляційних покриттів називається 

теплоізоляційними роботами.  

Металеві конструкції під агресивним впливом навколишнього середовища піддаються 

хімічній та електрохімічній корозії. За характером 1 І 

середовища корозія буває підводною, атмосферною, ґрунтовою тощо. Інтенсивність 

корозії металів 

залежить від хімічного складу газів, частоти зволоження та висихання конструкції. 

Для боротьби з корозією конструкції захищають спеціальними покриттями, які 

називають протикорозійними, а комплекс процесів, пов'язаних з нанесенням їх, — 

протикорозійними роботами. Деякі покриття виконують як гідроізоляційні й протикорозійні, 

так і теплота гідроізоляційні функції. 

УЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬ 

Покрівлі з рулонних матеріалів. Традиційна рулонна покрівля конструктивно є гнучким 

водоізоляційним килимом з кількох шарів рулонних покрівельних матеріалів, з'єднаних між 

собою та основою клеїльними мастиками. Основні рулонні покрівельні матеріали — це 

руберойд, склоруберойд, наплавлений руберойд, толь, пергамін. 

Кількість шарів у рулонних покрівлях залежить від типу будівлі чи споруди, виду 

гідроізоляційного матеріалу та похилу даху і може бути від одного (тимчасові будівлі і 

споруди) до п'яти. 

Марку мастики для влаштування рулонних покрівель визначають залежно від району 

будівництва, виду та похилу покрівлі. Товщина шару мастики не повинна перевищувати 2 мм. 

Захисний шар на рулонних покрівлях улаштовують з гравію крупні-стю 10...20 мм. 

Допускається використовувати для цього і кам'яну крихту. 

Поверхню деяких рулонних покрівельних матеріалів посипають мінеральними 
порошками для того, щоб рулон не злипався при зберіганні й транспортуванні. Перед 

наклеюванням таких матеріалів посипку знімають. Крім того, рулонні покрівельні матеріали 
перед наклеюванням виправляють. Так, двобічний руберойд і всі рулонні матеріали 

перемотують на інший бік за допомогою спеціального верстата, а однобічному Дають 
вилежатись розкатаним не менше ніж 24 год. 

Якщо похил даху менше ніж 15 %, полотнища наклеюють паралельно гребеню і карнизу, 

якщо більше — перпендикулярно до гребеня, тобто за стоком води. 
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При механізованому влаштуванні рулонних покрівель полотнища руберойду наклеюють 

не послідовно, а одночасно (рис. X. 3). 

Основою під рулонні покрівлі можуть бути бетон, цементно-піщана стяжка, 

азбестоцементні листи, суцільний настил з дощок. Перші три перед наклеюванням килима слід 

ґрунтувати. 

Технологічні операції з улаштування рулонних покрівель виконують у такій 

послідовності: 

наклеюють додаткові шари рулонного килима в розжолобках, на карнизах, у місцях 

прилягання до стін, розміщення водозбірних лійок; 

улаштовують карнизні звіси, оформляють виходи на дах, надбудови; ґрунтують основу 

під покрівлю; 

наклеюють полотнища рулонного килима; улаштовують захисний шар. 

Карнизні звіси влаштовують з листової сталі, яку закріплюють попередньо приклеєних 
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полотнищах руберойду. 

Залежно від способу наклеювання полотнищ рулонний покрівельнії килим улаштовують 

так: при ступінчастому (одночасному) — із рубе ройду з дрібною мінеральною посилкою з 

наступним улаштування захисного гравійного шару; при шаровому (послідовному) — нижн 

шари з руберойду із дрібною мінеральною посилкою, а верхній шар — з руберойду з 

крупнозернистою посилкою. 

Наклеювання полотнищ починають з нижчих місць і продовжую 

у напрямку до вищих. Перекриття стиків уздовж полотнищ має бути не менше ніж 100 
мм, а впоперек — не менше ніж 300 мм. 

Для посилення водоізоляційног покриття і підвищення його надійнос в розжолобках, на 

карнизах, у місця прилягання до стін, розміщення шахт, водозбірних лійок та інших конструк 

тивних елементів кладуть додатков шари гідроізоляційного килима з ру лонних матеріалів 

(руберойду) або і скломатеріалів (склотканини, склоп лотна) на клеїльних мастиках. 

Кількість шарів покрівлі, а також кількість додаткових шарів у місцях прилягання 

обумовлюється проектом. 

Рис. Х.З. Способи наклеювання полотий рулонного килима: 

а — послідовний; б — одночасний у процесі влаштування чотиришарового килима в —
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Рис. Х.4. Інструменти та пристрої для влаштування рулонних покрівель: а - металевий 

шпатель; б — шило; в - щітка для нанесення мастики; г - гребок з гумовою вставкою для 

розрівнювання мастики; д - штукатурний молоток; е - відро; є -бачок; ж - термос; з - ківш; и - 

гребінка для розрівнювання мастики; і - покрівельний ніж; ї 

- роликові ножиці для поперечного розрізування рулонних матеріалів 

Стики полотнищ руберойду після наклеювання прошпакльовують бітумною мастикою, 

нагрітою до 150... 160 °С. Захисний шар покрівлі влаштовують по верхньому шару рулонного 

килима нанесенням гарячої бітум- ної мастики (шар 3 мм завтовшки) і посипкою гравієм або 

щебенем фракцій 10...20 мм. 

Рулонні покрівлі виконують з використанням самохідних машин (якщо похил покрівлі 

до 7 %), котків- розкатників, а також уручну з використанням спеціальних інструментів та 

пристроїв (рис. X. 4). 

 Біколон, рубемаст, полістон, рубістон, філізол, армобіт, екопласт, дельтапласт і т. і н. 

має ряд переваг порівняно з наклеюванням звичайного руберойду на гарячих мастиках. Це 

насамперед виключення з технології процесів приготування, подавання та нанесення гарячих 

бітумних мастик, поліпшення умов праці та підвищення ступеня механізації. 

Ці рулонні килими наклеюють так. На обґрунтованій і сухій поверхні одночасно 

розгортають 7... 10 рулонів, вирівнюють їх, забезпечуючи при цьому напуск полотнищ. З 

одного кінця полотнища згортають на 5...7 м, починаючи з останнього. Покривний шар 

руберойду розігрівають за допомогою спеціальних установок (рис. Х.5) по лінії дотику 

полотнища з основою або раніше наклеєним полотнищем. 

Коли покривний шар стане в'язкотягучим, рулонний килим розгортають і приклеюють 
поступово по всій його довжині. 

Улаштування покрівель з полімерних матеріалів — це один із напрямів індустріалізації 

покрівельних робіт. Таку покрівлю влаштовують із заготовлених у заводських умовах килимів 

площею 100...500 м2 (табл. Х.1). 

Ширина килима може бути 3. 12.2 м. На заводі килими збирають склеюванням полотнищ 

полімерних матеріалів (між собою та в стиках) за допомогою клеїльних мастик або 

пластифікованої стрічки «донорської» вкладки в шви між полотнищами. 

Склеєні килими намотують спеціальною установкою на осердя (як лінолеум). Загальна 
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маса килимів на одному осерді має бути не більше ніж 3 т. До об'єкта килим транспортують 

разом з траверсою, яка виконує функції контейнера при транспортуванні килима і функції 

технологічної оснастки при влаштуванні покрівлі. На покриття килим подають баштовим 

краном. 
 

6 
До початку влаштування покрівлі готують основу, тобто зрізають монтажні петлі, 

обклеюють водозбірні лійки, роблять підкладний шар з рулонного матеріалу (пергаміну) або 

піску (10... 15 мм). 

Гідроізоляційний килим розкручують за допомогою крана. Після цього влаштовують 

роздільний шар з полотнищ рулонного покрівельного матеріалу (руберойду РПП-300А, 

пергаміну). Полотнища кладуть «насухо» з напуском 10 см. Після цього баштовим краном 

подають на покрівлю привантажувальний гравій (розміри зерен 5...20 мм), який розрівнюють 

шаром 40 мм завтовшки. Закінчується процес монтажем притискувальних елементів із 

залізобетону по периметру покрівлі. 

Конструктивні вузли покрівлі з полімерних матеріалів показано на рис. Х.6. 

Мастикові покрівлі. Мастикові покрівлі влаштовують з бітумних емульсійних паст і 

мастик, полімерних мастик, а також гарячих бітумних і бітумно-гумових мастик. 
Бітумні емульсійні матеріали - це дисперсні системи з бітуму, емульгаторів, 

наповнювачів та води (табл. 
X. 2). Емульгатором може бути глина, вапно чи їхня суміш з азбестом VII сорту або 

базальтовим волокном, а наповнювачем - азбест VII сорту, попіл виносу ТЕЦ, цементний пил, 

мелений вапняк і т. ін. Якість бітумних емульсійних матеріалів може бути підвищена за 

рахунок полімерів у вигляді водних емульсій каучуку. 

Рис. Х.б. Конструктивні вузли покрівлі з полімерних матеріалів: 

а — прилягання покрівлі до цегляного парапету; б — те саме, в місцях суміжних ділянок 

водозбору; в — те саме, до внутрішньої стіни; / - привантажувальний шар; 2 — захисний ш*р; З 

— збірний покрівельний килим; 4 — захисний фартух; 5 — підстильний шар; 6 -підкладний 

збірний елемент; 7 — плита покриття; 8 — стіна; 9 — металева огорожа; 10 — притискний 

збірний елемент; // — цементний розчин 



23 

 

 
в 
 

Таблиця Х.2. Склад бітумних емульсійних паст та мастик, % маси 

Бітумні емульсійні пасти та мастики готують централізовано і поставляють на 

будівельний майданчик у спеціальних ємностях. 

Процес приготування паст і мастик передбачає виконання таких операцій: розігрівання 

бітуму до температури 90...110 °С; приготування суміші емульгатора; подачу бітуму 

(розігрітого до 90... 110 °С) у дозатор; подачу в дозатор суміші емульгатора; дозоване введення 

в змішувач суміші емульгатора, бітуму і води. Для приготування мастики в змішувач через 1 хв 

після введення останньої порції бітуму вводять дозовану кількість наповнювача. 

Перемішування продовжують протягом 3...4 хв. Готову мастику розводять водою до робочої 

консистенції (13... 14 см осідан стандартного конуса) і зливають у транспортну ємність. Паста 

мож зберігатися довгий час у герметичній тарі або під шаром води. Мастику потрібно 

використовувати зразу після приготування. 

Улаштування мастикових покрівель починають з підготовки поверхні основи: 

перевіряють нівеліром похил поверхні покриття (основи під покрівлю), наклеюють над стиками 

панелей покриття захисні арму-вальні прокладки з тканої склосітки, втоплюючи її в бітумно-

емульсійну пасту; влаштовують гнучкі компенсатори з поліетиленової плів по шару 

емульсійної пасти (рис. Х.7). 

Пароізоляцію влаштовують з бітумної емульсійної мастики. 

Кількість шарів мастики (від 1 до 4) залежить від режиму експ, атації приміщень будівлі 

й обумовлюється проектом. Товщина кожно го шару мастики в стабілізованому стані (після 

висихання) не повинн перевищувати 2 мм. У місцях прилягання до виступних над покрівле 

конструкцій пароізоляцію піднімають на висоту теплоізоляції, але н менше ніж на 100 мм. 

Технологія влаштування теплоізоляції та вирівнювальних (захисних) стяжок така сама, 

як і при влаштуванні рулонних покрівель. Мінімальна кількість шарів мастикової покрівлі 

дорівнює трьом: ґрунтовка, проміжний шар (робочий) і верхній шар, на який наносять захисне 

покриття з ал могасової суспензії. 

Проміжних (робочих) шарів може бути два чи 7 
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Рис. Х.7. Улаштування мастикових покрівель: 
а — схема влаштування мастикових покрівель; б — схема підсилювальних елементів 

мастикового килима (/ - над швами; // - на карнизах; /// - у розжолобках; IV - у місцях 

примикання); в — конструктивні рішення мастикових покрівель при різних похилах (А — 0...5 

%; Б - 5...25 %; В - більше ніж 25 %); / - покриття; 2 - розпилювальна форсунка; З - гумовий 

рукав; 4 - установка для механізованого подавання і нанесення паст і мастик; 5 — установка 

для транспортування паст і мастик на будівельний майданчик; 6 — компенсатор із плівки 

ПХВ; 7 - локальні прокладки із склотканини; 8 - фартух із оцинкованої сталі; 9 - шар 

емульсійної пасти; 10 - мастикове покриття; // — ґрунтовка; 12 - шар пасти; 13 - суцільні 

армувальні прокладки; 14 - шар мастики; 15 - дрібний гравій; 16 -фарбувальний шар (суспензія 

алюмінієвої пудри в гасі) 

Ґрунтовку наносять механізовано шаром 1 мм завтовшки. Після висихання ґрунтовки, 

починаючи з ділянок, найбільш віддалених від місця подавання матеріалів і знижених місць, 

відразу наносять основні шари мастикової покрівлі (кожний наступний шар — після 

висихання попереднього, за 4... 16 год залежно від погоди). 

 
Технологія влаштування покрівель з гарячих бітумних і бітумно-гумових мастик 

передбачає ґрунтування основи і послідовне нанесення мастики, армувальних матеріалів і 

захисного шару. 
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Для подавання й нанесення мастики використовують те саме обладнання, що і для 

гарячих клеїльних бітумних і бітумно-гумових мастик при влаштуванні рулонних покрівель, 

або спеціальні установки НДІБВ. 

При влаштуванні покрівель з полімерних мастик перед нанесенням основних шарів 

покрівлі обклеюють армувальними скломатеріалами водоприймальні лійки, розжолобки і 

карнизні звіси. 

Мастику подають на покриття і наносять установками високого тиску. Кожний 

мастиковий шар 0,5...2 мм завтовшки наносять після затвердіння нижнього шару. 

Техніко-економічні показники рулонних і мастикових покрівель наведено в табл. Х.З. 

Комбіновані покрівлі — це різновид мастикових. Залежно від похилу конструкцію 

водоізоляційного килима такої покрівлі утворює один або два шари звичайних рулонних 

матеріалів, які склеюються між собою і локально приклеюються до основи, два-три шари 

бітумних емульсійних мастик і захисний шар. 

Дихаючі покрівлі відрізняються тим, що під основним покрівельним килимом 

знаходиться шар перфорованого руберойду або перфорованої поліетиленової плівки. 

Перевагами такої конструкції покрівлі є вирівнювання тиску пароповітряної суміші під 

покрівельним килимом; можливість відводу вологи з-під килима; захист покрівельного килима 

від руйнування при деформації основи. 

Таблиця Х.З. Техніко-економічні показники на 1000 м2 рулонних і мастикових покрівель 
Показник Покрівля 

рулонна мастикова 

бітум, кг  15000 3300 7000 1 

руберойд, м2  - 170 

склополотно, м2  80...120 5...10 ЗО ЗО...45 Не менше 15 66...70 

плівка ПХВ, м2 10   

Трудомісткість, люд.-    

зміни Довговічність    

покриття, роки Ступінь    

механізації, %    

 

Покрівлі з азбестоцементних виробів. 

Азбестоцементні покриття влаштовують на покрівлях з горищем простої конфігурації без 

внутрішнього водовідводу і без експлуатації поверхні покрівлі. 

Основою для покрівель із листів звичайного профілю та плоских плиток є настил з 

дощок, для інших — прогони із сталі, залізобетонні або дерев'яні бруски. Суцільний настил з 

дощок улаштовують також при будь- яких типах листів на карнизах, гребенях, розжолобках. 

Листи азбестошиферу кладуть правильними рядами знизу вгору паралельно карнизу 

(рис. Х.8). Кожний ряд листів має перекриватися наступним на 150...200 мм. У рядах кожний 

лист має перекривати сусідній на одну хвилю. 

На гребені кладуть спеціальні деталі (рис. Х.9). Спеціальними деталями оформляється і 

прилягання покрівлі до вертикальних поверхонь (рис. Х.10). 

До дерев'яних прогонів листи кріплять нержавіючими цвяхами з м'якими шайбами, а до 

металевих та залізобетонних прогонів — оцинкованими гаками чи скобами. Кожний лист 

карнизного ряду кріплять трьома цвяхами, крайні листи — двома, а рядкові — одним. Щоб 

забезпечити рухливість покрівлі при температурних деформаціях, в азбесто-шиферних листах 

свердлять отвори для пропуску кріпильних деталей, що на 2...З мм більші за діаметр останніх. 

