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ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИЧТИКА ДИСЦИПЛІНИ, МЕТА І ЗАВДАННЯ 

ВИВЧЕННЯ. 

Лекція . Вступ. Загальна характеристика дисципліни, мета і завдання вивчення. 

Технологія будівельного виробництва – наукова дисципліна, що ґрунтується на 

сукупності знань щодо механізації (техніки), організації, економіки виробничих процесів і 

операцій та розглядає методи виконання їх на будівельних майданчиках. Вивчення курсу 

―Технологія будівельного виробництва‖ у комплексі із суміжними дисциплінами, що 

вивчають архітектуру, будівельні матеріали, конструкції, машини (техніку), будівельну 

механіку, економіку будівництва, інженерну геодезію, геологію та інші є основою для 

формування і підготовки фахівців у галузі будівництва – сфери матеріального, яка охоплює 

нове будівництво, реконструкцію, ремонт і реставрацію будинків і споруд. 

 Економічні реформи, що нині відбуваються в Україні, зумовили значні зміни у 

будівництві. Воно повинно трансформуватися у бік адаптації до нових соціально-економічних 

умов з урахуванням потреб ринку. Відомо, що конкурентоспроможність, яка є головним 

чинником розвитку економіки, забезпечується досконалістю матеріалів, техніки, технологій та 

професійною компетенцією виконавців та їх ставленням до справи. Як засвідчує досвід роботи 

з сучасними матеріалами, без професійних фахівців реалізувати їх можливості у будівництві 

досить складно. Величезний асортимент будівельних матеріалів, що прийшов на зміну 

традиційному, потребує від фахівців зовсім іншого рівня знань, професійних навичок, 

обгрунтованого підходу до реалізації того чи іншого конструктивного вирішення. Тому на 

сучасному етапі розвитку будівельного виробництва, коли старі технології, що далеко не 

завжди відповідали потребам щодо якості і термінів виконання робіт, інтенсивно замінюються 

на нові, дуже важливо не допустити дискредитації останніх через їх непрофесійне 

застосування. Перехід будівництва на якісно новий рівень можливий за рахунок послідовного 

проведення курсу на подальшу його індустріалізацію, суттєве скорочення ручної праці, 

вдосконалення структури і організації будівельного виробництва, застосування величезного 

асортименту нових будівельних матеріалів і новітніх технологій. 

 На сучасному етапі розвитку будівельного виробництва старі технології інтенсивно 

змінюються на нові двома шляхами. Перший потребує значних матеріальних затрат як 

матеріалів, так і технологій, набуття досвіду, досягнення належного технічного рівня. Другий 

спрямований на максимальне використання досвіду  відомих компаній – виробників 

будівельної продукції – його трансформування як у будівельне виробництво, так і в систему 

підготовки та перепідготовки фахівців для будівельної галузі. Будівельні технології 

формуються за результатами прикладних досліджень, що вивчають методи ефективного 

застосування, передусім, фізичних і хімічних процесів або явищ. 

 Робота з пропонованим навчальним посібником допоможе студентам вивчити, крім 

традиційних технологій, виконання будівельних робіт, які пройшли випробування часом і 

залишаються ефективними, новітні технології, що широко застосовуються на вітчизняному 

будівельному ринку. 

 Мета навчальної дисципліни – підготовити кваліфікованого спеціаліста, який добре 

знає передову технологію і прогресивні форми організації будівельного виробництва. .  

Завдання вивчення дисципліни -   набуття студентами необхідних технічних знань в 

галузі сучасних технологій і їх застосування на виробництві. 

Вивчення дисципліни має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності 

здобувачів освіти: 

 1. Ціннісно-смислову компетентність (формування та розширення світогляду студента 

в області ремонту та відновлення будівель, здатність до розуміння важливості використання 

різних видів будівельних процесів та їх вплив на навколишнє середовище);  

2. Загальнокультурну компетентність (розуміння культурних, історичних та 

регіональних особливостей, що склалися в Україні та за її межами в області будівельного 

виробництва та ремонту існуючих споруд);  

3. Навчально-пізнавальну компетентність (формування у студента зацікавленості про 

стан та перспективи розвитку будівельної індустрії, екологічні проблеми їх використання з 

метою розвитку креативної складової компетентності; оволодіння вимірювальними 

навичками; здатність студента формувати цілі дослідження та, з метою їх вирішення, вміння 

знаходити рішення у нестандартних ситуаціях в контексті забезпечення будівельного процесу 



України);  

4. Інформаційну компетентність (розвиток вмінь студента до самостійного пошуку, 

аналізу, структурування та відбору потрібної інформації в області будівельного виробництва 

за допомогою сучасних інформаційних технологій);  

5. Комунікативну компетентність (розвиток у студента навичок роботи в команді 

шляхом реалізації групових проектів в області будівельного виробництва, вміння 

презентувати власний проект та кваліфіковано вести дискусію у досліджуваній сфері);  

6. Компетентність особистісного самовдосконалення (елементи фізичного, духовного й 

інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки; підтримка 

постійної жаги до самовдосконалення та самопізнання, шляхом постійного пошуку 

нетрадиційних підходів до проблеми будівельного виробництва держави). 

