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УТЕПЛЕННЯ ОЧЕРЕТОМ ДЛЯ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ ПРИМІЩЕННЯ 

 

Кундік А., 1 курс, спеціальність Будівництво та цивільна інженерія, 
освітньо-професійна програма «Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн 

Науковий керівник: Герасимик-Чернова Т.П., викладач-методист 

ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» 

 

Популярність синтетичних засобів для будівництва та оздоблення 

перетворила багато будинків і квартири в коробки, набиті бездушним пластиком. 

Ця тенденція змінилася модою на натуральні матеріали, які повертають житла 

екологічну теплоту природи. Нескінченні суперечки про те, чи може завдати 

шкоди людському здоровю утеплення стін мінеральною ватою або пінопластом, 

не стосуються старовинних дідівських методів захисту від холоду. Кому прийде 

в голову турбуватися про наявність шкідливих хімічних речовин в деревині або 

соломі? Велика кількість теплоізоляційних матеріалів в спеціалізованих 

магазинах не завадило людству згадати про таку чудову рослину, як очерет, з 

успіхом застосовується зараз для різних цілей декорування, будівництва та 

ремонту. 

Чим інтенсивніше розвиваються технології, тим більше хочеться бути 

ближче до природи і використовувати тільки екологічно безпечні, натуральні 

матеріали. Утеплення очеретом - доступний і надійний метод, який 

використовувався сотні років. це легкий і недорогий матеріал, Його 

використовують для утеплення стін, а також горищних перекриттів і мансард. 

Завдяки трубчастої структурі теплоізоляцію очерет, як утеплювач, 

забезпечує в будівлях на належному рівні. Утеплюючий шар товщиною 15-20 см 

зберігає тепло так само ефективно, як кладка стіни в півтора цегли. Крім того, 

очерет характеризується хорошою звукоізоляцією - шум з вулиці буде практично 

не чутно. 

Якщо зробити з очерету утеплювач, він не тільки збереже тепло, а й буде 

пропускати повітря, Даючи можливість приміщенню «дихати». він не схильний 

до руйнування грибками і мікроорганізмами. Також в такому утеплювачі не 

заводяться гризуни, Так як гинуть при контакті з ним. Завдяки незначному вазі 

матеріалу, при утепленні очеретяним очеретом навантаження на фундамент 

мінімальна, що дозволяє широко використовувати його в будівельних цілях. 

Переваги ізоляції очеретом: 

- екологічно чистий матеріал; 

- високі показники теплоізоляції; 

- швидко висихає після намокання; 

- природного недорогий матеріал; 

- не збивається і не злежується завдяки особливій структурі стебла; 

- легко монтується; 

- забезпечує хорошу звукоізоляцію. 

Підраховано, що утеплювач з цієї сировини товщиною в 25-30 см створює 

теплоізоляцію, рівну за ефектом кладці в 1,5 цегли. Це пояснюється тим, що 



цегляна стіна має вагу, в 17 разів перевищує масу очеретяною, що має 

аналогічний розмір. Трубчаста структура цієї рослини дозволяє йому мати дуже 

низьку теплопровідність, при звичайній температурі вона не перевищує 0,042 Вт 

/ (м.К). Щільно укладені стебла добре утримують тепло, в той же час сприяючи 

відмінній паропроникності, що дозволяє поверхні стін вільно 

«дихати». Енергозберігаюча обробка стін очеретом поряд з ефективністю ще й 

дуже економна, навіть якщо сировина для цієї мети буде придбано, а не 

заготовлено самостійно. 

Використовуються тільки стебла молодих рослин. Листя під час заморозків 

відокремлюються самі, оптимально заготовлювати матеріал при температурі від 

-7 ° С. Виробнича заготівля очерету для утеплення відбувається в зимовий 

період. Після косовиці очерет використовують для виробництва будівельних 

матеріалів: 

- плит (матів); 

- рогожки (циновки); 

- снопів з очерету. 

Очеретяні плити використовуються для утеплення стін і стель, укладання 

покрівлі, будови декоративних огорож. їх виготовляють без штучних добавок. 

На виробництві очерет пресується на спеціальних установках, прошивається і 

торцюється. Залежно від розташування стебел щити випускають поперечні і 

поздовжні. Довжина заводських плит 2,4-2,8 м, ширина 0,55-1,5 м, а товщина - 

від 30 до 100 мм, щільність - 175-250 кг / м³ в залежності від ступеня пресування. 

Термін експлуатації плит з очерету близько 50 років. 

Мати виготовляють не тільки на виробництві. Очеретяні плити для 

утеплення роблять і в домашніх умовах. Роботу починають після настання 

заморозків. Зрізають очерет серпом, після чого видаляють мітлу і залишилися 

листя. Стебла збирають в снопи діаметром 40-45 см. Легше і зручніше робити 

своїми руками великі плити. 

Перед початком робіт виготовляється станина з дерев'яних планок. 

Усередині рами на відстані 5-12 см вбиваються кілочки. Скріплення стебел 

очерету здійснюється в отворі рамки. З'єднують снопи поступово, закріплюючи 

їх мотузкою або оцинкованої в'язальної дротом. Використовувані пучки повинні 

бути однакового обсягу. 

Виконати утеплення стін очеретом не складно. Найпростіший спосіб 

полягає в прикріпленні плит цвяхами до попередньо встановленим на стіну 

поперечним рейках. Є інший метод: з тонкого дерев'яного бруса споруджують 

каркас, в отвори закладають очеретяні плити і надійно фіксують і затискають їх. 
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ЕНЕГРОЕФЕКТИВНИЙ БУДИНОК 

 

Зоренко Сергій, 1 курс, професія «Штукатур, маляр» 

Науковий керівник: Герасимик-Чернова Т.П., викладач-методист 

ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ» 

 

Стандарти Євросоюзу вимагають від будівельників в найближчому 

майбутньому будівництва виключно енергоефективних будинків з нульовими 

енерговитратами. Для українців питання економії електроенергії та опалення 

також актуальні, і результати проведеного теплового аудиту стандартних 

багатоповерхових будівель споруди кінця ХХ століття невтішні – надто високі 

тепловтрати і невиправдано великі витрати на підвищення рівня теплоізоляції. 

Енергоефективні споруди – стандарти 

Найвищий рівень економічності об’єктів нерухомості – будинки з 

мінімальним рівнем енергоспоживання: менше 15 кВт / м² в рік. 

Прийняті в Україні норми коефіцієнту опору теплолопередачі 

огороджувальних конструкцій становлять: 

- R = 3,3м² / КВт – для  кліматичної зони: північний схід України, Центр, 

Прикарпаття; 

- R = 2,8м² / КВт – для кліматичної зони: південь України, Закарпаття, 

Запорізька область. 
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Цим вимогам повною мірою відповідають каркасні будівлі, зведені за 

канадською технологією із утепленням мінватою. 

Перевага каркасного будинку полягає в тому, що він вартує на чверть 

менше, ніж дім, зведений за будь-якою іншою технологією. Та й на виконання 

більшості інших робіт у такому будинку знадобиться менше часу. 

Проєктування енергоефективних будинків 

Архітектори та інженери-будівельники почали розробляти  

проєкти енергоефективних будинків з надзвичайно низьким коефіцієнтом 

теплопровідності 0,04 т / (м-К). По суті, дерев’яна будівля з утеплювачем з 

базальтової мінеральної вати або пінополістеролу є термосом, який зберігає 

тепло всередині приміщень (додаток 1, мал. 1, 2; додаток 2). 

Канадська каркасна стіна завтовшки в 15 см. дорівнює за ступенем 

теплоізоляції цегляній шириною в півтора метри. 

Енергоефективні каркасні будинки можна будувати в районах з 

екстремальними показниками холоду і вітру: вони морозостійкі і мають 

мінімальні містки холоду, в порівнянні з будівлями з цегли або блоків. 