Покриття звисів, розжолобків, а також опорядкування отворів для антен та інших 

вертикальних пропусків через покрівлю виконують оцинкованим металом. Для герметизації 

покрівлі проміжки між листами та іншими деталями покрівлі покривають бітумно-емульсійною 

мастикою, суриковою замазкою або 

Рис. Х.8. Покриття даху шиферними листами звичайного профілю 
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Рис. Х.9. Конструкція гребеня азбе-стошиферної покрівлі: 

' — прогін; 2 — гак; З — мала перевідна деталь; 4 — притискувальна скоба; 5 — 

деталь гребеня; 6 — гайка; 7 — лист азбестошиферу; 8 — цементний Розчин, армований 

клоччям 

Рис. Х.10. Схема прилягання азбестоши-ферної покрівлі до вертикальних поверхонь: 

/ — брусок обрешітки; 2 — лист азбестошиферу; 3 — цвяхи; 4 — кут; 5, 6 — 

деталі гребеня; 7 — заповнення мастикою і цементним розчином 

1 
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Рис. Х.11. Покрівля з жолобчастої черепиці; 

/ — вітрова дошка; 2 — притискна планка; З -цвях; 4 — вапняний або глиняний 

розчин; 5 -черепиця; 6 — дощатий настил; 7 — кроква; 8 -урівнювальна рейка; 9 — 

заповнення черепич ним боєм 
цементно-піщаним розчином з додаванням до нього клоччя. 
Плоскі азбестоцементні плитки також, як і хвилясті листи, кладуть рядами знизу 

вгору (починаючи з карниза). 

Суцільний настил з дощок покривають шаром пергаміну; на нього наносять крейдою 

сітку з кроком 225 мм по похилу покрівлі і 235 мм у поперечному напрямку. Вздовж карниза і 

фронтону кладуть ряди з половинок плиток. Гребінь та ребра покрівлі покривають 

спеціальними деталями (так само, як і з хвилястими листами). 

Кожну плитку кріплять до настилу двома цвяхами і противітряною кнопкою. 

Останнім часом досить широко використовують в будівництві світло-прозорі 

листи із пластмас. За формою вони можуть бути як хвилясті, так і плоскі. 

Покрівлі з черепиці. Покрівлі з черепиці найбільш довговічні (служать понад 100 

років), вогнетривкі, малотеплопровідні, стійкі проти 

хімічного впливу. 

Черепиця буває глиняною, цементно-піщаною, металевою та бітумною, а за формою 
— жолобчастою, хвилястою, плоскою і пазовою. 

Під черепичну покрівлю влаштовують лати з дерев'яних брусків, відстань між якими 

залежить від розмірів черепиці, або суцільний дощатий настил. Металеву черепицю можна 

класти і по металевому профілю. 

Жолобчасту черепицю використовують на покрівлях, які мають похил не менше ніж 

33°. Кладуть її по суцільному дощатому настилу^на вапняному розчині з додаванням начосів 

або на глині, перемішаній з посіченою соломою. Укладають черепицю від фронтону зліва 

направо рядами, паралельними один одному і гребеню покрівлі (рис. Х.11). 

Від плоскої черепиці пазова відрізняється подовженими виступами на поверхні, які 

забезпечують надійність прилягання черепиці (рис. Х.12). Таку черепицю кладуть лише в 

один ряд. Послідовність укладання її така сама, як і жолобчастої. 

Металеві покрівлі. Металеві покрівлі відрізняються від інших гладкою поверхнею, по 

якій швидко стікає вода, невеликою масою, можливістю покривати дахи складної форми, 
вогнетривкістю. Більшість елементів цих покрівель можна механізовано заготовляти у 

заводських умовах. 
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Рис. Х.12. Покрівля із стрічкової пазової черепиці: 
/ — карнизна обрешітка; 2 — черепиця; З — кроква; 4 — брусок обрешітки; 5 — 

половина черепиці; 6 - цвях; 7 - дріт для закріплення черепиці 

Улаштовують металеві покрівлі (рис. Х.13) по основі із дощок (50x200 мм), брусків 

(50x50 мм) або металевому профілю, які укладають на відстані 200 — 300 мм один від 

одного (залежно від конструкції та товщини металевого листа). 

Між собою листи з'єднують за допомогою фальців (рис. Х.14), які можуть бути 

лежачими і стоячими, одинарними і подвійними. Як правило, листи (картини) з'єднують 

між собою одинарними фальцями. І лише при малому похилі покрівлі та в місцях збирання 

води - подвійними. Короткі сторони картин з'єднують між собою лежачими фальцями, а 

довгі - стоячими. Стоячі фальці розташовують уздовж похилу покрівлі. 

До основи листи кріплять за допомогою клямерів (металева стрічка шириною 

40 — 50 мм) або спеціальних самонарізних шурупів. 

Картини карнизних звисів прикріплюють до металевих костилів, а жолоби — до 
гаків, які кріплять до основи спеціальними шурупами. 

Вода, яка стікає по стиках покрівлі, відводиться у водозабірні лійки водостічних труб. 

Послідовність виконання операцій така: встановлення карнизних звисів; укладання 

настінних жолобів; покривання основних похилів покрівлі; влаштування розжолобків; 

навішування водостічних труб; покривання всіх виступних частин фасаду. 

Останнім часом все частіше металеві покрівлі влаштовують із сталевих, надійно 

захищених від руйнування спеціальними покриттями, та алюмінієвих листів трапецеїдальної 

та хвилястої форми. Ці листи кріплять до каркаса за допомогою затискних смуг та 

спеціальних самонарізних шурупів. 

Покрівлі з індустріальних покрівельних елементів. Ефективність цього 

методу ґрунтується на використанні для гідрозахисту самого матеріалу, з якого 

виготовлена конструкція. Так, 
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Рис. Х.13. Структура металевого покриття: 
/ — пластизоль (поліестерове покриття); 2 — первинний шар (клей); 3 - пасивний шар; 

4 - шар цинку; 5 — сталеве ядро 

13 
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Рис. Х.14. Фальцьові з'єднання металевих листів: 

/ — одинарний стоячий фальц; 2 — те саме, подвійний; З — одинарний лежачий 
фальц; 4 — те саме, подвійний; 5 — клямер для кріплення картин 

УЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ 

Технологія влаштування гідроізоляції залежить насамперед від виду поверхні, яку 

захищають від води, а також від виду використовуваних гідроізоляційних матеріалів. 

Усі операції з улаштування гідроізоляції поділяють на три основні групи: підготовку 

поверхні, яку ізолюють, приготування ізоляційних матеріалів і влаштування гідроізоляції. 

До нанесення гідроізоляційних покриттів треба поставити анкери, витяжки, труби, 

ліквідувати нерівності, гострі кути на поверхні, надавши їм овальної форми. Іноді поверхні з 

цегли та каменю вирівнюють штукатуркою, яку слід теж зробити елементом гідрозахисту (з 

гідрофобними добавками). Після вирівнювання поверхонь їх очищають від пилу та сміття. 

Фарбувальну гідроізоляцію у вигляді бітумних гарячих та холодних мастик, а також 

мастик на основі синтетичних смол улаштовують механізовано не менше ніж у два шари 2 мм 

завтовшки кожний. Наступні шари наносять лише після висихання попереднього шару. 

Штукатурна гідроізоляція буває двох видів: цементно-піщана та асфальтова. 

Цементно-піщані розчини отримують змішуванням портландцементу (безусадкового чи 

розширного), піску, води і гідрофобних або пластифі-кувальних добавок (глина, рідке скло, 

синтетичний каучук). 

Розчин наносять за допомогою розчинонасоса шарами 8 мм загальною товщиною не 

більше ніж 25 мм або торкрет-установкою. 

Останнім часом все частіше для гідроізоляції використовують матеріали виробництва з 

інших країн (осмосіл, фторосіл, космосіл, церезит). 

Асфальтову гідроізоляцію роблять з гарячих асфальтових мастик і розчинів (160... 180 

°С), а також холодних емульсійних паст і мастик. 

Гарячі й холодні суміші наносять за допомогою розчинонасосів або асфальтометів. 

Гарячі мастики наносять шарами 5...7 мм завтовшки знизу вгору і зліва направо 
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загальною товщиною всього покриття 20 мм. 

Холодні емульсійні мастики і пасти наносять шарами 4...5 мм. Загальна товщина цього 

покриття не повинна перевищувати 20 мм. Найбільш ефективним є використання холодних 

бітумних емульсійних паст і мастик. 

Литу гідроізоляцію влаштовують розливанням по поверхні або заливанням у проміжки 

між поверхнею, яку ізолюють, і захисною стінкою гарячого асфальтового розчину чи мастики. 

Товщина шару мастики (розчину) для горизонтальних поверхонь — до 40 мм, для 

вертикальних — до 60 мм (залежно від гідростатичного тиску). За потребою горизонтальні й 

вертикальні гідроізоляційні покриття захищають шаром цементно-піщаного розчину. 

Обклеювальна гідроізоляція — це суцільний водонепроникний килим, створений 

наклеюванням на поверхню кількох шарів рулонних гідроізоляційних матеріалів — гідроізолу, 

ізолу, бризолу, склоруберойду, фольгоізолу. Накладають ці матеріали на гарячих бітумних та 

бітумно-гумових мастиках, а також бітумно- полімерних сплавах. 

Для обклеювальної гідроізоляції використовують також листові матеріали з 

полівініхлориду, вініпласту, поліізобутилену, плівки з поліетилену, поліаміду і фторопласту. 

Вертикальні поверхні обклеюють ярусами 1,5 м заввишки. Мастику наносять 

механізовано, а якщо обсяги робіт невеликі — вручну. Полотнища приклеюють знизу вгору, 

перекриваючи кожний попередній шар наступним не менше ніж на 100 мм у поздовжніх і на 

150...200 мм у поперечних стиках. Спочатку на поверхню, яку ізолюють, наносять мастику, 

потім розгортають рулонний матеріал, вирівнюють його від середини до країв. Мастику 

наносять також і по краях полотнищ. 

Горизонтальні поверхні обклеюють так само, як і рулонні покрівлі. 

Гідроізоляцію вертикальних поверхонь листами можна виконувати без наклеювання їх, 

забезпечуючи їхнє кріплення до поверхні монтажними в'язями. 

Полімерні листи і плівки наклеюють бітумно-полімерними сплавами, а при невеликих 

обсягах робіт — мастикою. 

Монтажна гідроізоляція — це суцільне водонепроникне покриття із сталевих, 

пластмасових і склопластикових листів (рис. Х.18), а також із полімербетонних плит і блоків. 

Такий гідрозахист дорогий, його використання потребує техніко-економічного обґрунтування. 

Засипну гідроізоляцію влаштовують з використанням глин, гідрофобних порошків 

та пісків. 

 
Рис. Х.18. Схема влаштування монтажної гідроізоляції: 

а — із сталевих листів; б — із пластмасових листів; / — підлога; 2 — сталеві листи; З — 

анкери; 4 — конструкція, яка ізолюється; 5 - кутики з металу; 6 — місця зварювання листів; 7 

— цементно-піщаний розчин; 8 — кріплення листів 

Для того щоб зробити гідроізоляцію фундаментів у вигляді глиняного замка, суху глину 

укладають шарами 10 см завтовшки й утрамбовують. Засипання з гідрофобних порошків та 

пісків використовують як протикапілярну гідроізоляцію підземних частин будинків та споруд і 
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підвалів, як теплогідроізоляцію трубопроводів. 

Просочувальну гідроізоляцію влаштовують насиченням виробів з бетону (труб, паль, 

колон), кераміки (цегли, труб, блоків), азбестоцементу (листів і труб), а також із природного 

пористого каменю (вапняку, че- репашнику, туфу) просочувальними матеріалами (бітумом, 

петролату-мом, пеком, рідким склом, полімерними смолами). Максимальне насичення 

матеріалів відбувається в автоклавах та спеціальних ваннах. 

Особливості влаштування гідроізоляції в зимових умовах. Якщо температура 

природного середовища нижче ніж 5 °С, забороняється влаштовувати штукатурну, 

фарбувальну, обклеювальну гідроізоляції. У крайніх випадках роботи виконують у тепляках. 

Монтажну гідроізоляцію монтують, якщо температура не нижче ніж - 20 °С 

Температура гарячих асфальтових мастик та розчинів при нанесенні на поверхню, що 

ізолюється, має бути не нижче ніж 180 °С, а температура глини — не нижче ніж 15 °С 

 

УЛАШТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 

Збірно-блокову теплоізоляцію виконують з виробів заводського виготовлення (блоки, 

шкаралупи, плити, цегла). Кладуть ці вироби на холодні або гарячі поверхні насухо або по 

мастичних підмазках з азбестозуриту, мастик або розчинів, коефіцієнт теплопровідності яких 

близький до коефіцієнта самої ізоляції. Плити (блоки) укладають знизу вгору горизонтальними 

смугами, першу смугу кладуть на спеціальну опорну поличку (рис. Х.19). Для пропускання 

кріпильних штирів у плитах роблять отвори: кріпильні штирі з'єднують з дротяними струнами 

і стяжками. 

Після встановлення всіх плит і оформлення швів поверхню теплоізоляції штукатурять 

по металевій сітці. 

Теплоізоляційні конструкції повної заводської готовності (рис. Х.20) використовують 

для теплоізоляції трубопроводів. 

Засипну теплоізоляцію влаштовують для захисту як горизонтальних поверхонь 

(утеплення по- к крівель, перекриттів над підвалом), так і вертикальних (при кладці цегляних 

стін). 

Улаштовуючи засипну теплоізоляцію (рис. Х.21), виконують такі операції: 

підготування поверхні і теплоізоляційного матеріалу, подання його до місця використання, 

укладання і розрівнювання, незначне ущільнення. Найчастіше для таких теплоізоляційних 

покриттів використовують керамзит, перліт, шлак, вер- микуліт. 

Мастикову теплоізоляцію влаштовують нанесенням на підігріту поверхню мастики з 

азбестозуриту, азбестотрепелу, совеліту, азбесту, перліту та інших порошкоподібних та 

волокнистих матеріалів. 

Мастику наносять у три шари на металеву сітку, яку кріплять до поверхні, яка 

утеплюється. Загальна 
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Рис. Х.19. Збірно-блокова теплоізоляція: 

/ — пристрій з дроту для кріплення ізоляції; 2 — ізоляційні блоки; 3 — бандаж; 4 - 

зшивка; 5 — опорна поличка; в — закладні деталі 

 

 
Рис. Х.20. Теплоізоляційна конструкція повної заводської готовності: 

а — конструкція в розібраному вигляді; б — закріплення теплоізоляції; / — захисне 

металеве покриття; 2-теплоізоляція; З — трубопровід; 4 — натягувальний пристрій; 5 — 

з'єднання шва самонарізними гвинтами; 6-стяжний бандаж товщина мастикового покриву 

дорівнює 25 мм. Після висихання мастики поверхню обклеюють і фарбують. 

Процес улаштування монолітної теплоізоляції, як правило, механізований (рис. Х.22). 

На горизонтальних поверхнях теплоізоляційний матеріал кладуть смугами 4...6 м 

завширшки, заповнюючи їх через одну. Після тужавлення матеріалу в цих смугах заповнюють 

пропущені ділянки. Утеплювачі з легких бетонів ущільнюють і загладжують віброрейками. 

Якщо похил поверхні до 15 %, утеплювач укладають зверху вниз, якщо більший — знизу 
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вгору (для забезпечення його жорсткості та збереження). 

Литу теплоізоляцію виконують при будівництві промислових печей, холодильників, 

безканальному прокладанні теплотрас. її роблять з газопінобетону, бітумоперліту 

механізованим наливанням на горизонтальні поверхні або заливанням у вертикальні пазухи 

між стінами. Влаштовують таку теплоізоляцію і методом торкретування по металевій сітці 

(3...5 мм) з чарунками 100 х 100 мм. 

Лита теплоізоляція відрізняється простотою влаштування, високим ступенем 

механізації робіт, міцністю. 

Недоліком є неможливість проводити роботи при мінусових температурах. 

Обволікаючу теплоізоляцію (рис. Х.23) роблять з гнучких рулонних матеріалів та 

виробів для конструкцій, які в процесі експлуатації піддаються вібрації, деформації або мають 

складну форму. Жорсткість покриття забезпечується спеціальним каркасом з металевих 

шпильок, сіток або дерев'яних антисептичних рейок. 