Від здобувачів очікується: базове розуміння фізики, основ будівельних матеріалів, а 

також обізнаність в питаннях використання та видів будівельної техніки. Третина змісту 

дисципліни, присвячена ефективному використанню будівельної техніки, технологічних 

процесів виконання будівельних робіт (включаючи прийняття рішень в області політики і 

законодавчого регулювання; міркування, що стосуються навколишнього середовища, здоров'я 

та безпеки і економіки), технічні та інженерні аспекти альтернативних будівельних матеріалів 

з інтеграцією їх у систему будівництва України, а дві третини курсу охоплює організація 

будівельного виробництва,.  

Огляд вивчення дисципліни  
Цей курс, який вивчається з третього року навчання, дає здобувачам глибоке розуміння 

кожного будівельного ресурсу – від традиційних етапів будівництва до багатофункціональних 

(універсальних) та можливостей подальшого застосування його потенціалу для потреб 

України. У вивчення дисципліни входить - лекції та  практичні заняття. Вивчення 

супроводжується текстовим матеріалом, презентаціями та груповими завданнями. Здобувачі 

освіти матимуть можливість застосовувати отримані знання та вирішувати практичні завдання 

протягом обговорень в аудиторії та розробки курсової роботи з технології будівельного 

виробництва. 

Практичні заняття курсу передбачають виконання курсових проектів з технології та 

організації будівельних робіт та презентацію власних проектів в кінці курсу. Проект 

фіналізується короткою роботою з самоаналізу виконаної роботи та захисту. Виконання 

завдання супроводжується зануренням у суміжні дисципліни, що доповнюють теми, та 

формують у здобувача освіти інформаційну та комунікативну компетентності.  

Ресурси вивчення дисципліни 

Інформація про матеріали для вивчення  розміщена на сайті коледжу 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bf%d1%96%d1%80-

%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b2/ 

, включаючи навчальний план, лекційні матеріали, презентації, завдання та правила 

оцінювання курсу. Додатковий матеріал та посилання на електронні ресурси доступні на сайті 

Луцького національного технічного університету. Також перед початком лекції можуть 

проходити обговорення. Під час якого, пропонується вам критично поміркувати над тим, як 

використовуються будівельні матеріали та механізми в Україні та світі та як пристосувати 

існуючу будівельну техніку до потреб народного господарства. Ви повинні бути готовими до 

дискусій та мозкових штурмів – дуже хочемо знати, що ви думаєте! 

Теми курсу Лекції та практичні заняття 

Обсяг навчальної дисципліни становить 12 кредитів ЄКТС, 360 годин, з яких 222 годин 

становить контактна робота з викладачем (136 годин лекцій, 86 годин практичних занять), 

138 години становить самостійна робота. 

Форма контролю –  екзамен 

Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання - 13 год. 

Курсовий проект (робота) (за наявності) – передбачено. 

Правила оцінювання. 

Контроль навчальної роботи здобувачів освіти і оцінювання здійснюються за 4-

бальною (традиційною) шкалою: 

 

Оці

нка 

Критерії оцінки 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bf%d1%96%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b2/
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bf%d1%96%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b2/


«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи 

навчального матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі елементи 

практичних завдань. Під час відповіді і   при  виконанні   практичних   завдань  

припускається   суттєвих помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та 

виконує практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками дає 

визначення основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки. Користується окремими видами технічної і 

конструктивно-технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних 

завдань припускається помилок. Які може частково виправити. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній 

формах та застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і 

в дещо ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і 

систематизує інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, 

логічна і достатньо обґрунтована. Виконує практичні завдання з типовим 

алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено користується довідковою 

інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

несуттєвих помилок, які може виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх 

застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною 

програмою. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися 

джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-

наслідкові та міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. 

Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням типового 

алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. 

 

Завдання на самостійну роботу: В якості індивідуальних завдань передбачено 

виконання студентами курсової роботи за індивідуальними завданнями, що охоплює декілька 

найбільш важливих тем. 