Енергозберігаючий будинок, це: 

 мінімізація площі огороджувальних конструкцій, які допускають до 

90% загального числа тепловтрат; землі, сонця і вітру для автономного 

енергопостачання будівлі; 

 установки системи вентиляції з рекуперацією: із вторинним 

використанням теплого повітря; 

 врахування сторін світу при розміщенні будівлі на майданчику: 

максимальний природний прогрів і освітлення в зимовий період плюс затінення 

сонячного боку в літній; 

 облаштування холодних і теплих зон: підвал, котельня і комора 

можуть обійтися мінімумом освітлення та обігріву. 

Енергоефективний будинок: будівництво 

Основні тепловтрати об’єктів нерухомості виникають внаслідок порушень 

будівельних стандартів і передбачених виробниками інноваційних будматеріалів 

технологічних рішень. Мінімальні щілини, точна підгонка дверних і віконних 

прорізів,  монтаж енергозберігаючих склопакетів, утеплення стін і покрівлі 

призведуть до загального підвищення потенційної експлуатаційної економії 

будівлі. 

Найбільш ощадливий будинок 

Для підвищення енергоефективності житлового будинку застосовують 

сучасні інноваційні технології. Установка печі-каміну з високим ККД 

перетворить дерев’яний будинок в енергоефективний класу А +: для опалення 

будинку площею до 150 м² досить одного автономного котла і розташування 

садиби не залежатиме від газифікації району. Економія витрат на опалення в 

будинку відбувається на основі простих законів термодинаміки: стіни, які 

акумулюють тепло дозволять швидко прогріти внутрішній простір і утримувати 

комфортну температуру протягом ночі при вимкненому каміні. 
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https://karpatybud.com.ua/uk/nashi-posluhy/kaminy/kaminy-dlia-budynku/
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Бамбук – унікальна рослина. Незважаючи на те, що бамбук належить до 

сімейства злакових, він має доситьтверду і легку деревину. Унікальність бамбука 

проявляється в здатності до дуже швидкого зростання - до 120 см в день. 

Широке поширення і різноманітність в застосуваннізробили бамбук 

незамінним матеріалом у багатьох сферах виробництва. З бамбука виготовляють 

музичні інструменти та зброю, його використовують в їжу і застосовують в 

будівництві і обробці будинків. 

У сучасному будівництві бамбук вважається популярним і доступним 

матеріалом. Бамбук відноситься до натурального і поновлюваному ресурсу. 

В нашідні бамбук широко використовують для виготовленнябудівельних і 

декоративних матеріалів - бамбукових шпалер, плит, полотен, жалюзі, 

ротангівсіток. Оригінально виглядають бамбукові стелі. 

За унікальність природного кольору і краси деревного малюнка, бамбук є 

улюбленим декоруючи матеріалом багатьох дизайнерів. Оздоблення з бамбука 

дає відчуття єднання з природою. Бамбукові вироби додадуть будь-якому 

приміщенню неповторний стиль і унікальність, а екологічна чистота цього 

матеріалу дозволить відчувати себе бадьоро і комфортно в такому приміщенні. 

Незважаючи на згадану легкість і крихкість, бамбук є досить міцним матеріалом 

і має тверду деревину. Бамбук має високу міцність на вигин, що робить цей 

матеріал ідеальним для сейсмостійких конструкцій. До складу рослини входить 

невелика частка лігніну, кремнієва кислота і тканину паренхіма. Ці компоненти 

дають бамбуку дивовижну міцність і гнучкість. 

Але це далеко не всіперевагибудматеріалу. Розглянемо основні переваги 

бамбука більш детально. 

 Бамбук дуже легко ріжеться, обробляється і змінюється в формі без 

необхідностіспеціальнихінструментівабообладнання. 

 Через свою надзвичайнугнучкість, бамбук підходить для створення будь-

якихтипівконструкцій. 

 Матеріал вважається екологічно чистим, а всі його відходи можна 

застосовувати в якості добрива грунту або деревного палива. 

 Порожні профілі бамбука прості у використанні, транспортуванні і 

зберіганні. 

 Бамбук може бути використаний для постійних і тимчасових споруд. 

 У кожному зісвоїхвузлів, бамбук маєроздільнуабопоперечнустінку, яка 

підтримує свої сили і дозволяє матеріалу зігнутися таким чином, не допускаючи 



при цьомурозриву. Через цю фантастичну характеристику бамбук надає  надійну 

опірність землетрусів. 

 Склад волокон, якімістяться в стінках бамбука, сприяє легкому 

нарізуванняматеріалу будь-якоїдовжини за рахунокпростихручнихінструментів. 

 Природнаповерхню бамбука виглядає гладкою, чистою, з привабливим 

кольором, яка не вимагає фарбування або полірування. 

 Бамбук, крім того, щовінвикористовується в якості структурного елементу, 

можезастосовуватися для створення підлогових покриттів, вагонки, меблів. 

 Ще однією перевагою будівельного матеріалу вважається використання 

водопровідних труб, дренажів. 

 бамбука в комбінації з іншими типами матеріалів (наприклад, армуючими). 

Деякі помилки про бамбук. 

Багато хто вважає, що бамбук набагато поступається за якістю 

натуральному дереву. Однакце - очевидна омана в сучасномубудівництві. 

Бамбук маєті ж технічні характеристики, що й природна деревина. Більш того, 

бамбук забезпечує чудовий захист під час землетрусів у порівнянні з деревом 

або цементними блоками. 

Що відбувається, коли бамбук не обробляється: 

 Післяобрізкикомахиможуть «атакувати» бамбук. З цієї причини 

рекомендується провести процесс імунізації і сушки матеріалу, щоб в 

майбутньому шкідники не змогли завдати шкоди рослині. 

 Бамбук, в постійному контакті з грунтом, буде гнити і залучати комах. 

 Після висихання, бамбук, як і дерево, може горіти. Тому, перед 

будівельними роботами, йогопотрібнооброблятивогнетривкимиречовинами. 

 Деяківважають, щодіаметр бамбука зменшується при сушінні. Але це 

часткова правда. Якщо йоговисушити в повномуобсязі перед використанням, 

такоїнеприємностіможнауникнути. 

Будівельні матеріали з бамбука прості в застосуванні і не вимагають складного 

догляду. Для продовження терміну служби і захисту від зовнішніх впливів, 

бамбук іноді  покривають лаком. 

Список літератури 

Інтернет джерело:https://ua.waykun.com/articles/bambuk-v-budivnictvi-povne-

kerivnictvo.php 
 

CУЧАСНІ ГЕОДЕЗИЧНІ ПРИЛАДИ, ЇХ ЗНАЧЕНННЯ І РОЛЬ У 

ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ 

 

Карпович Богдан, ІІ курс,  

спеціальність Будівництво та цивільна інженерія,  

Науковий керівник: Масюк В.П., викладач ІІ кваліфікаційної категорії 

ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» 

 

Сьогодні геодезичне приладобудування переживає етап свого 

революційного розвитку. Зростаюча потреба у геодезичних приладах, з одного 



боку, і розвиток електроніки, лазерної техніки, комп'ютерних технологій — з 

іншого, дозволяють створювати не тільки нові моделі вже відомих приладів, але 

й розробляти принципово нові геодезичні прилади й технології. Новітнє 

програмне забезпечення, надаючи широкі можливості автоматизації процесу 

створення моделей місцевості, формулює й особливі вимоги до приладів. 

Сучасні геодезичні прилади поділяють на кілька груп, кожна з яких має 

особливе значення. Це — геодезичне GPS-обладнання, лазерні далекоміри, 

електронні нівеліри, електронні тахеометри. Одними із пропонованих на ринку 

програмних продуктів є лінійка продуктів, які працюють з польовими кодами. 