 
Рис. Х.21. Схема влаштування засипної теплоізоляції на горизонтальних поверхнях: 

/ — теплоізоляційний шар; 2 — маякові рейки; 3 — мотовізок для переміщення 

матеріалів; 4 — рейка для розрівнювання теплоізоляційного матеріалу; 5 — коток для 

накочування; 6 — конструкція, яка ізолюється 

 
Рис. Х.22. Схема влаштування монолітної теплоізоляції: 

/ — розпушник; 2 — пістолет-напилювач; 3 — гумовий рукав для подавання суміші; 

4 — те саме, для подавання рідкого скла; 5 — те саме, для подавання стисненого повітря до 
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пістолета; 6 — рукав для подавання стисненого повітря до резервуарів; 7 — резервуар 

рідкого скла; 8 — трубопровід стисненого повітря; 9 — електрокабель 

При теплоізоляції вертикальних поверхонь теплоізоляційні мати наколюють на 

металеві штирі й закріплюють дротяними стяжками. Останній шар теплоізоляції 

штукатурять, обклеюють рулонним матеріалом і фарбують. 

Вакуумну теплоізоляцію виконують в установках та спорудах для зберігання 

зріджених газів. Вона ґрунтується на використанні ма- 

Рис. Х.23. Конструктивна схема влаштування теплоізоляції покриття з 

використанням волокнистих утеплювачів: 

/ — металочерепиця; 2 — основа; 3 — контр-рейка; 4 — гідробар'єр; 5 — проміжок 2 

см; в — кроква; 7 — захисний пояс від птахів; 8 — підшивна дошка або гіпсокартон; 9 — 

теплоізоляція; 10 — рейка; // — пароізоляція; 12 -з'єднувальна стрічка 

 
лої теплопровідності простору між поверхнею, що ізолюється, і захисним кожухом. 

У вакуумний простір засипають порошкоподібний матеріал (перліт, аерогель, силіцієву 

кислоту тощо). 

Особливості технології влаштування теплоізоляції в зимових умовах. При низьких 

температурах забороняється виконання мастикової та монолітної теплоізоляції з 

матеріалів, до складу яких входить вода. 

Для влаштування інших видів теплоізоляції мають бути створені умови, які 6 

запобігали потраплянню вологи до захисного шару. 

УЛАШТУВАННЯ ПРОТИКОРОЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ 

Для захисту металевих та залізобетонних конструкцій від корозії найчастіше 

використовують такі методи: покриття поверхонь хімічно стійкими фарбами та лаками, 

бітумінозними матеріалами, флюатами; гумування поверхні листами сирої гуми;нанесення на 

поверхню порошкоподібних термопластичних матеріалів; гідрофобізація поверхні 

силіційорганічними рідинами; металізація поверхні. 

Нанесення хімічно стійких фарбу лаків, бітумінозних матеріалів та флюатів виконують 

такими самими методами, як і в малярних роботах, застосовуючи такі самі механізми та 

інструменти. У заводських умовах краще всього використовувати метод електро- гумового 

клею, покривають рулонною сирою гумою і вулканізують. Товщина гумового покриття — 

2...4 мм. 
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Рис. Х.24. Універсальний пересувний агрегат для металізації (УПАГ-1): 

/ — балон з ацетиленом; 2 — масловіддільник; З — компресор; 4 — установка 

УПН-6-63; 5 — пальник Гумують поверхню так: поверхню старанно очищають і 

знежирюють, потім ґрунтують тонким шаром 

Перед нанесенням термопластичних матеріалів поверхню, яку ізолюють, потрібно 

нагріти до 100 °С. Порошок термопласту за допомогою форсунки наносять через повітряно-

ацетиленове полум'я на поверхню, яка ізолюється, стисненим повітрям. Порошок 

розплавляється і суцільною масою вкриває поверхню. Нанесення роблять тонким шаром 

(десяті частки міліметра) з інтервалом 20...40 хв. 

Гідрофобізацію використовують для захисту бетонних, залізобетонних і 

оштукатурених поверхонь. Для цього силіційорганічні рідини (ГКР-10, ГКР-11, ГКР-94) 

наносять на поверхні малярними способами. 

Металізація полягає в нанесенні на попередньо очищені піскоструминним апаратом 

поверхні металевих виробів розплавленого цинку за допомогою стисненого повітря (рис. 

Х.24). 

Цинковий дріт плавлять в електричних апаратах-металізаторах під дією електричної 

дуги. 

При виконанні протикорозійних робіт контролюють товщину покриттів, їхню 

непроникність, щільність. 

ШТУКАТУРНІ РОБОТИ 

Штукатурні роботи - це процес покриття конструкцій або їхніх окремих елементів 

шаром різноманітних за складом будівельних розчинів (мокра штукатурка) або штукатурними 

листами заводського виготовлення (суха штукатурка). 

Виконують штукатурні роботи з метою вирівнювання поверхні конструкцій та 

надання їй належної макроструктури для наступних оздоблювальних робіт (звичайна 

штукатурка), вирівнювання поверхні з одно- разовим створенням декоративних якостей 

(декоративна штукатурка), а також утворення спеціальних властивостей (спеціальна 

штукатурка). 

Остання може бути: гідро-, тепло-, звуко-, газоізоляційною або рент-

генозахисною. 

Монолітна штукатурка (мокра) за кількістю та ретельністю виконання технологічних 

операцій і загальною товщиною поділяється на три категорії: проста — не більше ніж 12 мм, 

поліпшена — 15 мм, високоякісна — 28 мм. Кількість технологічних операцій залежно від 

категорії наведено в табл. XI.3. 

Простою штукатуркою опоряджують приміщення складського та допоміжного 

призначення; поліпшеною 

— житлових, адміністративних, навчальних, промислових, сільськогосподарських 

будинків і споруд; високоякісною — громадських будівель культурного призначення, 

адміністративних будівель першого класу, а також фасадів. 

Основні елементи штукатурного шару: 

набризк — для надійного зчеплення штукатурки з основою (конструкцією); 

грунт — для вирівнювання поверхні; в спеціальних штукатурках ґрунт виконує, крім 
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того, ще й функцію спеціального призначення; 

накривний шар — для надання поверхні властивостей, необхідних для фарбування або 

наклеювання шпалер, декоративних якостей (декоративна штукатурка) або спеціальних 

властивостей (спеціальна штукатурка). 

Таблиця XI.3. Структура операцій при влаштуванні монолітної штукатурки по стінах 

із штучних стінових матеріалів 

 

Операція 

Технологія 

традиційна малоопераційна 

п

роста 

п

оліпшен

а 

в

исоко- 

я

кісна 

п

роста 

поліпше

на 

високо

-якісна 

Очищення поверхні від пилу, 

розчину 

+ + і

 + 

+ + + 

Провішування поверхні + + + +  + 

Улаштування з розчину або 

установлен- ня інвентарних 

маяків 

— 
 

+ — — + 

Механізоване нанесення шару 

набризку 

+ + + — — — 

Технологічна перерва + + + — — — 

Механізоване нанесення шару 

ґрунту 

+ + + + + + 

Розрівнювання і загладжування 

шаруґрунту 
+ + + + -і- + 

Технологічна перерва + + + — — — 

Нанесення другого шару ґрунту — — + — — — 

Розрівнювання і загладжування 

шару ґрунту 
— — + — — — 

Технологічна перерва - — + — — — 

Знімання маяків — — + — — + 

Нанесення накривного 

шару 
— +  — — — 

Технологічна перерва — + + — — — 

Суцільне затирання поверхні + + + — — — 

Всього операцій 6 7 1 4 4 6 

Всього технологічних перерв 2 3 4 — — — 

Якщо роблять просту штукатурку, наносять набризк та ґрунт із затиранням поверхні; 

штукатурку поліпшеної якості — набризк, ґрунт і накривний шар із затиранням або 

загладжуванням поверхні; високоякісну 

— набризк, ґрунт, 1...2 накривних шари із затиранням або загладжуванням поверхні 

(високоякісну декоративну 

— для надання спеціальної фактури). 

Штукатурний розчин вибирають залежно від виду штукатурки, матеріалу основи та 

призначення приміщення. Міцність штукатурного розчину характеризується маркою, яка 

визначається границею міцності при стисненні зразків у вигляді кубів розміром 70,7 х 70,7 х 

70,7 мм, виготовлених з робочого розчину, випробуваних після 28 діб витримування при 

температурі 15...25 °С. 

Внутрішні поверхні стін із цегли і стінових блоків у приміщеннях з нормальним 

експлуатаційним режимом (£ = 10...40 °С, відносна вологість — до 60 %), особливо з 

постійним перебуванням людей, обов'язково оштукатурюють вапняно-піщаними розчинами 

(1 : 2 до 1 : 4 залежно від якості вапна). Це диктується необхідністю створення особливих 

комфортних умов у житлових кімнатах, шкільних, культурно-побутових та адміністративних 
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приміщеннях завдяки повітрообміну («диханню») крізь пори стін. При виконанні робіт 

вручну без застосування штукатурних станцій у вапняно-піщаний розчин додають 1 частину 

гіпсу на 10 частин розчину. 

Бетонні поверхні, як правило, оштукатурюють складними розчинами з цементу, вапна 

(глини) і піску в співвідношенні 1:1:8. 

Стіни приміщень з підвищеною вологістю (спеціальна штукатурка гідроізоляційного 

призначення) штукатурять цементно-піщаним розчином (1:4) марки 75... 100, в який додають 

емульсію ПВА, синтетичний латекс, алюмінат натрію, хлорид заліза, рідке скло, церезит, 

бітумні емульсії. У розчин для штукатурки тепло- і звукоізоляційного призначення додають 

мелений керамзит, перліт, повсть, азбест, пемзу тощо. 

Для декоративних штукатурок використовують кварцовий пісок, мармуровий та 

гранітний дрібняк, слюду, дрібняк зі скла, цегли, вугілля, шлаку. У розчин рентгенозахисної 

штукатурки додають пісок або пил із бариту. 

Рецептурний склад розчинів для виконання штукатурних робіт добирає будівельна 

лабораторія за призначенням їх, а також за технологічними (реологічними) характеристиками 

(критичне напруження зсуву, в'язкість, рухливість) залежно від застосування засобів 

механізації для транспортування розчинів у робочу зону та нанесення їх на поверхню. 

Процес оштукатурювання поверхонь складається з таких основних операцій: 

підготовки поверхні, нанесення штукатурного розчину, його розрівнювання, затирання або 

загладжування, влаштування декоративних обрамлень, оформлень кутів, одвірків та луток. 

Підготовку поверхні починають з перевірки площин — їхньої вертикальності та 

горизонтальності. Якщо є відхилення від вертикалі або горизонталі понад 40 мм, дефектні 

місця обтягують металевою сіткою 

 

Рис. XI.6. Основні засоби механізації штукатурних робіт: 

а — розчинозмішувач; б — розчинонасос; в — розчинонасосна установка; г — 

штукатурний агрегат; д — штукатурна станція; е — форсунки, пневматична (компресорна) і 

безкомпресорна; 1 — бункер; 2 — вібросито; 3 — розчинонасос; 4 — розчинозмішувач 

на цвяхах або дюбелях. Для кращого зчеплення з основою дерев'яні поверхні 

оббивають дранкою, цегляні стіни кладуть упустошовку, бетонні поверхні або насікають, або 

обтягують металевою сіткою. Місця з'єднань дерев'яних конструкцій з кам'яними, а також 

дерев'яні архітектурні деталі (карнизи, пояски тощо) обтягують металевою сіткою. 

Після цього поверхні, які підлягають оштукатурюванню, очищають від пилу, брудних 

плям, висолу. Для простої штукатурки підготовка поверхні на цьому закінчується, для 

штукатурки поліпшеної і високоякісної треба ще поставити марки і маяки, які гарантують 

рівну товщину шару штукатурки, горизонтальність та вертикальність площин. Марки ставлять 

у кутках приміщення; їх роблять із гіпсового розчину з втопленими в нього цвяхами або лише 

із цвяхів (на дерев'яних поверхнях). Між марками влаштовують маяки, які можуть бути з того 
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самого штукатурного розчину або інвентарними (металеві чи дерев'яні рейки). 

Нанесення штукатурного розчину, як правило, виконують комплексно-

механізованим методом з використанням штукатурних станцій (рис. XI.6, XI.7) або 

штукатурних установок і комплексу механізованих та ручних інструментів, пристроїв та 

інвентарю (рис. XI.8, XI.9). Комплект тих чи інших механізмів та установок підбирають 

залежно від фронту роботи, відстані подавання розчину, характеру об'єкта. 

 
Рис. XI.7. Схема комплексної механізації штукатурних робіт: 

1 - штукатурна станція для приймання розчину і транспортування його на поверхи; 

2 — роз-чиновоз; 3 - магістральний кільцевий розчи-нопровід; 4 — триходовий кран; 5 — 

нанесення набризку і ґрунту; 6 — нанесення накривки; 7 — розчинонасосна установка; 8 

— перетворювач частоти струму; 9 — затирання накривки 

 

Штукатурний розчин наносять на поверхню за допомогою розпилювальних форсунок 

механічної та пневматичної дії зверху стін кількома шарами; кількість шарів залежить від 

виду штукатурки. 

Кожний наступний шар штукатурки наносять лише після розрівнювання попереднього 

шару правилом або півтерком і тужавлення розчину (не підлягає розрівнюванню лише 

набризк). 

Накривний шар наносять після тужавлення останнього шару ґрунту. Після тужавлення 

накривного шару останній затирають електро- або пневмозатиральними машинами чи 

загладжують металевими гладилками відразу після нанесення розчину. 

Вручну штукатурні роботи виконують, якщо обсяги робіт незначні, а також за умов, 

які не дають змогу використовувати механізми. При цьому розчин на стіни наносять за 

допомогою штукатурної кельми або ковша, а на стелю — штукатурною кельмою із сокола. 

Затирають штукатурку вручну з використанням терок, оббитих повстю або 

обклеєних листовим поролоном. 

Загладжують поверхню металевими гладилками. 

Русти між плитами перекриття чи покриття оформляють, заповнюючи спочатку шви 

між плитами розчином такого складу: гіпс — 1 %, суха цементна суміш — 50...60 %, водяний 

розчин ПВА —до робочої консистенції. 

Оформлення одвірків і луток виконують після оштукатурення стін з використанням 

горизонтальних, а потім вертикальних правйл-шаблонів. Правила кріплять до поверхні стіни 

штирями або гіпсовим розчином, ставлячи їх так, щоб укіс знаходився в межах 1/7...1/10. 

Тривалість процесу оштукатурювання значною мірою залежить від кількості й 

тривалості технологічних перерв (табл. XI.4). 

Тривалість процесу оштукатурювання може бути зменшена застосуванням 

одношарової штукатурки: штукатурний розчин наносять на поверхню відразу шаром 
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потрібної товщини, не виконуючи 3 — 4 операцій, розділених технологічними перервами. Це 

стало можливим завдяки цілеспрямованому управлінню реологічними характеристиками 

штукатурного розчину. У розробленій конструкції штукатурної станції «Са-лют-3» (рис. XI. 

10) завдяки попередньому механічному руйнуванню коагуляційно-тиксотропної структури 

розчину двоциліндровий без-імпульсний розчинонасос подає розчин на висоту до 60 м та на 

250м 

 
Рис. XI.8. Пристрої та інвентар: 

а — помости: б — ящики штукатурні; 1 — столик двоярусний; 2 — столик 

універсальний; З — столик- драбинка; 4 — те саме, універсальний; 5 — вишка пересувна; 

6 — ящик штукатурний малий; 7 — бункер поверхневий; 8, 9 - возики 

 
Рис. XI.9. Ручний і механізований інструмент, засоби контролю та захисту: а — 



40 

 

інструмент для підготування поверхонь: 1 - електромолоток; 2 - насічний молоток; З - 

штукатурний молоток; 4 - бучарда; 5 - скарпель; 6 - скребачка; 7 - троянки; 8 - щітка; б - 

інструмент для нанесення розчину на поверхню: 9 - штукатурна лопатка; 10 - відрізовка; 11 - 

сокіл; 12 - ківш; 13 - совок з рухомою ручкою; 14 - тарілчастий сокіл; в 

— інструмент для розрівнювання, затирання та загладжування: 15 — 

універсальне правило; 16 - лузгове правило; 17 - вусове правило; 18 - полутерки; 19 -

терка; 20 - гладилки; 21 - затиральна машина; г - засоби контролю та захисту: 22 -рівень 

будівельний; 23 - рівень водяний; 24 - контрольна рейка; 25 - кутник штука- турний; 26 - 

шнур-висок; 27,28 - окуляри, щиток (захисні) 

по горизонталі у особливому енергозаощаджувальному режимі. Розчин подається 

безпосередньо у форсунку з інтенсивністю 1,0... 1,1 л/с (3,6...4,0 м3/год). Пневматична 

форсунка дає змогу легко регулювати розмір (масу) та початкову швидкість гранул розчину, 

що забезпечує надання їм кінетичної енергії {тю2/2), достатньої для того, щоб під час удару 

їх об поверхню інтенсивно здійснювався процес структуроутворення, за якого критичне 

напруження зсуву (тк-) — набутий реологічний показник — було більшим за фактичне 

напруження зсуву, яке виникає під впливом сил тяжіння в пристінному прошарку. На практиці 

підтверджено, що товщина штукатурного шару, який надійно фіксується на поверхні, 

становить 40 і навіть 45 мм. Для розрівнювання та загладжування поверхні штукатурного 

шару використовують спеціальні правила кутового профілю з титану 1,2... 1,5 мм завтовшки. 