Відвідування лекцій: Бали за цю складову нараховуються взагальному, якщо здобувач 

освіти не відвідував більш 50% лекційних занять матеріалу дисципліни без поважних причин, 

то необхідно самостійно опрацювати лекційний матеріал та відпрацювати у викладача 

(відповіді на запитання з кожної пропущеної лекції та конспект).  

Ступінь залученості: Мета участі в курсі – залучити вас до дискусії, розширити 

можливості навчання для себе та своїх однолітків та дати вам ще один спосіб перевірити свої 

погляди на питання застосування сучасних будівельних машин, прогресивних технологій у 

будівництві. Участь буде оцінюватися на основі кількості та вірності ваших відповідей. 

Питання, хоча й заохочуються, однак не оцінюються в цьому блоці. Всі здобувачі освіти 

мають мати  рівні та справедливі можливості для підвищення власною залученості. 

 Практичні заняття: Оцінюються за відвідуваннями, ступенем залученості та стислою 

презентацією виконаного завдання. Ступінь залученості визначається участю у роботі 

дискусійного клубу з питань будівельної техніки, технологій у будівництві і держави в цілому.  

Рубіжний контроль: Оцінюються за вірними відповідями на тестові питання  

Екзамен: Здобувач освіти  отримує екзамен за результатами складання тестових 

завдань. екзаменаційний бал. Якщо студент не погоджується із запропонованими балами він 

може підвищити їх на екзамені, відповівши на питання в екзаменаційному білеті.  

Політика навчальної дисципліни 
Активна участь здобувачів на практичних заняттях під час опитування,відвідування 

лекційних занять, ініціативність в обговоренні дискусійних тем,своєчасність захисту ПР, 

самостійної роботи, заохочення здобувачів до науково-дослідної роботи. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим незалежно від причини пропущеного 

заняття, здобувач презентує виконані завдання під час консультації викладача. 

Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач недопустимо 

порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими та 



оригінальними. Дотримуватись Положення про академічну доброчесність у Відокремленому 

структурному підрозділі «Любешівський ТФК ЛНТУ». 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d

1%87%d0%bd%d0%b0-

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81

%d1%82%d1%8c/ 

 Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може здійснюватися з 

використанням технологій дистанційного навчання коледжу;з метою контролю виконання 

завдань екзамену в дистанційній формі викладач має право протягом усього заходу 

користуватись засобами інформаційно-комунікаційного зв’язку, які дозволяють 

ідентифікувати здобувача освіти (Zoom,GoogleMeet, Viber тощо). 

 

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

Лекція  

1. Особливості будівельної продукції. 

2. Будівельні процеси, їх структура.  

 

1. Особливості будівельної продукції. 

Будівельні роботи, їх визначення і класифікація. 

Будівельне виробництво – це сукупність виробничих процесів, що здійснюються на 

будівельному майданчику. 

Результатом будівельного виробництва є будівельна продукція, тобто закінчені і здані в 

експлуатацію будівлі і споруди, до яких відносять нові будинки або споруди, тобто капітальне 

будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та технічне переозброєння існуючих будівель 

і споруд. 

Основні завдання будівельного виробництва: 

1) Створення будівельної продукції у строгій відповідності до затверджених проектів. 

2) Забезпечення високої якості будівельних робіт у відповідності до діючих норм. 

3) Підвищення ефективності капітальних вкладень. 

4) Зниження рівня трудових та матеріальних витрат. 

Технологія будівельного виробництва – це наука про раціональні методи виконання 

робіт із врахуванням знань про механізацію, організацію та економіку процесів. 

Технологія будівельного виробництва розглядає методи виконання будівельних робіт, 

які за організаційними ознаками групують наступним чином. 

1) будівельно-монтажні роботи; 

2) спеціальні роботи; 

3) допоміжні роботи. 

До спеціальних робіт відносять влаштування сантехнічних систем, електромонтаж 

обладнання, монтаж технологічного обладнання, а також штучне закріплення ґрунтів. 

До допоміжних робіт відносять підготовку території будівельного майданчика, 

транспортування і складування будівельних матеріалів до будівельного майданчика і 

безпосередньо на будівельному майданчику. 

Всі інші види робіт відносять до будівельно-монтажних. 

В залежності від технологічної послідовності та характеру виконання робіт, їх 

групують в наступні періоди та цикли: 

1. Підготовчий (проектно-пошукові роботи, інженерне обладнання будівельного 

майданчика і організація будівельного майданчика). 

2. Основний період: 

а) підземний цикл; 

б) надземний цикл;  

в) оздоблювальний (опорядкувальний) цикл, включаючи кінцевий благоустрій 

територій. 