Можна кодувати точкові і лінійні об'єкти. Грамотне використання можливостей 

таблиці кодів при обробці матеріалів топографічних зйомок дозволяє 

автоматично створювати 70% і більше контурної частини плану [2]. При цьому 

об'єкти автоматично розміщаються по шарах, до них приєднуються умовні 

знаки, атрибути, будуються лінійні об'єкти, рівнобіжні лінії, можна описувати 

рельєф і т.д. Для ефективного використання всіх можливостей таких пакетів 

необхідно відповідним чином кодувати об'єкти під час польових робіт. Як 

правило, ці програми здатні працювати з приладами різних фірм. За останні 

кілька років обладнання стало стрімко удосконалюватися і модернізуватися, 

значно розширилися їх функціональні особливості, покращилися технічні 

характеристики [3]. Варто відзначити, що кожна група з вище перелічених має 

певну область застосування. При цьому галузі використання приладів можуть 

перетинатися. Наприклад, у деяких випадках GPS-обладнання може 

застосовуватися замість електронного тахеометра і навпаки. GPS, система 

глобального позиціонування (англ. Global Positioning System) — сукупність 

радіоелектронних засобів, що дозволяє визначати положення та швидкість руху 

об'єкта на поверхні Землі або в атмосфері. Положення об'єкта обчислюється 

завдяки використанню розміщеного на ньому GPS-приймача, який приймає та 

обробляє сигнали супутників космічного сегменту GPS-системи глобального 

позиціонування. Для визначення точних параметрів використовують приймачі 

системи глобального позиціонування [1]. GPS — приймач — радіоприймальний 

пристрій, призначений для визначення географічних координат свого по точного 

місцезнаходження з використанням сигналів штучних супутників відповідної 

системи GPS. Принцип його дії полягає в розрахунку положення за даними 

вимірювання часу розповсюдження радіосигналів, випромінюваних штучними 

супутниками до антени приймача та на основі відомостей про положення 

кожного супутника на орбіті [5]. Сучасні GPS-приймачі застосовуються з 

найбільшою ефективністю при геодезичній зйомці, створенні і розвитку 

геодезичної мережі, створенні земельних кадастрів, моніторингу ділянок.  

Одними з найпопулярніших геодезичних приладів є електронні 

тахеометри. Пояснюється це тим, що вони володіють широкою сферою 

застосування. Електронний тахеометр — це вимірювальний інструмент, у якому 

конструктивно об'єднані електронний теодоліт, світлодалекомір і мікропроцесор 

із прикладним геодезичним програмним забезпеченням. Багатофункціональний 

геодезичний прилад, що поєднує в собі теодоліт, і комп'ютер, призначений для 

вирішення безлічі будівельних і геодезичних задач. Нині користувачам 



пропонується широка лінійка приладів найрізноманітніших виробників (табл.1) 

[6].  

Останнім часом чітко прослідковується тенденція розвитку електронних 

тахеометрів — від "звичайних" приладів до роботизованих станцій. Прилад 

забезпечується приводами, модулем наведення на візирну ціль і радіо 

комунікаційним пристроєм. З їхньою допомогою він автоматично наводиться на 

точку, що спостерігається, а всі команди оператор подає з пульта дистанційного 

керування [6]. Оператор не має потреби у зміні фокусу зорової труби і ручному 

наведенні на точку. Він цілком зосереджений на показаннях дисплея. Різко 

збільшується якість кодування об'єктів при зйомці, що приводить до зниження 

часу камеральної обробки. Переваги при геодезичних роботах просто величезні 

— обчислюються редукції відбивача в проектне положення оновлюються в 

реальному часі. Для того, щоб з високою точністю дізнатися величину відстані 

було винайдене вимірювальне пристосування, яке швидко і без зусиль людини 

зробить вимірювання. Такими приладами стали лазерні рулетки, вони ж 

далекоміри. Саме далекоміри є інструментами, які зроблять вимірювання 

відстані до 200 м з максимальною похибкою всього лише в декілька міліметрів. 

Принцип дії такого приладу це використання лазерного променя. Основні 

переваги далекоміра полягають у тому, що вони дуже точні і мають високу 

надійність. Чим новіша модель цієї лінійки, тим краща точність [1]. У нове 

покоління приладів впроваджуються сучасні науково-технічні досягнення. Серед 

не професіоналів великою популярністю користуються прості моделі. Вони 

зручні і не вимагають спеціальних знань. Ними можна виміряти відстані, 

розрахувати площу і об'єм. Фахівці ж, користуються більш складними моделями 

з безліччю різних допоміжних функцій, наприклад: камерою, вбудованою в 

прилад, датчиком нахилу кута, бездротовою передачею даних, захистом від 

зовнішніх чинників, пам'яттю для 30 вимірювальних даних, елеваційним 

штативом, поворотним адаптером.  

Одним з необхідних методів вимірювання в геодезії є нівелювання. 

Нівелювання — це визначення різниці висот двох і більше точок земної поверхні 

відносно умовного рівня, тобто визначення перевищення. Його застосовують 

при вивченні форм рельєфу, у будівництві, експлуатації споруд, та інших 

геодезичних роботах [4]. Лазерний нівелір — геодезичний прилад, призначений 

для визначення перевищень і передачі висотних позначок. Він також має 

відношення до сучасного та ефективного інструменту, який використовують при 

розбивці земельних ділянок, будівництві споруджень, обробці приміщень. 

Головна відмінність лазерних нівелірів від їх оптичних аналогів в тому, що в них 

є можливість побачити вже побудовану робочу площину. Найбільш інноваційні 

нівеліри, які використовуються для зовнішніх робіт, мають металевий корпус з 

великим ступенем пило- та вологозахисту або особливий міцний корпус з 

індустріального пластика. Цей прилад дозволяє побудувати базову 

горизонтальну, вертикальну або похилу площини, безпосередньо на стіні, 

підлозі, стелі і контролювати їх візуально або за допомогою спеціальних 

приймачів і нівелірних рейок. В основу конструкції покладено принцип 

подвійного зображення, що використовується в оптичних далекомірах. Ще 



одними із незамінних приладів у геодезії є безпілотні літальні апарати. Дуже 

швидко розвивається впровадження дронів в сільському господарстві. Дрон — 

це безпілотний літальний апарат (БПЛА), мобільний, автономний. 

Конструктивно це може бути як апарат на основі літакової так і мультіроторної 

платформи. Використання БПЛА дозволяє виконувати такі завдання: — 

оперативний моніторинг полів з висоти десятків і сотень метрів, — 

ідентифікацію проблемних ділянок, яку не можливо зробити традиційними 

методами, — контроль якості виконання посівних робіт, обробітку грунту, — 

контроль якості роботи сільськогосподарської техніки, — обмір полів з 

урахуванням рельєфу, з високою точністю і gps прив'язкою, — підрахунок сходів 

і біологічної врожайності. Безпілотні літальні апарати важко класифікувати, так 

як вони мають дуже різні характеристики. Це різноманітність походить від 

великої кількості конфігурацій і компонентів БПЛА. Виробники поки не 

обмежені ніякими стандартами. В результаті сьогодні відсутні вимоги з боку 

авіаційних регуляторів про те, як БПЛА повинен бути оснащений. 

 Безпілотники нагадують вертоліт з 4 лопатями. Вони відрізняються 

габаритами, функціональністю, дальністю польотів, рівнем автономності та 

іншими характеристиками [6].  

Умовно всі дрони можна поділити на 4 групи:  

1. Мікро. Такі БПЛА важать менше 10 кг, максимальний час перебування в 

повітрі — 60 хвилин. Висота польоту — 1 кілометр.  

2. Міні. Вага цих апаратів досягає 50 кг, час перебування в повітрі досягає 

5 годин. Висота польоту варіюється від 3 до 5 кілометрів. 

 3. Міді. Безпілотні літальні апарати вагою до 1 тонни, розраховані на 15 

годин польоту. Такі БПЛА піднімаються на висоту до 10 кілометрів.  

4. Важкі безпілотники. Їх вага перевищує тонну, розроблені апарати для 

далеких польотів тривалістю більше доби. Можуть переміщатися на висоті 20 

кілометрів [6]. У конструкції безпілотного апарату є супутниковий навігатор і 

програмований модуль. Якщо БПЛА використовується для отримання, 

збереження і передачі інформації на пульт оператора, в ньому додатково 

встановлюються карта пам'яті і передавач.  