Один край кутового профілю правила має зубчасту форму, що полегшує операцію 

рівномірного розподілення розчину по поверхні під час горизонтально-хвилястого 

пересування правила з необхідним притиском в один бік. Гладка кромка правила 

використовується при зворотному русі, під час якого хвилясті горизонтальні смуги 

заповнюються розчином. Комплект правил має довжини, м: 0,8; 1,2; 1,5 та 1,8 (рис. XI. 11). 

 

Таблиця XI.4. Тривалість технологічних перерв за нормальних умов тужавлення 

розчинів 

 

Р

озчин 

Термін 

витримування 

шару штукатурки, 

год 

Термін 

остаточного 

висихання для 

малярних 

р

обіт, 

діб 

Н

абризк 

Ґ

рунт 

 

Цементний 2.

..3 

6.

..12 

6

...7 

Цементно-

вапняний 

6.

..12 

1

2...24 

1

0...15 

Вапняний 2

4...36 

2.

.. 3 

2

0...30 

Вапняно-гіисовий 0,

5...1 

0,

5...1 

1

5 

Гіпсовий 0,

13...0,20 

0,

17...0,33 

3

... 5 

Накривний шар із штукатурного розчину не наноситься, він замінюється суцільним 

шпаклюванням поверхні при механізованому нанесенні тріщиностійких фіброполімер-них 

сумішей рухливістю за осіданням стандартного конуса 7...8 см. 

Товщина шару шпаклівки — від 2 до 4 мм. Для його нанесення використовують 

шпаклювально-фарбувальні агрегати «Універсал-2» (рис. XI. 12) або «Шегрень» з робочим 

тиском 1,8 МПа. Загладжують шпаклювальний шар широкозахоплювальними дворучними 

сталевими шпателями (для стін) та дворучними гумовими шпателями з підлоги з опорою на 

пояс (для стель). Ширина леза шпателів 600 мм (рис. XI.13). 
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З Рис. XI.10. Штукатурна станція «Салют-3» (кінематична схема): 

1— бункер; 2 — шнек; З — активатор; 4 — решітка забірного вузла; 5 — 

пристосування для очищення решітки; 6 — шарові клапани; 7 — кран; 8 — ресивер; 9 — 

повітропровід; 10 — манометр; 11 — 

регулювальний кран; 12 — форсунка; 13 — електродвигун; 14 — розчинопровід; 15 - 

допоміжний циліндр; 16 

— ексцентричні шайби; 17 — пружина; 18 — робочий циліндр; 19 - редуктор 

Технологія операцій з улаштування архітектурних обрамлень оформленням кутів, 

одвірок та луток традиційна. 

Особливості влаштування спеціальних штукатурок. Гідроізоляційну штукатурку 

виконують двома основними способами: 1) з використанням штукатурних станцій і піщано-

цементного розчину з добавками; 2) з використанням торкрет-установок і тих самих 

розчинів. 

У першому випадку технологія процесу така сама, як і при влаштуванні звичайної 

штукатурки. 

Торкрет-установка (рис. XI. 14) працює за таким принципом: суху суміш (цемент + 

просушений пісок) подають на сітку 5 бункера 6 і просіюють, після чого вона надходить в 

шлюзовий барабан 8, за допомогою якого спрямовується до отвору нижнього 

ущільнювального диску 9, а потім у крильчастий дозатор 2. До карманів крильчастого 

дозатора підведено стиснене повітря від компресора. З дозатора суха суміш через вихлопний 

патрубок надходить за допомогою стисненого повітря в гумовий рукав, по якому в завислому 

стані рухається з великою швидкістю до сопла З, де змішується з водою або з водою й 

ущільнювальними добавками. При цьому суміш стає розчином малої консистенції, який зі 

швидкістю 120... 170 м/с викидається із сопла і створює щільний шар штукатурки. Під час 

роботи сопло слід тримати на відстані 1 м від поверхні конструкції (або опалубки), 

переміщуючи його по спіралі. 

Останнім часом при влаштуванні штукатурки гідроізоляційного призначення все 

частіше використовують матеріали іноземних фірм (церезит, фторосіл, осмосі л тощо). 
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Теплоізоляційну штукатурку використовують для поліпшення теплотехнічних 

властивостей огороджувальних конструкцій. Найефективнішим матеріалом для цього є 

перлітний пісок з додаванням цементу чи гіпсу як в'яжучого. Теплоізоляційну штукатурку 

використовують також для захисту від охолодження трубопроводів гарячої води, пари, 

технологічного обладнання і спеціальних конструкцій. У цьому випадку в розчин додають 

азбест, азбозурит, перліт, мелений керамзит та інші теплоізоляційні матеріали. 

 

Рис. XI. 11. Правила 

 

 
 

Рис. XI. 12. Агрегат «Універсал-2»: 

1 — колесо; 2 — рама; 3 — шток; 4 — шестірня; 5 — пневмоциліндр; 6 — 

золотниковий механізм; 7 — пробковий кран; 8 — поршень; 9 — бункер; 10 — гумовий 
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поршень; 11 — блок циліндрів; 12 — клапан; 13 — пружина; 14 — клапанна коробка; 15 — 

вудочка; 16 — крани; 17 — повітропровід; 18 — матеріало-провід; 19 

— гумовий рукав 

 

Теплоізоляційну штукатурку, як правило, влаштовують вручну з механізацією 

окремих процесів (приготування розчину та його транспортування). 

У розчинах для рентгенозахисної штукатурки використовують баритовий 

заповнювач. При цьому барит (важкий шпат) має містити не менше ніж 85 % сірчанокислого 

барію. Як в'яжуче використовують портландцемент, готуючи розчин складу 1 : 4 (цемент : 

барит). Інколи для підвищення пластичності розчину до нього додають вапняне тісто (0,25 % 

маси цементу). 

Таку штукатурку влаштовують звичайними способами при температурі не менш 

ніж 15 °С, без стиків. 

Ізоляційному шару свинцю 1 мм завтовшки відповідає шар баритової штукатурки 14,6 

мм завтовшки. 

 

 

Рис. XI. 13 Широкозахоплювальні шпателі 

 
Рис. XI. 14. Конструктивна схема торкрет-установки: 

1 — візок; 2 — крильчастий дозатор; 3 — сопло; 4 — верхній ущільнювальний диск; 5 

— сітка; 6 — бункер; 7 — збудник; 8 — шлюзовий барабан; 9 — нижній ущільнювальний 

диск; 10 — електродвигун з редук- тором 

 

Звукоізоляційною акустичною штукатуркою знижують рівень шумів. Як в'яжучі в 
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розчинах використовують цемент, вапно, гіпс, каустичний магнезит, а заповнювачами є 

звичайний пісок, пісок із шлаків, пемзи, керамзиту, перліту. Роботи виконують, як правило, 

механізовано, а вручну — лише при малих обсягах робіт. 

Кислотостійкою штукатуркою покривають поверхні на хімічних підприємствах. 

Стійкість штукатурки до впливу агресивних речовин забезпечують використанням як 

в'яжучого кислотостійкого цементу та заповнювачів — меленого кварциту з додаванням 

силіцій-фториду натрію і рідкого скла. 

Декоративною штукатуркою опоряджують фасади, а також оформляють інтер'єри. 

У сучасному будівництві найчастіше використовують декоративні штукатурки з кам'яного 

дрібняку, сграфіто, терази-тову, на основі цементно-колоїдного клею, під штучний мармур. 

Декоративна штукатурка з кам'яного дрібняку імітує тверді кам'яні породи. 

Декоративний розчин готують на об'єкті з портландцементу, мармурової, гранітної крихти 

або інших порід кольорового каменю. Фракція дрібняку 3...5 мм. Колір опоряджувального 

шару штукатурки залежить від поєднання кольорів дрібняку і декоративного розчину. Розчин 

готують на кольоровому цементі або вводять в нього пігмент відповідного кольору. Перший 

спосіб більш простий і надійний. Пігменти треба брати лише природні. 

Технологія нанесення набризку така сама, як і при звичайній штукатурці. Ґрунт після 

нанесення на поверхню нарізають і протягом 4 діб зволожують водою. Декоративний шар 

штукатурки наносять по ґрунту безперервно в межах архітектурних елементів фасаду (щоб не 

видно було стиків). При декоративній штукатурці з рустованою фактурою таким елементом 

фасаду може бути руст. Приблизно через добу декоративний шар промивають водою доти, 

доки не почне стікати чиста вода без домішок цементного молока. 

Кам'яній штукатурці можна надати різної фактури: під шліфований природний камінь, 

бучарду, борознисту фактуру тощо. Проте треба враховувати основну умову: необхідність 

оголення декоративного заповнювача і створення структури, близької до природного каменю. 

Є й інший спосіб улаштування декоративної штукатурки з кам'яного дрібняку, а саме: 

декоративний шар наносять без дрібняку, а останній потім за допомогою дрібномета 

(механічного або пневматичного) втоп-люють в декоративний шар. 

Сграфіто — це декоративна штукатурка з багатокольоровим малюнком, який 

створюється за допомогою спеціального інструменту методом дряпання поверхні. 

Штукатурна накидь складається з ґрунту і кількох (не менше двох) кольорових накривних 

шарів, на яких і виконують рельєфний малюнок. Основні компоненти штукатурки сграфіто 

— вапняне тісто, чистий кварцовий пісок, пігменти, цемент (10... 15 % об'єму вапняного 

тіста). Таку штукатурку можна виконувати не лише методом дряпання верхніх шарів 

штукатурки, а й нанесенням пластичного штукатурного розчину за шаблонами-трафаретами. 

Теразитову штукатурку влаштовують з вапняно-цементних сумішей, в яких в'яжучим є 

гашене вапно і портландцемент (звичайний або кольоровий), а заповнювачем — пісок або 

подрібнені гірські породи (граніт, мармур, слюда); інколи в ці суміші додають пігменти. 

Розчин для ґрунту має бути однорідним, що є гарантією однорідності кольору 

накривного декоративного шару. Для кращого зчеплення з накривним шаром ґрунт нарізають 

хвилястими борознами через кожні 30...40 см. Влітку його треба поливати водою 3 рази на 

день протягом 3...4 днів. За годину до нанесення накривного шару ґрунт старанно змочують 

водою. Товщина штукатурного покриття накривного декоративного шару становить понад 4 

мм при гладких фактурах і понад 12 мм — при рельєфних. Декоративне покриття наносять 

двічі, щоб воно надійніше зчепилося з ґрунтом. Перший шар 2...З мм завтовшки наносять 

накиддю, він відіграє роль буфера між ґрунтом і другим шаром (більш густим) покриття 5...7 

мм завтовшки. Другий шар наносять відразу, як тільки почне тужавіти перший шар; його 

розрівнюють правилом і затирають терками. 

Весь цикл нанесення покриття має бути безперервним протягом усієї зміни з 

розрахунку, щоб робочий шов збігався з існуючими краями поверхні. 

Після того як поверхня штукатурки затвердне, її обробляють металевими циклями або 

бучардами. Бажано після цього поверхню штукатурки промити 5 %-м розчином соляної 

кислоти, а потім чистою водою під тиском. 

Останнім часом будівельники бучардами користуються все рідше. Оголення 



45 

 

декоративного заповнювача виконують за допомогою ручного фарбопульта і води. 

Декоративною штукатуркою на основі колоїдно-цементного клею опоряджують 

фасади, колони та інтер'єри адміністративних і громадських будівель. Така штукатурка 

відрізняється від інших декоративних малою товщиною штукатурного шару (2...4 мм), 

високими показниками довговічності та водовідштовхувальними властивостями. 

Для приготування розчину використовують суху суміш колоїдно-цементного клею, 

пісок, гідрофобізуючу рідину і воду. До сухої суміші колоїдно-цементного клею входить, як 

правило, пігмент, який додають у суміш при помелі до питомої поверхні 5000 см2/г. 

Співвідношення цементу і піску в сухій суміші 7 : 3. Пісок має бути чистим, без будь-яких 

домішок. Суміш готують у заводських умовах і доставляють на будівельний майданчик у 

поліетиленових мішках, де вона може зберігатися не більше ніж 15 діб. Під час приготування 

розчину суху колоїдну суміш, пісок (річковий або гірський з фракцією зерен до 1 мм), 

гідрофобізуючу рідину і воду завантажують у віброзмішувач-активатор для приготування 

клею. Компоненти перемішують протягом 5...7 хв. Консистенція клею за осіданням 

стандартного конуса має бути в межах 10 см. Приготовлений таким чином клей 

використовують протягом 2 год. Наносять розчин на опоряджувану поверхню за допомогою 

пневмо-форсунки. Перед цим поверхню старанно промивають водою. 

Колоїдно-цементний клей іноді замінюють суспензією цементу в емульсії ПВА або в 

латексі (синтетична декоративна штукатурка). 

Декоративну штукатурку під штучний мармур використовують, як правило, під час 

реставрації. Вона складається з двох шарів: ґрунту і декоративного покриття. Ґрунт готують з 

цементно-вапняних розчинів (1 : 1 : 5), а якщо основа з дерева, то з гіпсових розчинів складу 

1 : 2 (гіпс : пісок). В обох випадках товщина покриття з гіпсу 20 мм. Покриття готують на 

двох верстаках; на одному з них розстилають рівномірним шаром сухий підфарбований 

пігментом гіпс, а на другому верстаку на щити, вкриті мішковиною, насиченою клейстером, 

наносять сухий підфарбований гіпс шаром 40 мм завтовшки. На розрівняний шар гіпсу 

кладуть мішковину, яку змочують 2 %-м клейстером до повного насичення гіпсу. Після цього 

мішковину знімають, щити з гіпсом перено- сять до місця встановлення їх і притискують до 

поверхні. Для криволінійних поверхонь використовують не щити, а мати з рейок. Нанесену на 

щит гіпсову масу ущільнюють притискним щитом, після чого щит і мішковину знімають. 

Опорядження поверхні починають через 1,5...2 год після нанесення гіпсу за 

допомогою спеціальних металевих інструментів. Дефектні місця вирубують і заповнюють 

наново. Простругану поверхню кілька разів (до п'яти) шліфують, двічі полірують і покривають 

захисним шаром (скипидар, віск). 

Поверхні під штучний мармур одержують також облицюванням дрібноштучними 

гіпсовими плитками (20 х 30 см, 30 х 50 см), виготовленими пресуванням. Вимоги до якості 

оштукатурених поверхонь наведено в табл. XI.5. 

Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами — один із напрямків зниження 

трудомісткості і скорочення терміну виконання штукатурних робіт. 

Гіпсокартонні листи (ГК-листи) закріплюють за допомогою гіпсових мастик, клею або 

на шурупах по каркасу (металевому, дерев'яному). При закріпленні листів на гіпсових 

мастиках останні наносять на поверхню у вигляді контурних маяків по периметру листа та по 

його середині або у вигляді марок, які наносять у шаховому порядку через кожні 30 — 40 см. 

Після нанесення мастики листи притискують до поверхні правилом. 

Гіпсокартонні листи по каркасу закріплюють у такій послідовності: спочатку 

розмічають положення каркаса на поверхні, враховуючи розміри елементів і отворів у них. 

Деталі каркаса закріплюють до поверхні дюбелями, а листи до каркаса шурупами-саморізами 

(до металу) і звичайними шурупами (до дерева). 

Таблиця XI.5. Вимоги до якості оштукатурених поверхонь 
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Після цього виконують армування й оброблення стиків між листами й остаточне 

опорядження їх, а також обробляють кути, віконні лутки та одвірки. 

МАЛЯРНІ РОБОТИ 

Малярні роботи — це процес нанесення на поверхні будинків (споруд) чи будівельних 

конструкцій фарб або лаків. Фарба є основним матеріалом у малярних роботах. 

Залежно від складу фарби поділяють на водні та безводні. До водних належать клейові, 

вапняні, водоемульсійні, силікатні. До безводних — олійні, лакові, синтетичні. 

Вибір фарби залежить насамперед від призначення приміщення, а її колір — від 

орієнтації приміщення (південь, південний схід чи південний захід — холодні тони; північ, 
північний схід чи північний захід — теплі тони). 