ВИСНОВКИ 

 Отже, з вищеконстатованого можна зробити висновок, що науково-

технічний прогрес не стоїть на місці. З кожним днем він охоплює все більше 

сфер нашого життя. Сучасне приладобудування постійно оновлюється, 

удосконалюється і модернізується, що дозволяє виконувати виробничі завдання 

з вищою точністю, кращої якості і в коротші строки. В останні кілька років 

відчутно зросли темпи будівництва. Як наслідок, це спричинило і розвиток 

обладнання для геодезії. Будь-які геодезичні прилади на сучасному 

будівельному майданчику є одними з найбільш важливих і необхідних 

елементів. Можна з впевненістю відмітити, що сучасні супутникові технології в 

сукупності з комп'ютеризацією стали реальною альтернативою традиційним 

видам геодезичних вимірювань. Тепер для розв'- язку комплексних задач 

прикладної геодезії використовується не набір з окремих приладів, а інтегровані 

комплекти обладнання, які замінюють собою тахеометр, нівелір, теодоліт та інші 



геодезичні прилади, і забезпечують високу точність і швидкість вимірювань. Тут 

також чітко простежується стійка взаємозв'язок між геодезичними приладами і 

розвитком сегмента високоточної комп'ютерної техніки. Комп'ютерні інновації 

дозволили на порядок модернізувати і вдосконалити геодезичне обладнання. Без 

такої техніки вже складно уявити собі, наприклад, монтаж інженерних 

комунікацій в процесі будівництва будівель та споруд. При вирішенні 

геодезичних завдань ці прилади не вимагають постійної присутності людини і 

можуть працювати за заздалегідь заданою програмою, що значно полегшує 

роботу з ними. 
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Практично неможливо уявити виконання будь-якого комерційного 

будівництва без застосування спеціальної техніки. Велика її різноманітність 

пов’язана зі специфічними задачами, яку виконує кожна одиниця. 

Сучасна промисловість дає нам можливість вибрати помічника для будь-

яких цілей. Спробуємо розглянути види техніки яку використовують. 

Бульдозери. 

 

http://old.agsolco.com/buldizeri


 
Рис.1 Бульдозер 

Найчастіше використовується для зняття поверхневого шару ґрунту або 

вирівнювання сипучих матеріалів. Дуже часто бульдозер HBXG або бульдозер 

YTO використовують у будівництві для створення рівного шару поверхні. 

Відносно велика маса HBXG дозволяє бульдозеру використовувати в якості 

преса для вирівнювання будівельних деталей або елементів. 

Фронтальні навантажувачі зручні для підйому матеріалів, завантаження 

або транспортування на коротку відстань.  

 
Рис.2 Фронтальний навантажувач 

Вони дозволяють дуже швидко та ефективно заповнювати самоскиди. Крім 

того, навантажувачі гарантують високі показники компактності, тому вони 

незамінні на невеличких будівельних ділянках. 

Грейдери потрібні при будівництві на ділянках, де наявна потреба 

вирівняти ґрунт або виконати його профілювання. 

 

 
Рис.3 Грейдер 

http://old.agsolco.com/frontalni-navantazuvachi


 

 Основна кількість операцій виконується за допомогою рухливого щита, 

яким ріжуть ґрунт. 

Автогрейдери дають можливість виконувати всі указані вище функції за 

допомогою спеціального відвала з ножем, який може повертатися не лише по 

горизонталі, але й по вертикалі. 

Досить часто такі автогрейдери Zoomlion використовується при виконанні 

дорожньо - будівельних робіт. Саме тому замінити його практично неможливо. 

Екскаватори. 

 
Рис.4 Екскаватор 

Згадуючи про будівництво просто неможливо пропустити екскаватори. 

Даний вид техніки уже достатньо давно є одним із найбільш поширених видів 

універсальної будівельної техніки. Така універсальність дозволяє виконувати 

велику кількість операцій та практично незамінна при будь-яких будівельних 

роботах. 

Електрокари. Ще один представник спеціальної техніки без якої просто 

неможливо уявити жодного будівництва. Завдяки швидкому перевезенню 

будівельних матеріалів, при завантаженні і розвантаженні автомобілів та іншої 

техніки вони дуже широко використовуються на будівельних майданчиках. 

Компактори. Досить часто виділена для будівництва ділянка засмічена, в 

таких випадках на допомогу приходять компактори. Вони дозволяють дуже 

швидко позбутися промислового і будівельного сміття на території. Саме тому 

важко переоцінити значення цього помічника при будівництві. 

Гольф-кари. При будівництві великих об'єктів виникає необхідність у 

швидкому пересуванні по території, в такому випадку на допомогу приходять 

гольф-кари. Вони дозволяють скрізь встигати та своєчасно контролювати процес 

виконання будівництва. 
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Сучасне будівництво передбачає використання значної кількості 

будівельної техніки, такі сучасні помічники дозволяють досягнути високої 

ефективності та результативності роботи. І саме тому виробники створюють 

гігантську техніку для виконання найскладніших і наймасштабніших робіт. 

Так, наприклад, японський виробник Komatsu виробляє найбільший 

бульдозер у світі: Komatsu D575A . Названий Super Dozer, він використовується 

для видобутку корисних копалин, але в деяких випадках також використовується 

на будівельних майданчиках. Він знаходиться на американських вугільних 

шахтах, таких як Хобет 21 у Вірджинії (США). Ця будівельна машина настільки 

велика, що її необхідно розібрати перед транспортуванням. 

 Вага: 150 тонн  

 Довжина: 11,70 метра 

 Ширина: 7,40 метра 

 Висота: 4,88 метра 

 Потужність: 1167 кінських сил 

 Довжина клинка: 7,40 метра 

 Максимальний об'єм рухомий: 69 м.куб. 

 
Рис 1. Бульдозер Komatsu D575A 

Американська модель виробництва Le Tourneau. Inc, Турно L-2350 є 

рекордсменом по величині навантажувача у світі . Ця землерийна машина має 

конструкцію, адаптовану до її маси. Дійсно, кожне колесо незалежно поводиться 

власним електродвигуном. Ви можете знайти його в Trapper Mine в США 

(Колорадо). 

Вага: 265 тонн  
Довжина: 20,9 метра 

Ширина: 7,50 метра 

Висота: 6,40 метра 

Місткість ковша: 40,5 куб. М. 



Вантажопідйомність: 72 тонни 

 

 

Рис.2 Землерийна машина Турно L-2350 

Якщо ви хочете побудувати найвищий хмарочос у світі, то вам 

знадобиться Лібхерр 357 HC-L. Сьогодні він використовується для будівництва 

Джидди вежі (Саудівська Аравія), і першим перевищує максимум кілометрів. 

Фактично, кран може витримувати складні кліматичні умови, зокрема сильний 

вітер (особливо на висоті 1 км). 

 Висота підйому (макс.): 1100 метрів = (3 Ейфелеві вежі) 

 Вантажопідйомність на кінці стріли (макс.): 4,5 тонни 

 Навантаження (макс.): 32 тонни  

 Діапазон (макс): 60 метрів 

 Розміри поверху вежі: 2,5 метра х 2,5 метра 

 

Рис.3 Кран Лібхерр 357 HC-L 

Німецький екскаватор 293, який важить понад 14 500 тонн ! Це найважчий 

всюдихід у світі і, отже, найбільша будівельна машина з існуючих сьогодні. Крім 

того, ця зворотна лопата (екскаватор) працює завдяки 20 ківшам, що рухаються 

на роторному колесі діаметром 20 метрів: цифри викликають запаморочення.  

Технічний опис : 

 Вага: 14 877 тонн 

 Довжина: 225 метрів 

 Ширина: 46 метрів 



 Висота: 96 метрів 

 Місткість ковша: 15 кубометрів 

 Щоденний вихід = 240 000 кубометрів/добу. 

 

Рис.4 Німецький екскаватор 293 
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Вітражі – красиві і ефектні елементи оформлення житлових і громадських 

будівель, що додають приміщенням особливий шарм, створюють в них 

абсолютно дивовижну, чарівну атмосферу. Саме слово „вітраж” походить від 

французького vitre – „скло”. Таку назву декоративні картинки у вигляді 

візерунків, орнаментів або цілих художніх композицій отримали не дарма, адже 

основними матеріалами для їх створення стало саме кольорове скло. 