Залежно від призначення будинків і споруд, а також нормативних вимог до фарбованої 

поверхні виділяють такі категорії фарбування: 

просте — фарбування поверхонь приміщень складського та допоміжного призначення, а 

також окремих промислових та сільськогосподарських будівель і споруд; 

поліпшене — житлових, промислових, адміністративних, навчальних та 

сільськогосподарських будівель і споруд; 

високоякісне — громадських будівель культурного призначення та 

адміністративних першого класу. Чим вища категорія фарбування, тим більша 

кількість операцій (табл. XI.6). 

Крім фарб та лаків у малярних роботах використовують такі матеріали: в'яжучі (вапно, 

цемент, клей, оліфа, рідке скло, полімерні смоли); ґрунтовки (миловар, полівінілацетатна 

емульсія, трав'янка, масляний ґрунт); шпаклівки (клейові та масляні); розчинники (уайт-спірит, 

ацетон, скипидар); сикативи (для прискорення процесу висихання масляних фарб та лаків); 

пігменти (мінеральні та органічні); розріджувачі (вода, оліфа, лаковий гас, ацетон); 

наповнювачі (тальк, слюда, азбест, трепел, важкий шпат). Класифікацію матеріалів для 

приготування малярних сполук подано на рис. XI. 15. 

Малярні матеріали надходять на будівельні майданчики із заводів або 

фарбозаготівельних та москательних майстерень вже готовими для використання чи у вигляді 

напівфабрикатів (паст, брикетів, сухих су мішей). 

Малярні роботи починають тільки тоді, коли закінчені всі попередні роботи: санітарно-

технічні, електромонтажні, штукатурні, облицювальні. Температура повітря в приміщеннях 

має бути не нижче ніж 8 °С, вологість повітря — не більше ніж 70 %, вологість 

оштукатуреної або бетонної поверхні — не вище ніж 8 %, а дерев'яної — 12 %. 

Операції малярних робіт поділяють на дві основні групи: підготування поверхні та 

фарбування. 

Підготування поверхні під фарбування — дуже трудомісткий і відповідальний процес; 

від ретельності та якості його виконання залежить якість фарбування. Він містить такі 

операції: очищення поверхні, її загладжування, розшивання тріщин, ґрунтування, 

підмазування окремих місць, шпаклювання та шліфування (табл. XI.6). 
Очищають поверхню за допомогою технічного пилососа, рогожової або махової 

щітки, металевого шпателя. 
Загладжують поверхню разом з її очищенням за допомогою універсальних шліфувальних 

машин або шліфувальною шкуркою, пемзою, дерев'яним бруском (при малих обсягах робіт). 
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Розшивають тріщини лише на оштукатурених поверхнях за допомогою металевого 

шпателя на глибину до 1 см. Підмазують тріщини сумішшю алебастру і миловара. 

Збільшуючись в об'ємі при висиханні, алебастр надійно заповнює тріщини, а нанесення його 

за допомогою металевого шпателя дає змогу позбавитись від шліфування підмазаних місць. 
 

Таблиця XI.6. Технологічні операції з підготовки та фарбування поверхні 
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поверхні 

+ + + + + + + + + + + + 

Змочування 
водою 

– – + + – – – – – – – – 

Загладжування 
поверхні 

+ + – – + + + + – – + + 

Розшивання 

тріщин 
+ + – + + + + + – – – – 

Ґрунтування 
(прооліфлення) + + + + + + + + + + + + 

Підмазування 
окремих місць + + + – + + + + + + + + 

Шліфування 
підмазаних 
місць 

+ + + – + – + + + + + + 

Шпаклювання 
поверхні 

– + – – – – – + – + — + 

Шліфування – + – – – – – + – – — + 

Шпаклювання 

(вдруге) 
– + – – – – 

 
+ – + – – 

Шліфування 

(вдруге) 
– + – – – – – + – + – – 

Ґрунтування 
(вдруге) 

– + – – – – – + – + – + 

Фарбування 
поверхні 

+ + + + + + + + + + + + 

П р и м і т к и: 1. Тріщини на бетонних поверхнях не розшивають. 2. Прооліфлення 
виконують, якщо 
фарбують безводними фарбами. 3. Вдруге шпаклювання із шліфуванням роблять 

лише при високоякісному фарбуванні, додаючи ще й ґрунтування поверхні з 

підфарбуванням. 
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Рис. XI. 15. Класифікація матеріалів, які використовують в малярних роботах 

Ґрунтують поверхні ручними та електричними фарбопультами, агрегатами з 

компресором або щітками чи валиками, якщо обсяги невеликі. 
Найбільш надійне ґрунтувальне покриття поверхні отримують за допомогою щіток. 

Шпаклювання поверхні здійснюють механізовано за допомогою шпаклювальних 

установок (рис. XI. 16), які є комплектом малярних станцій, або вручну за допомогою 

шпателів з фанери (проґрунтованих оліфою), металу, гуми, пластмаси. 

Прошпакльовані поверхні шліфують електричними шліфувальними машинами з 

використанням пемзи, шліфуваль них шкурок. Пил, який з'являється під час шліфування 

поверхні, прибирають за допомогою технічного пилососа або щіток. Якщо обсяг робіт 

невеликий, шліфування виконують вручну. 

 
Рис. XI. 16. Шпаклювальний агрегат: 

1 — завантажувальний бункер; 2 — шнек; 3 — гвинтовий насос; 4 — гумовий рукав; 5 
— вудочка; 6 — витискний пристрій; 7 — електродвигун; 8 - клинопасова передача; 9 -- 
редуктор 

 
 

Рис. XI. 17. Пневматичні установки для фарбування поверхонь: 

а — фарбувальний агрегат СО-5А; б - те саме, СО-158; в — ручний фарбопульт СО-20Б; 

г — пістолет- розпилювач фарби СО-19Б; д — те саме, СО-6Б з бачком; 1 — фарбонагні-

тальний бак; 2 — повітряний рукав; З — регулятор повітряного тиску; 4 — рукав для 

подавання фарби; 5 — пістолет—розпилювач фарби; 6 — сопло; 7 — курок; 8 — корпус 

турбоповітродувки; 9 — диски; 10 — корпус турбіни; 11— нагнітальний клапан; 12 — шток 

насоса; 13 — резервуар; 14 — гумовий рукав; 15 — вудочка; 16 — всмоктувальний рукав; 17 

— фільтр; 18 — всмоктувальний клапан; 19, 25 — бачки для фарби; 20 — фарбопода-вальна 

трубка; 21 — запірна гайка; 22 — корпус пістолета; 23 — пружина голки; 24 -регулятор 

подавання голки; 26 — пружина клапана; 27-штуцер 
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Рис. XI. 18. Фарбувальний агрегат високого тиску 2600-Н: 

1 — ексцентрик; 2 ~ насос з гідропере-дачею; 3 — електродвигун; 4 — масло-

фільтрувальна пробка; 5 — поршень; 6 — мембрана; 7 — всмоктувальний клапан; 8 — 

нагнітальний клапан; 9 — перепускний клапан; 10 
— фарба; 11 — фільтр; 12 — регулятор тиску; 13 — рукав високого тиску; 14 — фарборозпилювач; 15 — масло 

гідропередачі 

 
Рис. XI. 19. Ручні інструменти та пристрої для малярних робіт: 

1,2 — металеві шпателі; 3, 4 — скребки; 5, 7 - валики для фарбування металевих 

конструкцій; 6 — валик для фарбування стін; 8 — валик з пневмоподачею фарби; 9 — валик 

для фарбування підлог; 10 — те саме, столярних виробів; 11 — універсальна вудочка; 12 — 

шпатель-напівтерка; 13 - ванночка для фарби; 14 — віскозиметр ВЗ-4; 15 — пензель для 

фарбування круглих труб; 16, 17 — пензлі для фарбування радіаторів; 18 
— макловиця; 19 — пензель-ручник; 20 — маховий пензель 

Фарбування поверхні. На підготовлену поверхню фарбу наносять за допомогою 

пневматичних установок (рис. XI. 17), установок високого тиску (рис. XI. 18), а також ручних 

інструментів та пристроїв (рис. XI.19). 

Перед використанням фарбу слід процідити, старанно перемішати, а безводні фарби 

бажано підігріти до температури 40...50 °С. В'язкість фарби добирають за способом нанесення: 

чим в'язкість вища, тим менша витрата фарби на 1 м2 поверхні і тим більша її довговічність. 

В'язкість визначають за допомогою віскозиметра; вона може бути 15...300 с. Найвищу 

в'язкість мають лаки та полімерні фарби, якщо їх наносять установками високого тиску. 

Для того щоб пофарбувати поверхню пензлем, треба занурити його у фарбу на Ч3 висоти 

волосяної частини пензля. Фарбу наносять спочатку двома вертикальними рисками, а потім 

розтушовують (втирають при ґрунтуванні) горизонтальними рухами. 

У будівництві використовують спеціальні малярні покриття. До них належать: 

багатоколірні малярні покриття (на поверхню наносять фарбу 2...5 кольорів); накатування 

(нанесення різноманітних малюнків іншого кольору за допомогою гумових валиків); 



50 

 

оформлення поверхні під цінні породи дерев (горіх, дуб, ясен); покриття 

«сніжок» (об'ємна фактура, блиск якої створюють грані кварцового піску); фактура 

«кропил» (до фарби додають заздалегідь пофарбовану деревну тирсу); фактура «під шагрень» 

— механізоване нанесення латексно-крейдяної або інших сумішей з наступним фарбуванням 

поверхні; під «золото» або «срібло» (в готову фарбу додається бронзова або алюмінієва 

пудра). 

Незалежно від виду фарбування поверхні мають бути однотонні, без виправлень, слідів 

щітки. Водні фарби не повинні залишати сліду на одязі, руках. 

ОБЛИЦЮВАЛЬНІ РОБОТИ 
Роботи, які виконують для закріплення опоряджувальних матеріалів на лицьових 

поверхнях конструкцій, називають облицювальними. 

Облицювання поділяють на внутрішнє і зовнішнє. Облицювання може бути з природного 

декоративного каменю або із штучних матеріалів. 

Для облицювальних робіт найчастіше використовують такі породи каменів, як мармур, 

граніт, лабрадорит, габро, вапняк, туф і піщаник; із штучних матеріалів — облицювальні 

плити і плитки: керамічні (матові, глазуровані, мармуроподібні), цементно-піщані, мозаїчні, 

скляні, пластмасові, гіпсові, азбестоцементні, деревні та пластикові листи. 

Дедалі більшого поширення набуває застосування цегли, керамічних блоків, бетонних та 

залізобетонних виробів, металевих панелей як облицювальних матеріалів. 

Виконують облицювальні роботи і в заводських умовах, і в умовах 

будівельного майданчика. 

Конструкція облицювання складається з трьох основних елементів: підготовки, 

проміжного прошарку, облицювального покриття (рис. XI.22). Підготовку найчастіше 

виконують цементно-піщаним розчином, за до- помогою якого вирівнюють облицьовану 

поверхню, а прошарок — цементно-піщаним розчином, мастикою або клеєм. 

За призначенням облицювальні покриття можуть бути захисними, санітарно-гігієнічними 

і декоративними. 
Найчастіше вони відповідають усім цим вимогам. 

Технологія облицювальних робіт залежить від виду облицювальних матеріалів, 

способу закріплення їх і місця виконання робіт (завод чи будівельний майданчик). 

 
Рис. XI.22. Структура облицювального покриття: 

1 — фасонні плінтусні плитки; 2 — підготовка і прошарок з розчину; З — цокольна 

кольорова глазурована плитка; 4 — рядкова облицювальна глазурована плитка; 5 — фризова 

кольорова глазурована плитка; 6 — карнизна фасонна плитка; 7 — карнизні кути 
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Рис. XI.23. Пристрій для свердління отворів у плитках: 

1 — робочий вал; 2 — плитка; 3 — різальний диск; 4 — дерев'яна основа з 
обмежувальними напрямними; 5 — каретка 

 

Облицювальні роботи на будівельному майданчику можна поділити на такі процеси: 

підготування облицю- вальних матеріалів, приготування клеїльних сумішей і виготовлення 

засобів кріплення; підготування поверхні, яка підлягає облицюванню; облицювання поверхні. 

Підготування облицювальних матеріалів складається із сортування плиток (плит, листів) за кольором і 

розміром, свердління отворів у плитках або обрізування їх. 

За кольором плитки (плити, листи) відбирають, порівнюючи їх із зразками. 
 

кераміч-пластин- 

Рис. XI.24. Плиткорізи: 

а — пластинчастий; б — стрижневий; в — роликовий; / — плитколом; 2 -на плитка; 

3 — різак; 4 — регулювальний гвинт; 5 — упор; 6 — основа; 7 -часта пружина; 8 — 

подавальний гумовий ролик; 9,11 — напрямні кути; 10 — стіл; 12 — різак з роликом; 13 

— пересувна рама з гвинтом 14; 15 — каркас; 16 — рукоятка подавального ролика; 17 

— струбцина; 18 — стопорний вузол 
 

Отвори у плитках свердлять за допомогою спеціального пристрою (рис. XI.23), а 

обрізують за допомогою плиткорізів (рис. XI.24). Полістиролові плитки та листи пластика 

обрізують ножівками. 

Цементно-піщаний розчин завозять на будівельний майданчик або готують прямо на 

місці залежно від обсягу робіт. Мастики та клеї звичайно надходять із заводів у готовому для 

використання вигляді. 

Як кріплення для облицювальних матеріалів використовують шурупи, анкери, гаки, 

металеві скоби та пірони. 

Для облицювання поверхонь використовують такі види розчинів (у частинах за об'ємом): 

 
Цементно-піщані для зовнішніх 

поверхонь 
Цементно-вапняні для зовнішніх 

поверхонь 

а) портландцемент марки 400 1 а) портландцемент марки 400 1 
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пісок 4 вапно 0,3 

б) портландцемент марки 500 1 пісок 4 

пісок 5 б) портландцемент марки 500 1 

в) пластифікатор 0,3 вапно 0,3 
  пісок 5 

Цементно-піщані для внутрішніх 
поверхонь 

 Цементно-ваппяні для внутрішніх 
поверхонь 

 

а) портландцемент марки 200 1 а) портландцемент марки 200 1 

пісок 3,5 вапно 1 

б) портландцемент марки 400 1 пісок 6 

пісок 4 б) портландцемент марки 400 1 

в) пластифікатор 0,3 вапно 1 
  пісок 7 

Рухливість цих розчинів має дорівнювати 6...9 см за осіданням стандартного конуса. 

Для підвищення водонепроникності та пластичності до складу цих розчинів додають 

емульсію ПВА, розчин хлориду заліза, рідке скло, бітумну емульсію. 

Найчастіше при облицюванні використовують такі мастики та клеї: кумароно-каучукові, 

сечовиноформальдегідні, полімерцементні, казеїново-цементні, каніфольні. В умовах 

будівельного майданчика мастики та розчин готують у малогабаритних розчинозмішувачах 

типу СО-23Б, СО-80, найчастіше використовуючи спеціальні товарні сухі цементно-піщані 

суміші, виготовлені в заводських умовах. 

Підготування поверхні для облицювання залежить від способу закріплення матеріалів. 

Якщо плити кладуть на цементно-піщаному розчині, підготування поверхні передбачає 

очищення, видалення масляних та іржавих плям, висолів. На рівній поверхні роблять насічку 

або заґрунтовують її цементним молоком з емульсією ПВА. При значних перепадах площини 

поверхні (більше ніж 20 мм) на неї перед облицюванням кріплять металеву сітку. 

 
Рис. XI.25. Підготування поверхні для облицювання: 
а — схема провішування поверхні; б — схема влаштування облицювання; 1...9 — 

цвяхи; 10 — металеві штирі; 11 — маякова плитка; 12 — шнури; 13 — нижній ряд плиток; 

14 — рейка на рівні чистої підлоги 
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Рис. XI.26. Способи облицювання: 

а — врозбіг; б — шов у шов; в — по діагоналі 
 

Якщо плитки закріплюють мастикою або клеєм, поверхню обов'язково вирівнюють, часто 

оштукатурюють. 

Металеві кріплення використовують у тому випадку, якщо товщина плитки більше ніж 

20 мм і має значну масу. 

При підготовці поверхні, яка підлягає облицюванню плитами з природного каменю, крім 

перерахованих операцій, свердлять отвори в плитах, кріплять арматурні елементи в бетонних 

конструкціях і заготовляють гачки, пірони та скоби. 

Поверхні стін та перегородок з гіпсових матеріалів краще облицьовувати на мастиках або 

клеях, тому що гіпс інтенсивно витягує воду з розчинів, що значно зменшує зчеплення плитки 

з основою. 