Художники називають вітраж твором мистецтва з особливим магнетизмом. 

Можна досить цiкаво використовувати вітражі в інтер’єрі сучасного будинку. 

Адже барвисте скло, що пропускає сонячне світло, створює приголомшливе 

видовище, тому асоціюється з вишуканістю, парадністю і надає приміщенню 

яскраву індивідуальність. 

Робити вітражі почали багато століть тому, і один з них, датований 686 

роком нашої ери, був знайдений у Великобританії, в монастирі Святого Павла. 

До початку минулого століття він вважався самим древнім, однак після 

виявлення трьох скляних фрагментів зображення Ісуса Христа 540 року 



археологи прийшли до висновку, що мистецтво створення вітража бере початок 

значно раніше. Крім того, в ході різних розкопок були знайдені ще давніші 

композиції з найтонших пластин каменю – алебастру і селеніту. 

У середньовіччі вітражі були поширені в католицьких храмах, соборах, 

королівських палацах. Тоді це була дорога, ексклюзивна прикраса, доступна 

тільки дуже забезпеченим людям. Але зараз, з розвитком сучасних технологій, 

яскраві картини з кольорового або обробленого скла стали популярними як у 

громадських будівлях, так і в приватних будинках і квартирах. 

 
Різновиди вітражів 
Технологія виготовлення вітражів порівнянна з мозаїкою. Це з’єднані між 

собою шматочки різнокольорового скла. 

За стилем і використаним прийомам вітражі діляться на типи: 

Класичний вітраж. Найдавніша техніка, при якій майстром створюється 

ескіз в натуральну величину на щільному папері, а потім нарізаються шматочки 

з різнокольорового скла. Для скріплення використовують свинцевий профіль з 

подальшим спаюванням. Зібрану картину облямовують в протяжку з латуні, а на 

проміжний профіль наносять патину; 

Технологія Тіффані. Засновник Луїс Тіффані вперше створив опалові скла 

в кінці 19 століття. Матеріал володів незвичайною естетикою, внутрішнім 

світлом, різноманітністю відтінків. Окремі елементи для створення вітража 

спочатку обертають мідною фольгою, а потім з’єднують за допомогою припою. 

Направляючі профілі не використовуються. Переваги техніки – створення 

деталізованих зображень, вигнутих конструкцій; 

Фьюзинг. Оригінальна техніка для створення високохудожніх вітражних 

композицій в інтер’єрі сучасної квартири. Кольорові скляні деталі нарізаються 

згідно ескізу, картинка складається на склі-основі, потім вся конструкція 

відправляється в піч для спікання. Максимальна температура витримується 

певний час. Скло в місці стиків утворює красиві «напливи», шматочки міцно 

з’єднуються між собою і з основою; 

Піскоструминний вітраж. Верхній шар скла видаляється за допомогою 

високого тиску і абразиву. Обробка проводиться з обох сторін. Окремі елементи, 

об’єднані однією композиційної ідеєю, розташовуються в секціях рами. Поверх 

обробленої поверхні наноситься гідрофобний лак або виробляється розпис 

фарбами; 

Писаний. Картина може бути розписана на цілісному склі або окремих 

фрагментах, зібраних в раму. Особливість виконання – обов’язкова 



промальовування контурів. Головне достоїнство техніки – естетичне сприйняття 

ручної праці; 

Плівковий. Один із самих бюджетних способів створення вітражів. Скло, 

по суті, тонується кольоровими плівками і згодом закріплюється по контуру 

свинцевим профілем; 

Метод травлення. Буває одношаровим і багатошаровим. В техніці 

застосовується взаємодія кислоти і скла. Використовуючи захисні трафарети, 

отримують малюнок будь-якої складності і глибини. Вітраж утворюється не 

кольоровими, а фігурними деталями зі скла. 

З описаних тільки три технології є основними: класичний вітраж, метод 

Тіффані і фьюзинг. Решта – одні з багатьох способів імітації вітражів, в яких 

використовуються техніки різання, гравірування, травлення, шліфування скла. 

Вітражне скло і композиції чудово вписуються в інтер’єри, виконані в 

будь-якому стилі. І якщо раніше з кольорового скла виготовлялися тільки вікна, 

то зараз спектр застосування вітражів значно розширився. Вони можуть 

прикрашати стелю, нішу в стіні, міжкімнатну перегородку або пересувну ширму. 

З вітражного скла виготовляють плафони для люстр, торшерів, бра, і ці 

освітлювальні прилади в поєднанні з іншими елементами інтер’єру привносять в 

нього відчуття свята, а іноді і повністю змінюють сприйняття простору 

приміщення. Можна сміливо стверджувати, що гарний, якісно виготовлений 

вітраж, не втратить свою цінність по закінченні багатьох років і навіть 

десятиліть. 

Вітражні стелі – один з найефектніших способів оформлення приміщення. 

Вироби вітражного скла практичні, довговічні, екологічні. А якщо освітлення 

спроектовано в стельовому просторі, така конструкція буде не тільки 

функціональним, але й естетичним елементом інтер’єру. 

Вітражі, встановлені в нішах, здатні прикрасити приміщення навіть з 

найпростішою обробкою стін і підлоги. Так само, як і у випадку з стельовими 

вітражами, вітражі в нішах можна прихованим підсвічуванням. Таким чином, у 

будинку з’являться оригінальні джерела м’якого світла, доречні і при 

спокійному відпочинку після роботи, і при святкових заходах. 

  
 

Вітражі в дверях і вікнах можна назвати класикою жанру. Вітражі на вікна 

можна встановити в спальнях або вітальнях, ними можна прикрасити двері в 

кухню, передпокій, на балкон або на веранду. Гра пофарбованого кольоровими 

скельцями світла створить химерний візерунок на стінах і на підлозі, 

перетворюючи звичайні кімнати в дивні, казкові приміщення. 



За бажанням частково об’єднати два приміщення краще всього 

використовуючи міжкімнатні вітражні перегородки. З одного боку, вони 

дозволять бачити і чути, що відбувається за „стіною”, з іншого – позначають 

легкий кордон, відокремлюючи кухню від їдальні, а передпокій від вітальні. 
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Наші очі здатні розрізняти і вловлювати більше мільйона кольорів і 

відтінків, які як вже давно доведено вченими, активно впливають на наше 

самопочуття, настрій, емоції. Деякі кольори можуть підвищувати працездатність, 

інші здатні викликати почуття щастя, радості, спокою, створити атмосферу 

комфорту і захищеності. 

Колір в інтер’єрі, крім психологічного впливу на людину, впливає і на 

візуальне сприйняття простору. Світлі відтінки деяких квітів збільшують і 

розширюють простір, створюють відчуття легкості і свободи. Інші ж, навпаки, 

здатні підкреслити замкнутість і невеликі розміри приміщення. 

https://homepic.com.ua/art/1108


 
Розглянемо вплив декiлька з них на людину: 

Білий колір в інтер’єрі 
Це досить нейтральний колір, він викликає позитивні емоції. Білий колір в 

інтер’єрі створює відчуття гармонії. Він не розташовує до розслаблення, а 

навпаки здатний зарядити бадьорістю і енергією. Ще з давніх часів, білий колір 

вважався „царським, божественним кольором”, споглядання якого зміцнювало і 

підносило духовно. Він візуально розширює простір, до того ж досить 

універсальний – дозволяє поєднувати будь-які стилі, смаки, реалізовувати 

різноманітні ідеї. Його не можна віднести до певної гами, так як білий колір 

повністю нейтральний. Він сприяє формуванню душевного спокою, є символом 

чистоти і безтурботності. 

 
Коричневий колір в інтер’єрі 
Вважається нейтральним. Викликає відчуття природності, тому що часто 

зустрічається в природі, нагадує про землю. Пов’язаний з почуттям безпеки і 

стабільності. Поєднання коричневого кольору в дизайні квартири або будинку 

додає теплоту і глибину. Гарний паркет і меблева обробка з цієї гами говорять 

про тонкий смак господарів. Неполiроване дерево і вовняні тканини природних 

відтінків створюють приємний сільський ефект. 

Червоний колір в інтер’єрі 
Червоний колір здатний підвищити працездатність і активність. Його 

вплив на людину, в порівнянні з іншими кольорами у палітрі, найсильніший. 

Найбільш сприятливе рішення в інтер’єрі – використання світлих відтінків 

червоного, які існують в природі. 

Зелений колір в інтер’єрі 

Цей колір заслужено здобув славу самого універсального з усіх кольорів, 

він не здатний викликати агресію чи почуття пригніченості, оскільки сама 

матінка природа забарвила у нього більшість своїх творінь. Відтінки зеленого 

можуть стати основою інтер’єру будь-якої житлової кімнати. Крім того, цей 

колір пригнічує апетит, і якщо ви стежите за фігурою, то він просто необхідний в 



оформленні кухні, а в спальні або вітальні його застосування допоможе створити 

спокійну атмосферу. Цей колір дуже позитивно впливає на нервову систему 

людини, заспокоює, дарує відчуття комфорту й умиротворення. Символізує 

спокій і свіжість. Зелений колір надає почуття ясності. 

 
Синій колір в інтер’єрі 
Синій – холодний колір, він здатний створити ділову робочу атмосферу в 

приміщенні. Синій колір налаштовує на спокій, споглядання і розважливість. 

Колір безкрайнього моря. Він здатний заглушити почуття гніву, заспокоїти і 

навіть приспати. Як ніякий інший, він пригнічує негативні емоції. 

Холодний і небезпечний колір для спальні та дитячої кімнати, і в той же 

час багатий і насичений для передпокою, кухні та кабінету, особливо в 

поєднанні з молочними або теракотовими відтінками. 

 
Помаранчевий колір в інтер’єрі 
Це колір творення, оптимізму, волі і дії. Він виявляє приховані можливості 

людини, допомагає йому звільнитися від страхів і депресій. 

Помаранчевий колір – яскравий і теплий, він здатний викликати у людини 

відчуття тепла, підняти настрій, викликати збудження, підвищити активність, 

створити урочисту атмосферу свята. Помаранчевий колір символізує 

доброзичливість, товариськість. 

Фіолетовий колір в інтер’єрі 
Фіолетовий колір завжди викликав багато суперечок щодо його впливу на 

людину. Хтось вважає його дивовижно гарним та благородним, інші називають 

богемним і творчим, а треті — «божевільним». Щодо цього кольору може бути 

одна порада: прислухатися до свого внутрішнього відчуття фіолетового і, якщо 

він вам близький, то сміливо використовувати його в інтер’єрі своєї квартири. 

Фіолетовий колір спонукає до активності, особливо у творчих особистостей. У 

великій кількості може викликати втому і роздратування. Оптимально 

поєднувати фіолетовий зі світлими, сірими, зеленими, рожевими кольорами. 

Сірий колір в інтер’єрі 



Витончена елегантність без консерватизму. Сірий колір прекрасно 

гармоніює практично з усіма кольорами, сприятливо впливає на людину, дарує 

відчуття спокою і захищеності, знімає напругу, розслабляє. Емоційна реакція на 

нього сильно залежить від відтінку. Сіро-жовтуватий може викликати депресію, 

особливо якщо в приміщенні є предмети в коричневій гамі. Більш холодний тон 

в комбінації з приглушеним білим створить свіжий вигляд. 

Бежевий колір в інтер’єрі 

Бежевий колір не здатний викликати негативних емоцій у людини, він 

створює відчуття спокою і стабільності. 

Як бачимо з характеристики кольорів, практично всі світлі кольори і 

відтінки розширюють простір, а темні, навпаки – зменшують. Тому якщо у вас 

занадто низька стеля, пофарбуйте його в світлий колір і вона візуально 

підвищиться. Коли стеля є високою, тоді вибирайте темний колір і вона 

здаватиметься нижчою. 

При оформленні кімнат, в яких хороше освітлення, використовуйте 

навпаки холодні кольори, якщо ж вони розміщені на холодній стороні, тоді 

зробіть їх теплими за допомогою теплих кольорів і відтінків. 

І наостанок, при оформленні кімнати не використовуйте більш ніж п’ять 

кольорів. 

Тільки правильний вибір кольору і його хороше поєднання з іншими 

тонами, дозволить зробити приміщення красивим і позитивно впливатиме на 

самопочуття як господарів та і їх гостей. 
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Будинки з двох і більше поверхів, в яких деревні цеглини один з основних 

матеріалів, на сьогодні існують, і отримують в основному схвальні відгуки від 

людей, які прожили в цих будинках зиму. Будинок зі стінами з дерева прогріти 

набагато легше, ніж кам'яний будинок, і тепло він тримає відмінно. Теплозахисні 

властивості будматеріалу при виборі ми оцінюємо першими, поряд з міцністю і 

довговічністю. Це зрозуміло, адже енергоефективність сьогодні один з головних 

критеріїв оцінки хорошого житла. 

За запевненням виробників, цегла з дерева має багато переваг справжньої 

деревини, а деякі якості природного дерева вдалося значно поліпшити. 

https://blagodeveloper.com/news/psyhologichnyj-vplyv-koloru-v-interyeri-na-lyudynu/
https://blagodeveloper.com/news/psyhologichnyj-vplyv-koloru-v-interyeri-na-lyudynu/
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https://vcf.vn.ua/psixologiya-koloru-v-interyeri-pro-shho-govoryat-vashi-perevag


Можна здогадатися, що для виробництва дерев'яної цегли 

використовується не тільки продукція у вигляді готового бруса, а й відходи 

деревообробки - поламаний брус, короткий розпил і т.п. Адже модульні розміри 

цеглинок це дозволяють. Сировина впливає на ціну готового продукту, і відомо, 

що дерев'яну цеглу виробляють багато підприємств, де головним продуктом є 

пиломатеріал - калібровані колоди і профільований брус. Але на практиці - ціна 

на дерев'яні брикети не завжди радує. 

Цеглини з дерева являють собою оброблені бруски з хвойних порід дерева 

- ялина, сосна, кедр, модрина. Замкові пази цеглинка має по всім чотирьох 

сторонах. Сучасне високотехнологічнеобладнання, і його продукт - дерев'яна 

цегла - виключає похибки геометрії замкових кріплень. Про важливість такої 

точності для рівної щільної кладки стіни і говорити не потрібно, все і так 

зрозуміло. А також ясно і те, що ні розчину, ні герметиків і ущільнювачів для 

цегельно-деревної кладки не знадобиться. Цегла відшліфована і укладається паз 

в паз, тому важливо брати даний матеріал тільки у перевірених виробників. 

Адже неточні замки або втрата геометрії в результаті неправильного зберігання 

при неприпустимому рівні вологості зведуть нанівець всі переваги збірки 

«конструктора Лего». 

Кладку ведуть по рядах, зі зміщенням. Фіксацію замкових пазів 

забезпечують, простукуючи киянкою. Перев'язка обов'язкова, як для всіх 

модульних стінових матеріалів. Матеріал легкий в роботі, спецтехніки не 

потрібно. Усадки практично немає. 

Асортимент розмірів дерев'яної цегли невеликий, але є. Найбільш 

затребуваний «блок» - 65 * 19 * 6 см. Можливості обладнання та технологія 

виробництва можуть реалізувати і інші розміри цегли, практично будь-які - за 

бажанням замовника. Це хороший плюс, наявний не у всіх стінових матеріалів. 

Одне з конструктивних рішень для стін з дерев'яних брикетів 65 * 19 * 6 см - 

каркас із закладкою ущільнювача всередину двох рядів. 

Всі будматеріали мають як плюси, так і навпаки. Дерев'яна цегла, як 

порівняно новий матеріал, простіше розглядати в комплексі. 