Перед облицюванням старанно перевіряють вертикальність поверхні та вертикальність 

кутів (рис. XI.25), прораховують кількість рядів, розмічають їх на поверхні стін. 

Технологія облицювання поверхні залежить від виду облицювального матеріалу, 

способу його кріплення (рис. XI.26) та положення в просторі і передбачає використання 

ручних інструментів (рис. XI.27). 

Облицювання керамічними та скляними плитками на розчині виконують за допомогою 

шаблона (рис. XI.28) або з використанням маякових рядів і шнура-причалки. Облицювання 

поверхні, як правило, ведуть знизу вгору, орієнтуючись по нижньому маяковому ряду. Розчин 

тонким шаром накладають на зворотну частину плитки і притискують дерев'яною ручкою 

облицювальної лопатки до поверхні стіни. Якщо облицьовують без шаблона, то для 

отримання однакової ширини швів використовують інвентарні пристосування. 

 
Рис. XI.27. Ручні інструменти для виконання облицювальних робіт: 

1 — кельма; 2 — лопатка; З — різак для керамічних плиток; 4 — те саме, 

полістиролових; 5 — кирка; 6 — молоток; 7 — кусачки 

 

Шви між плитками заповнюють через добу тим самим розчином, що використовували при 

облицюванні, або декоративним розчином (на кольоровому цементі, на звичайному розчині з 

пігментом). Поверхню плиток протирають вологою ганчіркою. Облицювання полістиролови-

ми плитками здійснюють на каніфольній або кумароновій мастиці, яку 

наносять шаром 1    1,5 мм завтовшки на зворотний бік плитки. 

Поверхня стіни перед цим має бути заґрунтована тією самою мастикою, на якій 

закріплюють полістиролові плитки. 

Мастику наносять на зворотну частину плитки металевим шпателем до рівня бортика. 
Плитку притискують до стіни так, щоб її бортик щільно прилягав до обґрунтованої поверхні 

по всьому периметру. Мастику, що виступає крізь шви, знімають лезом ножа або металевого 
шпателя. Поверхню плитки протирають сухою чистою ганчіркою. Якщо на плитці 

залишаються сліди мастики, їх змивають скипидаром. 

Плитами з природного каменю облицьовують внутрішні і зовнішні поверхні стін. Для 

внутрішніх поверхонь використовують пиляні плити та профільні деталі 5, 10, 15, 20 і 25 мм 

завтовшки, які закріплюють на поверхні за допомогою полімерцементного розчину. 
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Рис. XI.28. Облицювання поверхні стін за допомогою шаблона: 

а — спарений шаблон; б — укладання плитки за шаблоном у першому, другому, 

третьому рядах; 1 — опорні пластинки; 2 — дерев'яні рейки; 3 — металева рама 

 

Для закріплення суміжних деталей між собою і до поверхні стіни використовують різні 

закріпки, виготовлені з оцинкованої або нержавіючої сталі, бронзи, латуні. Плити площею до 

0,5 м2 кріплять закріпками діаметром 3 мм; площею 0,5... 1 м2 — 4...5 мм; площею більше 

ніж 1 м2 — 6 мм. 

Роботу починають з установлення плінтуса, кожний елемент якого закріплюють не менше 
ніж двома гаками і з'єднують між собою піро-нами або скобами. Положення плінтуса 

відносно стіни фіксують дерев'яними клинами, які після заповнення проміжку між плінтусом 

і стіною розчином знімають. 

Перший ряд плит ставлять на плінтус і з'єднують з ним штирями. Отвори в стінах 

свердлять напроти гнізд у кромках облицювальних плит. Наступні ряди плит ставлять на 

нижні і кріплять гаками. Встановлювати кожний наступний ряд починають лише тоді, коли 

розчин у нижньому затужавів. 

Проміжок між плитами заповнюють розчином у три етапи: спочатку на 1/3 висоти плити; 

потім — на половину її висоти, а далі — на всю висоту, не доходячи на 5 см до верхньої грані 

плити. 

Остання операція — оформлення швів кольоровим розчином. 

Зовнішнє облицювання, як правило, починають з установлення цоколю, який може бути в 

одній площині із стіною, западати в неї або виступати на кілька сантиметрів. Цоколь ставлять 

на опорний виступ у стіні, зроблений з бетону, цегли або металевого кутика. 

Якщо робочої арматури немає, на рівні цокольного ряду в стіні свердлять отвори 100 мм 

завглибшки для гаків, діаметр отвору має бути втричі більшим за діаметр гака. Потім 

поверхню стіни і плити (нелицьо-ву) зволожують, на опорний виступ розстилають шар 

цементно-піщаного розчину і на нього ставлять цокольні плити. Отвори в стіні і цокольних 

плитах заповнюють цементним тістом і вставляють у них закріпки. Цементне тісто готують з 

пуцоланового портландцементу. Цокольні плити з'єднують між собою штирями та скобами, а 

із стіною — гаками, які закріплюють за робочу арматуру або фіксують в отворах стінки 

металевими клинами до заповнення цементним тістом. 

Простір між стіною й облицювальними плитами заповнюють цементно-піщаним 

розчином у два етапи. Спочатку заливають розчин на Ч2 висоти плити, а через 2...З доби 

заповнюють решту об'єму, залишаючи 5 см від рівня верхньої грані плити. Елементи цоколю 

в кутах будівель з'єднують між собою металевими скобами. 

На цокольний ряд плит наносять шар цементно-піщаного розчину 5...6 см завтовшки, на 

нього ставлять плити першого ряду і перевіряють їх горизонтальність нівеліром. 

Горизонтальність наступних рядів контролюють за допомогою рівня, виска чи шнура. 

Плити попереднього і наступного рядів облицювання з'єднують штирями — по два на 

кожну плиту; по горизонтальних швах плити з'єднують із стіною за допомогою двох гаків, які 
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закріплюють за робочу арматуру стіни. Закріплені штирями та гаками плити фіксують 

відносно стіни дерев'яними клинами. 
 

Рис. XI.29. Кріплення великорозмірних облицювальних листів за допомогою розкладок: 

1 — облицьовувана поверхня; 2 — мастика; З — розкладка зовнішнього кута; 4 — 

облицювальні листи; 5 

— розкладка внутрішнього кута 
 

Після цього заливають розчином простір між плитами та стіною на висоту 200...250 мм 

(пуцолановий портландцемент марки М300 і пісок у співвідношенні 1:3). Через дві доби цим 

самим розчином заливають залишений об'єм порожнини. 

При облицюванні білим мармуром, доломітом, травертином, черепаш-ником, вапняком 

вертикальні шви заповнюють тістом з білого цементу, а при облицюванні кольоровим 

каменем — кольоровим цементним тістом під колір каменю. 

Верхній ряд облицювання на виступних ділянках фасаду виконують з плит із скошеною 

кромкою для стікання води. 

Облицювання внутрішніх поверхонь великорозмірними листами дає змогу значно 

підвищити продуктивність праці і зменшити термін виконання робіт. 

Технологія виконання робіт залежить від способу закріплення листів — на мастиках та 

клеях, на шурупах по каркасу, на розкладках. На мастиках та клеях кріплять листи з 

полістиролу, вініпласту, деревоволокнисті, деревошаруваті та деревостружкові; на шурупах 

по каркасу — листи з азбестоцементу, гіпсу, склопластику. 

Листи з гіпсу, склопластику, деревоволокнисті та деревостружкові можна кріпити також 

на розкладках (рис. 

XI.29). 

Мастики або клеї наносять тонким шаром на поверхню стіни і на зворотну поверхню 
облицювальних листів, після чого листи притискують до поверхні стіни за допомогою 

спеціальних розпірок, які знімають лише після затужавлення клею 

(мастики).  
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Рис. XI.30. Кріплення декоративно-акустичних плит: 

а — загальний вигляд кріплення до металевого каркаса; б — кріплення до алюмінієвих 

напрямних; в — кріплення до дерев'яних напрямних; 1 — прогін; 2 — анкер; 3 — плитка 
«Акмігран»; 4 — підвіска; 5 — алю- мінієві напрямні; 6 — дерев'яні напрямні; 7 — 

оцинковані цвяхи 

Облицювання внутрішніх поверхонь декоративно-акустичними плитами можна 

виконувати як по вертикальних, так і по горизонтальних поверхнях. Найчастіше для цього 

використовують гіпсові перфоровані плити, а також плитки типу «Акмігран» і «Акмініт», 

закріплені на металевому або дерев'яному каркасі (рис. XI.ЗО). Гіпсові плити на 

вертикальних поверхнях можна кріпити на гіпсових мастиках. Між собою плити з'єднують за 

допомогою пластмасових шпонок, які по дві на плиту вставляють у спеціальні пази. До 

дерев'яного каркаса плити кріплять за допомогою оцинкованих цвяхів чи шурупів. 

Після встановлення декоративно-акустичні плити покривають водоемульсійними 

фарбами на синтетичній основі. 

УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ 
Підлога є частиною будинку чи споруди, вимоги до якої залежать від призначення 

будинку (споруди) у цілому і кожного приміщення зокрема. Наприклад, у жилих приміщеннях 

підлога повинна мати малий коефіцієнт теплозасвоєння; в санітарних вузлах, басейнах, 

магазинах — відповідати вимогам підвищеної водостійкості; в театрах, бібліотеках — бути 

безшумною. 

Підлоги мають бути довговічними, надійно протистояти стиранню верхнього шару, бути 

важкозаймистими, мати високі показники з теп-лозвукоізоляції, хороші експлуатаційно-
гігієнічні властивості, відповідати високим художньо-декоративним вимогам. 

Підлога складається з таких основних конструктивних елементів: 
– покриття (чистої підлоги) — верхнього елемента підлоги, який сприймає експлуатаційне 

навантаження; 

– прошарку — проміжного шару, який з'єднує покриття з нижніми елементами підлоги (мастика, 

клей, цементно-піщаний розчин); 

– рівняльного шару — шару 8... 15 мм завтовшки з цементно-піщаного, полімерцементного та інших 

розчинів; 

– ізоляційного шару — гідро-, тепло- і звукоізоляційного покриття; 

– підстильного шару (підготовки) — елемента підлоги, який розподіляє навантаження на ґрунт 

(гравій, шлак, щебінь). 

Технологія влаштування підлог залежить насамперед від матеріалу покриття. Саме за 
ним підлоги поділяють на суцільні, зі штучних та рулонних матеріалів. 

До суцільних підлог належать бетонні, мозаїчні, цементно-піщані, асфальтобетонні, 

металоцементні, ксилолітові, полімерцементно-бетонні, наливні. 

До підлог із штучних матеріалів належать покриття з деревини, кераміки, скла, 

природного каменю, шлакоситалу, полівінілхлоридних плиток, бетонних плит тощо. 

 

До підлог з рулонних матеріалів належать покриття з лінолеуму та синтетичних килимів. 

Улаштування підлоги починають лише після завершення попередніх будівельних робіт, 

виконання яких може призвести до пошкодження або руйнування підлоги, а також при 

плюсовій температурі в приміщеннях (у зимових умовах). 

Суцільні покриття підлоги влаштовують по підстильному шару, стяжці з бетону або по 

залізобетонному перекриттю. 

Останнім часом при влаштуванні підлог у значних обсягах використовують саморівняльні 

суміші на основі цементу та гіпсу. До складу цих сухих сумішей входять: дрібнозернистий 

кварцовий пісок (кварцове борошно), цемент (гіпс), клей, різні пластифікувальні добавки, 

пігменти. 

Цементно-піщані підлоги можуть бути у приміщеннях з підвищеними вологістю і 

стиранням підлоги у процесі експлуатації. Покриття складається з двох шарів: нижнього — з 

дрібнозернистого бетону 25...ЗО мм завтовшки — і верхнього — з цементно-піщаного 

розчину 15...20 мм завтовшки. 

Основу підлоги очищають механічними сталевими щітками, потім зволожують і 
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ґрунтують цементним молоком. Бетонну суміш укладають смугами 3 м завширшки по 

маякових рейках, які кладуть паралельно поздовжнім стінам. Бетон подають у смуги через 

одну в шаховому порядку за допомогою бетононасоса. В пропущені смуги бетонну суміш 

укладають лише після того, як у суміжних смугах суміш набуде потрібної міцності. Перед 

заповненням бетонною сумішшю пропущених смуг маякові рейки знімають, а поверхню 

бетонної суміші розрівнюють рей-кою-правилом (віброрейкою) з використанням як маяків 

раніше укладених смуг. 

Цементно-піщаний розчин укладають по ще не затверділому остаточно шару бетону й 

ущільнюють віброрейкою. 

Для уникнення тріщин у процесі експлуатації підлоги верхній шар ділять на частини 

прокладками з кольорового металу або скла. 

Полімерцементно-бетонні покриття підлоги відрізняються від цементно-піщаних і 

бетонних лише тим, що до складу розчину чи бетону входять ще полімери або латекси. 

Мозаїчні підлоги влаштовують з цементно-піщаних розчинів з додаванням кольорового 

кам'яного дрібняку (мармуру, граніту, базальту) по бетонній основі. 

Технологія влаштування мозаїчних підлог аналогічна технології влаштування цементно-

піщаних. Проте при цьому додаються операції шліфування підлоги до оголення окремих 

зерен кам'яного дрібняку, шпаклювання пошкоджених місць підлоги під час її шліфування, 

нанесення воскової мастики. При влаштуванні мозаїчних підлог обов'язковими операціями є 

промивання піску і декоративного заповнювача, а також розподілення останнього по 

фракціях (мінімум 3). 

 
Рис. XI.31. Технологічна схема влаштування підлоги з вакуум-бетону: 

І — підготування основи; ІІ — укладання бетонної суміші; ІІІ — ущільнення 

бетонної суміші та вирівнювання поверхні; IV — вакуумування бетонної суміші; V 

— опорядження поверхні підлоги 

 

Покриття з вакуум-бетону набувають з кожним роком поширення завдяки високій 
ефективності: у промислових цехах різного призначення, у вестибюлях та коридорах 

культурно-спортивних споруд, на продовольчих та плодоовочевих базах, у складських 

приміщеннях. 

Порядок виконання операцій такий: основу старанно очищають, на ній роблять розмітку 

на захватки, визначають відмітки для рейок, по них за допомогою маяків ставлять напрямні 

рейки (метал різного профілю, дерево), простір між напрямними рейками заповнюють 

бетоном (рухливість 8... 10 см). Укладають вакуум-бетон при температурі не нижче ніж 5 °С 

смугами (за шириною віброрейки), при цьому затужавіла попередня смуга є напрямною для 

бетонування наступної. Бетон розрівнюють і ущільнюють віброрейкою (вібробрусом), на 

його поверхню вкладають відсмоктувальний мат розміром 5000 х 4000 х 150 мм, який 

гумовим рукавом з'єднуваний з вакуум-агрегатом. Агрегат відсмоктує воду з товщі бетону і 

перекачує її до бака. Після цього вакуум-бетон старанно загладжують і шліфують 

спеціальними машинами (рис. XI.31). 

Металоцементні покриття підлог улаштовують в цехах друкарень, у механічних, 
металообробних цехах, а також у цехах, де рухається транспорт на металевих шипах чи на 

гусеничному ходу. Такі покриття складаються із суміші сталевої стружки, цементу і води. 

Стружку треба розмолоти на бігунах і знежирити. Співвідношення між цементом і металевою 
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стружкою 1 : 1 (за масою). 

Асфальтобетонні покриття підлог улаштовують в гаражах, акумуляторних, у 

промислових цехах. Перед укладанням асфальтобетонного шару поверхню основи очищають 

від сміття, пилу і ґрунтують розчином бітуму в гасі, уайт-спіриті чи соляровому маслі. 

Укладання шару виконують по маякових рейках смугами 1,5...2,0 м завширшки, які потім 

ущільнюють котками. Інколи такі підлоги фарбують. 

Ксилолітові покриття роблять лише в сухих приміщеннях через їхню низьку 

водостійкість. Основа під ці підлоги може бути дерев'яною або бетонною. Для кращого 

зчеплення з покриттям бажано, щоб основа була шорсткою. 

Такі покриття складаються із суміші каустичного магнезиту, тирси і водного розчину 

хлориду магнію. Нижній шар (вирівнювальний) 15... 16 мм завтовшки наносять на основу по 

маякових рейках смугами 2 м завширшки. Верхній шар (8...9 мм) наносять через добу-дві 

після нанесення першого шару та ґрунтування його розчином хлориду магнію. Поверхню 

верхнього шару загладжують металевими гла-дилками. Зволожувати ксилолітові покриття 

при твердінні забороняється. 