Один з головних плюсів - чистий склад, 100% екологічність. Дерево 

екологічно чистий матеріал, конструкцій будинку з дерево 

створюютькомфортний мікроклімат. Можна використовувати дерев'яну цеглу 

товщиною 60 мм для внутрішнього облицювання. 

Для його виробництва використовують хвойну деревину високої якості, 

піддаючи її ряду операцій: сушці до досягнення показника вологості від 8 до 

10%, механічній обробці всіх поверхонь блоку, завершальній шліфовці. 

Дерев'яна цегла обробляється з повною просушкою, і деформація стін 

виключена як в процесі будівництва, так і в подальшій експлуатації. Важливо 

правильно зберігати цей матеріал, адже волога є ворогом багатьох будматеріалів, 

а для цегли з природного дерева - вода просто диверсант. Мінусом є наявність на 

будівельному ринку продукції кустарних виробництв, недоліки якої виявляються 

як в процесі кладки, так і в експлуатації. 

Зробити цеглу з дерева своїми руками складно, а в потрібній кількості 

неможливо. Замкові кріплення складні, і точні параметри зрізів без спеціального 



обладнання виконати неможливо. Можна тільки купити цей матеріал, причому у 

відповідального виконавця, з гарантією не тільки точного складання, а й 

правильного зберігання і відвантаження. Неправильне зберігання призводить до 

перевищення допустимого рівня вологості дерев'яної цегли, і в підсумку до 

труднощів і неточності збірки і деформації конструкції. 

Технологія кладки нескладна, цеглу збираються як конструктор, без 

розчину і клейових сумішей, «сухий процес». 

Міцність і несуча здатність достатня для спорудження будинку до двох 

поверхів, за умови попереднього розрахунку на несучу здатність. Але стійкість 

одержуваної конструкції не дозволяє зводити будинки з великою кількістю 

поверхів без застосування несучого каркаса або кріплень. Стійкість кладки 

недостатня, і перед початком будівництва обов'язково потрібен проект і 

розрахунок по навантаженнях. Перевантажувати несучі конструкції такого 

будинку неприпустимо. 

Хороший теплозахист дерева передбачає в майбутньому економію 

енергоресурсів. Для районів з холодним кліматом цього теплозахисту 

недостатньо, але для середньої смуги і південних районів будинок з деревної 

цегли буде тримати тепло взимку і прохолоду влітку. Теплішими виходять 

будинки невеликих габаритів. Точна збірка мінімізує холодні містки, а дерево є 

теплим матеріалом при хорошій паропроникності. 

Відмінні можливості для реалізації цікавих архітектурно-планувальних 

рішень. Нові лінії і форми, незвичайна конфігурація приміщень можлива. 

Глобальна фінішна обробка не потрібна, так як цеглини відшліфовані і 

відрізняються вигідною текстурою природного дерева. 

Виглядають стіни естетично, навіть презентабельно. Оздоблення не 

потрібна ні всередині, ні зовні (якщо немає необхідності в додатковому 

утепленні або каркасі). Багато людей люблять натуральне дерево, вкрите 

восковим складом або лаком без запаху, а дерев'яна цегла в такому вигляді дуже 

оригінальна.  

Один з головних плюсів - деревної цегла знахідка для дизайнерів і 

архітекторів, що вважають за краще нестандартні рішення і еко-стиль. 

Поєднання з каліброваною колодою і профільованим брусом, клінкерною 

цеглою, природним каменем створює ексклюзивний дизайн при високому рівні 

комфортності та затишній атмосфері в житло. 

В наш час нові будівельні матеріали не така вже й рідкість на ринку. 

Різноманітні новинки з'являються в будівництві все частіше. Створення 

екологічно чистих, порівняно недорогих і надійних матеріалів - основний 

напрямок в діяльності будівельників-винахідників. Ними була створена 

дерев'яна цегла. 
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Коркове покриття для стін сьогодні вже не новинка, а досить широко 

використовуваний матеріал, хоча ще кілька років тому до нього ставилися 

досить скептично, чомусь вважаючи пробку дуже крихкою і нестійкою до 

впливу зовнішнього середовища. Але, як показала практика, пробка ідеально 

підходить не тільки для обробки стін, але і стелі та підлоги, якщо в цьому є 

необхідність. 

Цікаво, що пробку в інтер'єрах використовують далеко не тому, що вона 

цікаво виглядає. В цьому звичайному, на перший погляд, матеріалі, зуміли 

гармонійно поєднається такі властивості, як вологостійкість, 

грязенепроникність, екологічність і навіть звукоізоляція. Але головна перевага 

коркового покриття – це високий рівень теплоізоляції. Також до плюсів 

коркового покриття варто віднести: 

- стійкість до мікроорганізмів, в тому числі і до грибків; 

- гіпоалергенність, це ідеальний варіант для алергіків, яким не вистачає 

відчуття живої природи в домі; 

- стійкість до займання; 

- невередливим у догляді. 

Сьогодні коркове покриття для стін – дуже популярний матеріал, який 

навчилися використовувати не тільки в домашніх інтер'єрах, але і для 

оформлення комерційних закладів, медичних установ і всіма улюблених саун. 

Це далеко не весь список, адже пробка виявилася настільки універсальним і 

податливим матеріалом, що сфери її застосування постійно розширюються. 

Унікальні рівні міцності і пористості дозволять майстрам без проблем 

обробляти різноманітними матеріалами коркове покриття для стін, відгуки 

підтверджують, що після цього покриття з пробки за рівнем зносостійкості може 

зіставлятися самим стійким і довговічним матеріалів. Це помилка, що таке 

покриття не підходить для людних місць, навпаки, його екологічна чистота 

робить його найбільш підходящим матеріалом, який прослужить довгі роки без 

будь-яких зовнішніх змін. 

Коркове покриття для стін буває дуже різне, але його можна класифікувати 

за такими категоріями: 

- коркові плити і пробкові дошки: це оптимальний варіант для приміщень, в 

який рівень вологості постійно підвищений. Просочені спеціальними сумішами 



пробкові плити стають стійкими до пропускання вологи, а значить, його можна 

використовувати в лазнях. По ньому приємно ходити (якщо це настил на 

підлозі), при цьому не виникає жодних сумнівів, що це безпечний у всіх сенсах 

варіант настилу. 

- рулонні панелі для стін з пробки: вологість або стирання абсолютно не 

загрожують і не шкодять даного матеріалу. Він досить щільний, щоб утримувати 

тепло в приміщенні і дарувати відчуття комфорту навіть без додаткових 

зовнішніх обробок і змін. 

- коркові шпалери: найпопулярніша і найбільш доступне коркове покриття 

для стін. Ціни на подібну продукцію більш ніж доступні навіть для громадян із 

середнім рівнем доходу. Але ось застосовуються в інтер'єрі вони більше як 

декоративний елемент, адже з-за власної тонкощі і крихкості шпалери з пробки 

не можуть дати досить рівня звукоізоляції чи теплоізоляції, але зате виглядають 

дуже ефектно 

Перед тим як почати монтаж коркового покриття на стіни, варто почекати 

два дні від моменту, коли ви внесли його в приміщення. Це дозволить матеріалу 

максимально відповідати кімнаті за рівнем вологості і температури. Якщо не 

прислухатися до подібного простому раді, можна отримати абсолютно 

незадовільний результат у вигляді відклеєних пробкових шпалер і відпадаючих 

пробкових панелей. 

Навіть у виборі клею коркове покриття для стін виявилося невередливим. 

Два найпоширеніших клею, контактний і акриловий, ідеально підходять і для 

кріплення пробкових шпалер і плит. Згідно відгуками професіоналів, краще все-

таки вибрати контактний клей для коркового покриття стін. Хоч і роботи буде 

трохи більше (адже його потрібно наносити на поверхню пробки, так і на стіну), 

але все ж кріплення вийде більш надійним. 

Очевидно, перед тим як кріпити коркове покриття, необхідно підготувати 

стіни. Без очищення від бруду та пилу і попередньої обробки ґрунтовкою не 

обійтися. Вичікуємо, поки стіни повністю не висохнуть. Оздоблення стін 

корковим покриттям не повинна проходити в стислі терміни, адже потрібен час 

(близько 15 хвилин) на те, щоб панелі або шпалери просочилися контактним 

клеєм до початку кріплення. Важливо знати, що шпалери з пробки клеяться 

тільки впритик, але ніяк не внахлест, подібна помилка може перетворити всю 

картину стіни в жахливу негармонічну карикатуру. Розмітка стін і точне 

дотримання використання клею обов'язкові, не можна дозволяти шпалер 

пересушуватися або ж кріпити їх занадто вологими. Видалити клей, який 

випадково потрапив на лицьову поверхню шпалер або панелей, не вийде, так що 

слід бути дуже акуратним. 

Потрібно почекати ще два дні від моменту кріплення на стіну – саме 

стільки часу потрібно, щоб клей повністю висох і ви впевнилися, що обробка з 

коркового покриття виглядає ідеально, що ніде не помітно ніяких похибок. 

Ціна на подібні покриття залежить від того, використано в ньому крихту 

коркову або цільний матеріал. Значні переваги, які має коркове покриття для 

стін, ціни повністю виправдовують, адже 500 руб. за плиту довжиною 3 метри – 



це не так вже й багато. Більш дорогі варіанти створені з цільного матеріалу або 

мають додаткові просочення. Також на ціну товару впливає ім'я виробника. 

Як вже говорилося, шпалери з пробки занадто тонкі, щоб виконувати 

функцію ізоляції тепла і звуку. Так що потрібно розглядати і вибирати більш 

міцний варіант. Звукоізоляція стін корковим покриттям може бути забезпечена 

при використанні пробкових плит і пробкових панелей. Довірити монтаж 

подібних покриттів найкраще професіоналам, щоб результат вас повністю 

задовольняв за всіма показниками. 

Порівняємо коротко популярні покриття для стін: шпалери, плитка, 

штукатурка і пробка для стін. Коротка таблиця основних характеристик 

  Корок Шпалери Плитка Штукатурка 

теплоізоляція Велика Низька Низька Низька 

звукоізоляція Велика Низька Низька Низька 

горіння Слабке Середнє Ні Ні 

водостійкість Велика Низька Велика Велика 

монтаж Легкий Середній Тяжкий Тяжкий 

ціна Середня Низька Середня Середня 

Табл.1Порівняльна таблиця покриттів для стін 

Не потрібно думати, що коркові покриття всі однакові зовні. Сьогодні, 

завдяки втручанню ряду дизайнерів відомих фірм в процес виробництва 

подібного матеріалу, ми можемо побачити абсолютно різноманітні варіанти 

пробкових покриттів, які абсолютно не схожі один на одного. Так що з 

корковими панелями або шпалерами можна також створити неповторний 

дизайн, який повністю впишеться в загальний інтер'єр вашого будинку. Так як 

пробка стійка не тільки до вбирання вологи, а ще й до запахів, подібне покриття 

можна застосовувати на кухнях або в комерційних закладах, таких як ресторани 

та кафе. 

Той, хто вибрав для свого будинку пробку покриття на стіни, ніколи про це 

не пошкодує ще й тому, що процес догляду за нею дуже простий, не вимагає ні 

зусиль, ні регулярного пошуку спеціальних засобів. Коркове покриття на стіни 

легко клеїться, без проблем очищається м'якою вологою тканиною або 

звичайним пилососом, чудово виглядає.  

Висновок.Коркові покриття – це чудовий вибір для квартири, для 

заміського будинку і для громадського закладу. Дотримання нескладних правил 

обробки перетворить нудні стіни в неповторну мозаїку візерунків, які 

перетворюють будь-яке приміщення в затишне місце, де хочеться проводити 

максимум вільного часу. 

Варто купувати подібний матеріал лише у перевірених та відповідальних 

реалізаторів, які мають повний пакет документів і можуть підтвердити якість 

продукції. Не варто також довіряти монтаж людям без досвіду подібних робіт. 
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Давно минули тічаси, коли будівництво будинків велося за єдиною 

технологією – зараз кожен може вибрати ту методику, яка дозволить звести 

малоповерхову будівлю відповідно до індивідуальних уподобань та в 

найкоротші терміни. Те саме стосується матеріалів, що використовуються для 

будівництва будинку, – сучасний ринок пропозицій задовольнить будь-який 

попит. 

Коли етап будівництва фундаменту залишився позаду, починається 

найбільш захоплюючий період будівельних робіт. Йдеться про будівництво стін 

вашого майбутнього будинку. Справді, буквально по цеглині будова 

переходитиме з розряду фантазій та планів у реальність. 

Сучасні матеріали для будівництва будинків дозволяють звести добротну 

будівлю в стислі терміни, але попередньо необхідно розібратися в теоретичній 

стороні цього питання. Наприклад, дізнатись, які технології будівництва стін 

будинків існують. Визначитись необхідно і з тими матеріалами, які будуть 

використовуватись у роботі. Сьогодні важливо дбати не тільки про красу і 

зручність майбутньої будови, але і її екологічну чистоту. Ні для кого не секрет, 

що багато матеріалів для зведення та оздоблення стін можуть бути небезпечні 

для здоров'я, тому краще заздалегідь вивчити всі можливі види екологічно 

чистих матеріалів. 

У цьому матеріалі представлені матеріали нового покоління, які 

відповідають вимогам до якості і довговічності майбутнього будинку. 
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Рис.1 Стіни, зведені за технологією «Ізодім» 

Стіни, зведені за технологією «Ізодім», перевершують багато 

інших будівельних матеріалів за такими параметрами, як звукоізоляція, 

теплопровідність, швидкість будівельних робіт та, звичайно, міцність. 

Відповідно до технології будівництва будинків «Ізодім» несучі стіни 

зводяться з монолітного залізобетону та спеціальної опалубки з будівельного 

пінополістиролу. Дана технологіявідноситься до методівбудівництва нового 

покоління, але вартозауважити, щоматеріали, щовикористовуються в ній, 

пройшлибагаторічну і ретельнуперевірку на міцність. 

 
Рис.2 Незнімна опалубка, що використовується в технології будівництва 

індивідуальних будинків «Ізодім» 

Незнімна опалубка, що використовується в технології будівництва 

індивідуальних будинків «Ізодім», виконується з твердого пінополістиролу. За 

конструкцією вона є порожнистими блоками, які заповнюються бетоном. Вони 

з'єднуються між собою за принципом конструктора «Лего» за допомогою 

спеціальних замків та запобігають витіканню бетону. 

 

 
Рис.3Незаповнені блоки 

Незаповнені блоки практично невагомі, і їх може підняти навіть дитина. 

Будувати за цією технологією легко і швидко. Всього за одну 

технологічнуопераціюзводитьсямонолітнабетоннастіна, яка захищена з 

внутрішньої та зовнішньої сторонни тепло- та звукоізоляційною оболонкою з 

пінополістиролу. 

Несучі стіни повинні мати тепло- і звукоізоляцію, і запас міцності. Щоб 

надати їм ці параметри, необхідно виключити використання пористого 

будівельного матеріалу, що може призвести до втрати теплозахисних 

властивостей, а також збільшити товщину стіни, що призведе до великої витрати 

матеріалу. Пінополістирол товщиною всього 5 см може замінити бетонну стіну  

товщиною 2,5 м і водночас відповідатиме всім зазначеним вимогам [1]. 

Головні переваги будинку, побудованого за такою технологією - економія 

на опаленні в 3 рази в порівнянні з цегляним будинком, розширення 

https://jutes.ru/uk/kak-pravilno-prosverlit-betonnuyu-stenu-drelyu-sverlenie-otverstii/


внутрішнього простору при будівництві за рахунок тонких стін (у будинку 10х10 

м - на 15 кв. м), найвищі з усіх існуючих будматеріалів звукопоглинальні 

властивості, гладка поверхня опалубки готова підобробку будь-якими 

матеріалами [2]. 
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Сучасні матеріали та технології в будівництві. Єко-будівництво  
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