Затверділі ксилолітові поверхні шліфують, протирають сумішшю оліфи та скипидару і 

натирають мастикою. Найбільш широко використовують такі види наливних (мастичних) 

підлог: поліуретанові, епоксидні, 

акрилові. 

Улаштування таких підлог починають з підготовки основи — це, як правило, цементно-

піщані або бетонні покриття. 

Основу слід очистити від пилу, сміття, відшарувань. Якщо на основі є тріщини, їх треба 
прошпаклювати, а потім проґрунтувати сумішшю поліуретану та піску. Потім поверхню 

ґрунтують поліуретановими сумішами, а через 8 год наносять основний покривний шар. 
Товщина шарів покриття — 0,5 мм ґрунт і 1,0... 1,5 мм покривний шар. 

Після нанесення покривного шару виконують накочування поверхні підлоги валиком з 

метою витиснення повітряних включень. 

Наливні підлоги з епоксидних матеріалів улаштовують так само, як і поліуретанові, але 

не в один шар, а в три (просочувальний, несівний і декоративний). Товщина кожного шару — 

0,5... 1 мм. Полімеризація матеріалу закінчується через 24 год, остаточної проектної міцності 

підлоги набувають за 7 діб. 

Така сама технологія влаштування і акрилових наливних підлог, які значно дешевші від 

попередніх, але не розраховані на значні навантаження. 

Підлоги із штучних матеріалів широко використовують у будівництві завдяки високим 

експлуатаційним показникам і поширенню похідних матеріалів для виготовлення їх. 

Існують два основних різновиди таких підлог: холодні (з кераміки, шлакоситалу, скла) і 

теплі (на основі деревини). 

Підлоги з керамічних плиток роблять, як правило, у приміщеннях з підвищеною 

вологістю, інтенсивним рухом людей, агресивним середовищем (кислотостійкі та 

термокислотостійкі). 

Керамічні плитки можуть бути різноманітними за формою (три-, восьмигранні, фігурні) 

та розмірами (від 22 до 300 мм). 

Їх улаштовують на цементному чи на спеціальних кислото- і лугостійких розчинах. 

 
Рис. XI.32. Порядок улаштування підлоги з керамічних плиток: 

1 — шнур; 2 — марка; З — маяковий ряд, що укладається; 4 — ряд, що укладається; 
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5 — проміжний маяковий ряд 
 

Склад операцій: підготовка основи; сортування плитки; приготування розчину; 

укладання плитки; зати- рання швів; очищення плитки від зайвого розчину. 

Готуючи основу, перевіряють її горизонтальність, розміри в плані, рівність, очищають 

від сміття, пилу і змочують водою. 

Підготовка плитки полягає в сортуванні за розмірами, кольором, відтінками, свердлінні 

в ній за потреби отворів. Перед укладанням плитку змочують водою. 

Розчин завозять, як правило, централізовано в готовому для використання вигляді, при 

незначних обсягах робіт його готують на будівельному майданчику. 

Укладання плиток починають від стіни, протилежної вхідним дверям, смугами 50...60 см 

завширшки. Перед улаштуванням чергової смуги біля бічних стін на відмітці чистої підлоги в 

кутах приміщення закріплюють по дві маякові плитки. Між ними через кожні 2...З м ставлять 

плитки-маяки, на які або кладуть рейку-маяк, або між ними натягують шнур-причалку. 

Розчин кладуть на всю ширину смуги, а потім легкими ударами лопатки або молотка в нього 

втоплюють плитку. Інколи викладають весь ряд плитки між маяками, після чого, поставивши 

на цей ряд рейку-маяк і постукуючи по ній, вирівнюють плитку по горизонталі (рис. XI.32). 

Через добу-дві (залежно від температури навколишнього повітря) шви між плитками 

заповнюють цементно-піщаним розчином (цемент і пісок у співвідношенні 1 : 1). 

Після тужавлення розчину в швах поверхню підлоги протирають вологою тирсою і 

промивають водою. Паркетні підлоги влаштовують у житлових приміщеннях, культурно-

побутових і громадських будівлях. Для виготовлення паркету використовують деревину 

твердих порід: дуба, ясена, бука, берези, клена, рідше 

— сосни та модрини. 

Паркетні підлоги роблять з паркетних планок (табл. XI.8), паркетних дощок (табл. XI.9) і 

паркетних щитів (табл. XI. 10). 

Підлогу із штучного паркету влаштовують по цементно-піщаних стяжках, 
деревоволокнистих плитах або по дощатому настилу на лагах. 

Паркет кріплять до основи мастикою (по цементно-піщаних стяжках) чи цвяхами, що є 

надійнішим (тому часто і на цементно-піщану основу, якщо вона сприймає цвяхи, паркет 

кріплять цвяхами). 

Роботи починають з підготування основи. Якщо основа дерев'яна, її обстругують і 

настилають пергамін; якщо цементно-піщана — вирівнюють поверхню гіпсополімерним 

розчином. Після цього вибирають малюнок і роблять розбивання рядів по приміщенню. 

Найчастіше паркет кладуть «ялинкою» з фризом або без нього. В естетичному плані важливо 

використовувати текстуру паркетних планок (для фризу — одна, для основного паркетного 

поля — інша). Після розмічання паркетних рядів укладають маяковий ряд за шнуром, який 

натягують уздовж приміщення (рис. XI.33, а). 
 

Т а б л и ця XI.8. Розміри паркетних планок, мм 
 

Показник 

 

Номінальні розміри 
Допустимі 
відхилення 

розмірів 

довжина 150, 200, 250, 300, 350, 400,450,500 ±0,3 

ширина 30, 35, 40,45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ±0,2 
товщина : 15 ±0,2 

 

Таблиця XI.9. Розміри паркетних дощок, мм 
 

Показник 

 

Номінальні розміри 
Допустимі 
відхилення 

розмірів 

Довжина 1200, 1800, 2400, 3000 ±0,5 

Ширина 145, 155, 202 ±0,3 

Товщина 18, 25 ±0,2 
 

Далі паркет укладають по всій площині приміщення вправо і вліво від маякового ряду. 
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У процесі укладання паркету планки притискують одна до одної паркетним молотком 

так, щоб не руйнувались кромки паркетних планок (рис. XI. 33, б). Планки крайніх рядів 

обрізують за допомогою дискової пилки. 

Перед укладанням паркету клей розливають шаром 1 мм завтовшки на площу трьох-

чотирьох планок і на неї відразу кладуть паркетні планки. Надлишки клею видаляють ребром 

паркетної планки. 
 

Таблиця XI. 10. Розміри паркетних щитів, мм 
 

Показник 

 

Номінальні розміри 
Допустимі 

відхилення 
розмірів 

Звичайні щити 

Довжина х ширина 400 х 400; 475 х 475; 600 х 600; 800 х 800 ±0,5 

Товщина 30 ±0,2 

Художні щити 

Довжина х ширина 800 х800; 1000 х1000 ±0,3 

Товщина 54 ±0,2 

 
 

Рис. XI.33. Улаштування підлоги із штучного паркету на цвяхах: 

а — порядок настилання підлоги; б — закріплення паркету; 1 — паркетна клепка; 

2 — шнур; 3 — гідроізоляція 

Опорядження паркетної підлоги передбачає її шліфування спеціальними машинами і 

покривання лаком. Перед лакуванням підлоги слід прибити плінтуси або галтелі. Покривати 

лаком паркетну підлогу можна лише за умови, що вологість основи і паркету не перевищує 

відповідно 8 і 10 %. 

У разі влаштування підлог з паркетних дощок їх кладуть на лаги перпендикулярно до 
них, щільно притискують одну до одної спеціальним пристроєм (рис. XI.34) і кріплять до лаг 

цвяхами 50...60 мм завдовжки, які забивають з нахилом молотком і добійником. 

Паркетні дошки паркетник настеляє «на себе» так, щоб шпунт дощок був напрямлений у 

його бік. 

Підлоги із щитового паркету (рис. XI.35) найчастіше влаштовують у громадських 

будівлях. Паркетний щит складається з основи і паркетного покриття, з'єднаних між собою 

водостійкими клеями. Щити кладуть на лаги чи дерев'яні клітки. 

 

 

 
Рис. XI.34. Пристрій для укладання паркету: 

1 - паркетні дошки; 2 - клинки; 3 - притискач; 4 - лага 

 



 

 

Настилання паркетних щитів (рис. XI.36) починають з укладання маякових рядів. Уздовж 

суміжних стін на відстані ширини одного щита з додатковими 10... 15 мм натягують два 

шнури під кутом 90° один до одного, за якими кладуть два ряди щитів. Стики між щитами 

мають проходити по осях лаг, у пази щитів закладають з'єдну- вальні рейки. 
 

Рис. XI.36. Схема укладання паркетних щитів: 

1...6 — маякові ряди; 7 — шнур; 8 — лаги 
 

Ламіновані покриття для підлог — це деревоволокниста дошка (плита) із захисним 

верхнім шаром із паперу, яка просочується полімерними смолами під великим тиском і при 

високій температурі. При цьому ство- рюється зносостійка плівка — ламінант. 

На одному боці вздовж та впоперек плита має шпунт, а на протилежному боці — паз. 

Нижній бік плити та її торці просочені смолами. 
Малюнок ламінованої підлоги імітує різні породи дерева і каменю. 
Ламіновані дошки вкладають так званим «плаваючим» способом, тобто їх не 

закріплюють до основи, що значно зменшує трудомісткість робіт і дає змогу влаштовувати 

гідро-, тепло- і звукоізоляцію прямо на основі підлоги. 

Останнім часом обігрівальні підлоги набувають все більш широкого поширення. Вони 

поділяються на два основних різновиди: укладання в конструкцію підлоги поліетиленових 

труб, з'єднаних із системою водяного опалення, та укладання спеціального електричного 

кабелю, який гріє підлогу. Температура нагрівання підлоги регулюється автоматично. 

До рулонних матеріалів, якими опоряджують підлоги, належать різні види лінолеуму та 

синтетичні килими. 

Лінолеум, який використовують у будівництві, має три різновиди: гумовий (гулін), 
полівінілхлоридний і гліфталевий. У свою чергу, полі-вінілхлоридний лінолеум може бути 

безосновним, на тканинній чи теп- лозвукоізоляційній основі. 

Улаштування лінолеумних підлог передбачає виконання таких процесів: підготовка 

основи, підготовка лінолеуму, приготування клеїльної мастики (клею), укладання лінолеуму, 

прирізання або зварювання швів між полотнищами, прибивання плінтусів, натирання підлоги 

мастикою або покриття її лаком. 

Лінолеум транспортують і зберігають на складі у вертикальному положенні. Перед 

укладанням його розкочують, ріжуть по довжині кімнати на полотнища (з урахуванням 

припуску на можливі зміни його розмірів) і в горизонтальному стані витримують при 

температурі майбутньої експлуатації чотири-п'ять діб. 

Лінолеум розкроюють, як правило, централізовано в заготівельних майстернях і 

комплектують на квартири чи інші приміщення будівлі. У цих майстернях у разі потреби і 
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зварюють стики між окремими полотнищами лінолеуму. 
Підготовка основи полягає в очищенні її від сміття, бруду, пилу і в ґрунтуванні. 
На мастиці (клеях) кладуть лише гулін; інші види лінолеуму, як правило, кладуть насухо, 

тобто без мастики. Досвід показує, що при укладанні лінолеуму без мастики підвищується 

його довговічність, поліпшуються умови експлуатації та спрощується технологія заміни. 

Синтетичні килими також кладуть на основу насухо, стики між ними не зварюють, а 

склеюють з використанням тканинних прокладок 150 мм завширшки і клею. 

Полотнища лінолеуму і синтетичних килимів укладають, як правило, по довжині 

приміщення за напрямком світла з вікон. Винятком є приміщення з чітко означеним 

напрямком руху людей (наприклад, коридори). У цих приміщеннях полотнища лінолеуму 

укладають вздовж напрямку руху. Плінтуси прикріплюють до стіни так, щобне притискувати 

лінолеум до основи, створюючи умови для можливого переміщення полотнищ при зміні 

їхніх розмірів від температурних перепадів. 

Після закінчення робіт слід перевіряти: рівність і горизонтальність поверхні, 

властивості підлоги, правильність малюнка, наявність запроектованих нахилів, відсутність 

деформованих місць. 

ШПАЛЕРНІ РОБОТИ 
Шпалерні роботи — це опорядження внутрішніх поверхонь шпалерами, лінкрустом та 

синтетичними рулонними матеріалами. Обсяг шпалерних робіт у будівництві щорічно зростає 

завдяки високій продуктивності праці під ча 

Крім того, шпалери можуть бути паперові, вінілові, текстильні, із металевої фольги, 

деревної пробки, на основі склотканини. 
По зовнішньому вигляду їх поділяють на гладкі, спінені, ворсисті, з рельєфним рисунком, 
гофровані, рідкі. 

Рельєфні шпалери, як правило, фарбують водоемульсійними або олійними фарбами після 
наклеювання. 

Звичайні шпалери (прості, середньої щільності і щільні) можуть бути непоґрунтованими 

(малюнок наносять на білий або кольоровий папір), поґрунтованими (малюнок наносять на 

попередньо пофарбований папір), фонові (без малюнка, однотонні матові), тиснені (з 

рельєфним малюнком). 

Вологостійкі шпалери можуть бути тисненими, виготовленими на фарбах з домішками 

полімерів, тисненими із захисною плівкою (емульсія або лак) на лицьовій поверхні шпалер; з 

нанесеною тонкою кольо- ровою полімерною плівкою на паперову основу з наступним 

тисненням; у вигляді безосновної полімерної непрозорої плівки з тисненим малюнком. 

Звуковбирні шпалери виготовляють на паперовій основі з лицьовою стороною, 

створеною ворсом різних волокнистих матеріалів (переважно відходи текстильного 

виробництва). 

Лінкруст — рулонний матеріал з рельєфним малюнком, який виготовляють з пластмаси 

на основі синтетичних смол з додаванням жирових речовин, наповнювачів і паперу (основа). 

Із синтетичних опоряджувальних рулонних матеріалів найчастіше використовують 

полівінілхлоридні плівки (безосновні, на паперовій, тканинній або пористій звуковбирній 

основі). До них належать: ізоплен, піноплен, поліплен, девілон, віністен, а також самоклеїльні 

опоряджувально-декоративні плівки. 

На будівельний майданчик шпалери надходять з центральних заготівельних майстерень, 

служб комплектації розрізаними на смуги, підібраними за малюнком, кольором і відтінком, з 

обрізаними кромками та скомплектованими на кожну кімнату чи квартиру. Для заготівлі 

шпалер застосовують напівавтомат, яким обрізають кромки на шпалерах, нарізають по 

довжині, автоматично вимірюють і намотують у рулони з не- обхідною кількістю смуг 

шпалер заданої довжини. 

Залежно від виду шпалер використовують різні види клею: для звичайних - клей КМЦ, 

вологостійких — клей КМЦ (50 % об'єму + емульсія ПВА (50 % об'єму), звуковбирних - 

КМЦ або КМЦ та ПВА (залежно від структури), лінкрусту — клей «Бустилат»; безоснов-них 

шпалер — клеїльну мастику «Гумілакс». 
Наносять клей на тильний бік шпалер за допомогою спеціального пристрою або ручного 
валика (рис. XI.20). 
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Якщо обсяг робіт невеликий, клей наносять на шпалери вручну (маховими щітками) з 

використанням інвентарних столиків-риштувань з верхнім пластиковим щитом. 

Перед наклеюванням шпалер за допомогою шнура і виска відбивають лінію бордюру, а 

також перевіряють вертикальність кутів приміщення. 
 

Рис. XI.20. Пристрої для нанесення клею на шпалери: 

а — ручний валик; 6 — спеціальний пристрій: 1 — барабан; 2 — ванночка з клеєм; З — 

шпалерна стрічка; 4 — протягувальний вал 
 

Шпалерами обклеюють стіни приміщень, де закінчені усі малярні роботи й обладнані, але 

не пофарбовані (чи не покриті лаком) підлоги та не встановлені наличники і плінтуси. 
Технологічну послідовність виконання робіт при обклеюванні стін шпалерами наведено в 

табл. XI.7. 

Очищають поверхні стін за допомогою наждачної шкурки або пемзи. Миловар наносять 

маховою щіткою зверху вниз. При цьому знімають з поверхні стіни залишки пилу, піску. 

Плівка з миловара не тільки створює умови для високої адгезії стін, а й захищає шпалери від 

усіляких плям на поверхні стін. Підмазувати окремі місця бажано гіпсовим розчином на 

миловарі за допомогою металевого шпателя; тоді немає необхідності у шліфуванні підмазаних 

місць. 

Таблиця XI.7. Технологічна послідовність виконання робіт при обклеюванні стін 

шпалерами 

 
 

Операція 

Обклеювання 

паперовими шпалерами 
полівінілхлорид-ними 
плівками і на основі 

простими і 
середньої 
щільності 

щільними 
водостійкими 

звукопо- 
глинальними 

 

паперовій 
 

тканинній 

Очищення від набілу верхньої частини + + + + + 

Очищення поверхонь стін + + + + + 

Ґрунтування поверхонь стін миловаром + + + + + 

Підмазування окремих місць + + + + + 

Нанесення клейової суміші на поверхню стін + + + + + 

Нанесення клейової суміші на шпалери, 
плівки 

+ + + + + 

Нанесення клейової суміші по 
периметру стін та прорізів 

+ + + + + 

Наклеювання шпалер унапуск + – – –  

Наклеювання шпалер, плівок упритул – + + + + 

 

Клейову суміш наносять на поверхню стін за допомогою фарбувального агрегату, по 

периметру стін та прорізів — вручну (пензлем). 

Під час промазування полотнищ слід забезпечити рівномірне нанесення клею по всій 

поверхні шпалер, виключаючи при цьому його потрапляння на лицьову поверхню. Намазані 

полотнища складають удвоє, з'єдну- ючи разом вкриті клеєм поверхні, а потім учетверо, 

ховаючи всередину стик між кінцями полотнища. У такому стані полотнища витримують 5... 

10 хв (залежно від виду шпалер) для кращого просочування клеєм. Піноплен та інші пружні 

синтетичні плівки після нанесення клею удвоє не складають, а витримують 5...30 хв з 

відкритим шаром клею, товщина якого має бути удвічі більша, ніж на звичайних шпалерах. 

Обклеювання стін шпалерами починають від вікна вправо полотнищами з лівою 

обрізаною кромкою або, навпаки, вліво з правою обрізаною кромкою. При наклеюванні 

полотнище прикладають верхнім кінцем до стіни вздовж відведеної лінії, а потім 
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пригладжують зверху вниз волосяною щіткою від середини до країв полотнища, витискуючи 

при цьому повітря. Якщо під наклеєним полотнищем з'являється повітряний пузир, то треба 

відклеїти полотнище в цьому місці і приклеїти знову чи проколоти голкою пузир і видалити 

повітря, старанно пригладжуючи це місце. При наклеюванні шпалер унапуск край верхньої 

смуги шпалер завжди має бути повернений до світла, щоб тінь не посилювала зорове 

сприйняття шва. При наклеюванні шпалер і плівок упритул полотнище з піноплену-ІІ, 

піноплену-ІП приклеюють упритул, втискуючи полотнище в полотнище. Менш податливі 

матеріали прирізають лезом, вмонтованим в спеціальну обойму, по металевій напрямній або 

спеціальними ножами (рис. ХІ.21). 

Наклеюючи шпалери, треба стежити за тим, щоб в кімнаті, де ведуться роботи, не було 
протягів (зачинити вікна, кватирки, двері). Такі самі умови мають бути і при висиханні 
шпалер. 

 
Оклеєні поверхні не повинні мати плям, пузирів, пропусків, доклеєнь, перекосів і 

відшарувань. Важливо, щоб полотнища мали однаковий колір і відтінок з чітко підігнаним 

малюнком на стиках. 

с виконання робіт, гарним декоративним властивостям шпалер. 

Залежно від матеріалу та експлуатаційних властивостей шпалери поділяють на 

звичайні, вологостійкі та звуковбирні. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ У 

ЗИМОВИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ ЖАРКОГО КЛІМАТУ 

Виконання опоряджувальних робіт у зимових умовах спричинює ряд труднощів, 

пов'язаних з тим, що більшість опоряджувальних матеріалів у своєму складі містять воду. 

Крім того, виконання основної кількості операцій опоряджувальних робіт можливе лише 

на сухих поверхнях, що взимку значно складніше і потребує значних витрат енергії і праці. 

Тому треба намагатися більшість операцій виконувати у заводських умовах, тобто 

підвищувати ступінь заводської готовності конструкцій та комплектуючих деталей, не вести 

роботи на фасадах при знижених температурах. 

Штукатурні та склярські роботи в будинках та спорудах виконують за наявності 

опалення; температура повітря має бути не нижче ніж 5 °С, а відносна вологість повітря не 

вище ніж 70 %. Малярні та шпалерні роботи можна виконувати в приміщеннях з 

температурою не нижче ніж 15 °С, а влаштування підлог, облицювання поверхні — при 

температурі не менше ніж 10 °С. 

Технологія виконання опоряджувальних робіт в умовах жаркого клімату має ряд 

особливостей, які пов'язані з негативною дією на опоряджувальні покриття високої 

температури та сонячної радіації. 

Так, монолітні бетонні підлоги бажано виконувати з використанням вакуумування бетону 

(цементно- піщаного розчину), опоряджування фасадних поверхонь не проводити, якщо 

температура повітря дуже висока; приміщення, в яких проводять шпалерні роботи, слід 

ізолювати від зовнішнього середовища; під час виконання робіт з використанням цементного 

розчину в останній треба додавати пластифікатори; керамічні облицювальні матеріали та 

поверхню, що підлягає облицюванню, треба старанно зволожувати. 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАРТ НА ВИКОНАННЯ РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ І 

СПОРУД 

Розробка технологічних карт на ремонт будівель і споруд виконується за таким же 

алгоритмом як і технологічні карти на виконання будівельних робіт. 
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Технологічні карти, які входять у склад проекту виробництва робіт, розробляються на 

складні види робіт, які виконуються новими методами. Основне призначення цих карт – 

надати допомогу будівельникам і проектувальникам при розробці технологічної 

документації. 

По технологічним картам встановлюють технологічну послідовність будівельних 

процесів, складають недільно-добові графіки і наряди на виробництво робіт. Їх 

використовують як при будівельно- монтажних роботах, так і при визначенні терміну 

будівництва об’єктів в календарних планах і сіткових графіках проектів виробництва робіт. 

Застосування технологічних карт (ТК) , в тому числі і типових (ТТК) , покращує 

організацію виробництва, підвищує продуктивність праці і його наукову організацію, знижує 

собівартість, скорочує терміни будівництва, робить безпечним виробництво робіт, 

організовує ритмічну роботу, раціональне використання трудових ресурсів і машин, а також 

скорочення термінів складання ПВР і уніфікації технологічних рішень. В ТК повинні бути 

приведенні помітки на карті організації праці і карти трудових процесів, які визначають 

раціональні прийоми організації праці в бригаді і ланці. Отже, розділи, які пов’язані з 

організацією праці, в ТК не включають. 

Технологічна карта - це основний документ технологічної документації, в якому 

плануються технологія виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва і робоча сила, 

необхідна для їхнього виконання, а також розмір матеріальних витрат. Тобто, загалом, там 

знаходяться відомості про здійснення технологічних процесів. 

Технологічні карти в будівництві поділяються на три основних види: 

- типові; 

- типові без прив'язки до місцевих умов; 

- робочі. 

Типові технологічні карти розробляються для одного базового варіанту робіт при 

зведенні закінчених, багаторазово повторюваних конструктивних елементів типових будівель 

і споруд (типових будівельних конструкцій). 

Типові ТК без прив'язки до місцевих умов прив'язуються до споруджуваної будівлі, але 

на відміну від робочих технологічних карт, не прив'язуються до місцевих умов будівництва. 

Робочі ТК розробляються з прив'язкою до споруджуваної будівлі і до місцевих умов 

будівництва. 

Технологічні карти є складовою частиною проекту виконання робіт. Їх розробляють, 

керуючись передовим   досвідом,   що   відповідає   сучасному   рівню   організації   і    

технології    ремонтних робіт. Технологічні карти передбачають застосування технологічних 

процесів, що забезпечують: потрібний рівень якості робіт; комплексну поставку виробів, 

конструкцій, напівфабрикатів і матеріалів з розрахунку на секцію, ярус, поверх; максимальне 

використання фронту робіт; впровадження комплексної механізації робіт із застосуванням 

найбільш продуктивних машин і засобів малої механізації; додержання вимог охорони праці. 

Розробляють карти на основі робочих креслень будинку чи споруди, ЄНіРів, норм 

витрати матеріалів, БНіПів, інструкцій і вказівок щодо проведення ремонтних робіт, правил 

охорони праці й техніки безпеки, карт трудових процесів, хронометражних даних, одержаних 

при вивченні й узагальненні передового досвіду. 

Технологічна карта складається з таких розділів: область застосування; організація і 

технологія будівельного процесу; організація і методи праці робітників; матеріально-технічні 

ресурси; техніко- економічні показники. 

У розділі «Область застосування» наводять: перелік і стислу характеристику 

передбачених картою видів робіт; характеристику умов і особливостей виробництва робіт – 

темпи їх виконання, способи механізації, кліматичні та інші умови, прийняті при ремонті 

об'єкта; вказівки щодо прив'язування карти до конкретного об'єкта. 

У розділі «Організація і технологія будівельного процесу» дають: вказівки щодо 

підготовки об'єкта до проведення подальших робіт; план і схематичні розрізи частини 

будинку, де повинні виконувати роботи; будгенплан на період проведення робіт; докладні 

відомості про технологію виконання робіт і механізмів; вимоги до якості робіт. 
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У розділі «Організація і методи праці робітників» наводять чисельно-кваліфікаційний і 

професійний склади ланок і бригад робітників; схеми організації робочих місць; вказівки 

щодо застосування нових методів праці, нових машин, інструментів, пристроїв і обладнання; 

графік проведення робіт; вказівки з охорони праці; калькуляція трудових затрат процесу, на 

який розробляють технологічну карту. 

У розділі «Матеріально-технічні ресурси» вказують потребу в матеріалах і технічних 

ресурсах. Кількість матеріалів визначають за робочими кресленнями і специфікаціями або за 

фізичними обсягами й нормами витрати матеріалів. Кількість машин, інструменту, інвентарю 

і пристроїв встановлюють за прийнятою в технологічній карті схемою організації робіт згідно 

з часом їх виконання і якістю. В розділі 

«Техніко-економічні показники» відтворюють: трудомісткість на весь обсяг робіт і на 

прийняту одиницю виміру (в людино-днях); виробіток на одного працюючого у фізичному 

вираженні; машиномісткість (в машино-змінах) і затрати енергетичних ресурсів на весь обсяг 

робіт; порівняльні показники продуктивності праці при виконанні процесу, передбаченого 

картою і за калькуляцією. 

При прив'язуванні типової технологічної карти до місцевих умов уточнюють обсяг робіт, 

засоби механізації, потребу в матеріалах. Методи виконання робіт, прийняті у відібраній для 

прив'язання типовій карті і наведені в ній техніко-економічні показники можуть змінюватися 

тільки в бік поліпшення порівняно з методами і показниками, передбаченими в діючих 

нормативах. 

Типові технологічні карти розробляють з метою забезпечення будівництва типових і 

багато повторних будинків і споруд і їх частин раціональними рішеннями по організації і 

технології будівельного виробництва, які підвищують продуктивність праці, покращують 

якість і знижують собівартість будівельно-монтажних робіт. ТТК призначаються для 

застосування організаціями, які розробляють проекти виробництва робіт на будівництво нових 

або реконструкцію і розширення існуючих споруд, і складаються по завданню міністерств і 

відомств. 

Паспорта на карти, затверджені міністерствами і відомствами до застосування 

публікуються у "Будівельному каталозі". 

Розробляють ТТК по робочим кресленням типових і повторно застосованих будинків на 

основі вивчення і узагальнення передового досвіду, з врахуванням технологічних процесів. 

Які забезпечують потрібний рівень якості робіт; комплексної поставки конструкцій, виробів, 

напівфабрикатів, матеріалів; максимального використання фронту робіт і суміщення 

будівельних процесів; впровадження комплексної механізації з максимальним використанням 

машин у дві і більше зміни, а також застосування засобів малої механізації; поставки 

конструкцій і технологічного обладнання укрупненими блоками; дотримання правил 

виробничої санітарії, охорони праці і техніки безпеки. Організаційно-технологічні рішення, 

прийняті в ТТК, повинні забезпечити високі техніко-економічні показники, якість і безпеку 

виконання робіт у відповідності з вимогами діючих норм і правил будівельного виробництва. 

Карти трудових процесів (КТП) розробляються для масового впровадження у будівельне 

виробництво раціональних форм організації праці, високопродуктивних методів і прийомів 

праці на науковій основі, які збільшують виробітку робітників, підвищують якість і знижують 

собівартість робіт. КТП призначають для навчання робітників на будівництві. 

 

Оформлення документації на капітальний ремонт 

На початку розробки проектно-кошторисної документації з ремонту проводиться 

технічне обстеження і визначається фізичний та моральний знос об'єктів. 

 

Робочий проект з капітального ремонту складається з 

таких розділів: 

 а) для об'єктів житла, соціальної сфери і комунального 

призначення: 

- загальна пояснювальна записка; 

- архітектурно-будівельні рішення; 
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- технологічні рішення (при необхідності); 

- рішення з інженерного обладнання; 

- проект організації капітального ремонту; 

- кошториснадокументація; 

б) для об'єктів благоустрою: 

- загальна пояснювальна записка; 

- організація ремонтно-будівельних робіт; 

- оцінка впливу на довкілля; 

- робоча документація; 

- кошторисна документація. 

Виходячи з технічної та технологічної складності капітальних та поточних ремонтів 

об'єктів житла, соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, за узгодженням 

сторін склад і зміст розділів проектно-кошторисної документації може зменшуватись. При 

цьому в обов'язковому порядку розробляються документи, за якими визначаються фізичні 

обсяги робіт (дефектний акт із зазначенням умов виконання робіт) та кошторисна 

документація. Зразок форми дефектного акту додається. 

Затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт здійснюється 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (постанова від 11.04.2002 N 483 ( 

483-2002-п ), за наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи. 

Комплексній державній експертизі підлягають розроблені в установленому порядку проекти 

капітального ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення і 

благоустрою, крім тих, що увійшли до Переліку об'єктів, затвердження проектів 

будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної 

державної експертизи, затвердженого наказом Держбуду України від 12.11.2003 N 187 ( 

z1129-03 ) та зареєстрованого в Мін'юсті України 8 грудня 2003 р. за N 1129/8450. У 

випадках, передбачених законодавством, зазначені в Переліку об'єкти підлягають окремим 

державним експертизам виходячи з призначення об'єкту. 

Вартість розробки проектно-кошторисної документації з ремонту житла, об'єктів 

соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою визначається за Правилами 

визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на 

території України ДБН Д.1.1-7- 2000 ( v0285241-00 ) (із змінами та доповненнями) на підставі 

"Сборника цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений" із 

застосуванням поправочного коефіцієнту (за додатком 

2 до зазначеного ДБН) та індексів визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних 

робіт (лист Держбуду від 02.02.2005 N 7/8-73 ( v8-73509-05 ). 

Вартість ремонтів житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та 

благоустрою визначається за Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 ( 

v0174241-00 ) (із змінами і доповненнями). Додаткові витрати, що враховують ускладнені 

умови виконання робіт, кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель та споруд, 

сезонні подорожчання тощо залежно від конкретних умов враховуються в кошторисній 

вартості ремонту на підставі проекту організації ремонту (ПОР) або, якщо ПОР у складі 

проектної документації не розробляється, згідно з умовами виконання робіт, зафіксованими 

у затвердженому замовником (інвестором) дефектному акті. 

Якщо вартість прямих витрат технічно нескладних ремонтів визначається одним 

локальним кошторисом (як правило враховує один вид ремонтно-будівельних робіт), 

кошторисна документація може складатися з одного кошторису (на правах локального, 

об'єктного кошторису та зведеного кошторисного розрахунку) з урахуванням у ньому всіх 

витрат, встановлених кошторисними нормативами. Рішення з цього питання приймається 

розробником документації за узгодженням з інвестором (замовником). 

При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт з ремонту (капітального та поточного) 

застосовуються типові форми первинних документів з обліку в будівництві: Акт 

приймання виконаних підрядних робіт (типова форма N КБ-2в) та Довідка про вартість 

виконаних підрядних робіт (типова форма N КБ-3) ( v0237202-02 ). 
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Організація опоряджувальних робіт кольорового і просторового дизайну [Текст]: 

методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст (освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр), 

галузь знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія за освітньо-професійною програмою «Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн» денної форми навчання/ уклад. В.С.Оласюк − Любешів: ВСП «Любешівський ТФК 

Луцького НТУ», 2021. – 70с. 
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