 

2. Будівельні процеси, їх структура. 

Будівельні роботи представляють собою сукупність будівельних процесів. 



Будівельний процес складається із ряду робочих операцій, які в свою чергу містять 

робочий прийом, який включає робочий рух. 

Будівельні процеси поділяють на прості, складні та комплексні. 

Складні процеси складаються із декількох простих, організаційно і технологічно 

пов’язаних між собою, результатом яких є окрема частина будівлі або конструктивний 

елемент цієї  будівлі.  

Комплексний процес складається із сукупності простих і складних процесів, 

організаційно і технологічно між собою пов’язаних, результатом яких є закінчена будівля або 

споруда.  

За технологічними і організаційними ознаками будівельні процеси поділяють на:  

1. Заготівельні процеси; 

2. Транспортні процеси; 

3. Монтажно-вкладальні процеси. 

За рівнем автоматизації розрізняють чотири групи процесів: 

а) автоматизовані (виконання робіт під контролем оператора); 

б) механізовані процеси із застосуванням комплексу машин під контролем машиніста. 

в) напівмеханізовані процеси (із залученням витрат людської праці); 

г) ручні роботи. 

З врахуванням просторових і часових параметрів роботи робітників, машин і 

механізмів в будівельному виробництві використовують наступні означення і поняття: 

- робоче місце – простір, що виділяється одному робітнику або ланці робітників для 

роботи на протязі тривалого часу, де розміщаються матеріали, робітники, забезпечені проходи 

для високопродуктивної і безпечної роботи. 

- фронт робіт – це частина будівлі або споруди для високопродуктивної і безпечної 

роботи бригади робітників з належними їй механізмами і машинами на протязі тривалого 

часу. Фронт робіт поділяють на: 

а) дільниця – це частина фронту робіт з однаковими виробничими і технологічними 

умовами роботи бригади (наприклад поверх і секція); 

б) захватка – це частина фронту робіт бригади протягом заданого періоду часу; 

в) ділянка – це частина захватки для роботи одного робітника або ланки робітників на 

протязі заданого періоду часу; 

г) ярус – це частина будівлі за висотними відмітками, на якій можна забезпечити 

роботу ланки робітників або бригади без використання засобів підрощування. 

Трудові ресурси будівельного виробництва. 

Професія – це рід трудової діяльності, яка визначається видом і характером 

виконуваних робіт і потребує спеціальної теоретичної і практичної підготовки. 

Спеціальність – це комплекс теоретичних і практичних знань, які потрібно освоїти 

робітнику однієї професії. 

Кваліфікація – це рівень володіння теоретичними і практичними знаннями для 

конкретної спеціальності. І визначається кваліфікація розрядом (I…VI). 

ЄТДК – єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робітників зайнятих на будівельно-

монтажних та ремонтно-будівельних роботах. 

В зв’язку з тим що будівельні роботи уявляють собою розчленований поопераційний 

процес, основним організаційним принципом об’єднання робітників є ланка, яка може 

складатися з одного або декількох робітників однієї або декількох суміжних спеціальностей. 

Для виконання окремих видів робіт, ланки об’єднують у бригади. 

Є такі види бригад: 

а) спеціалізовані (які складаються з робітників однієї спеціальності або суміжних 

спеціальностей і виконують один вид роботи (25-30 чол). 

б) комплексні бригади складаються із робітників різних спеціальностей, кваліфікацій і 

виконують різні види робіт (45-60чол.) 

в) комплексні бригади кінцевої продукції, здають будівлю до експлуатації. 

 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ  В БУДІВНИЦТВІ.  

Лекція ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ НА БУДІВЕЛЬНОМУ 

МАЙДАНЧИКУ 



1.Технічне та тарифне нормування в будівництві. 

2. Нормативна документація будівельного виробництва. 

3. Технологічне проектування в будівництві. 

4. Варіантне проектування будівельного виробництва. 

 

1. Технічне та тарифне нормування в будівництві. 

Технічне нормування – це є розробка науково обґрунтованих норм часу та виробітку 

робітників і машин для різних видів будівельних робіт. 

Норма часу – це кількість часу необхідна для випуску одиниці доброякісної продукції 

робітником або машиною в умовах належної організації праці. (вимірюється в: люд.-год., 

люд.-день., маш.-год.,  маш.-зміна.)  

Норма виробітку – це кількість доброякісної продукції, створеної за одиницю часу 

робітником або машиною в умовах належної організації праці. 

Для навчальних цілей використовують ЄНІР (Єдині норми і розцінки). 

ч

вир
Н

Н
1

  

Нвир – норма виробітку; 

Нч
 
– норма часу. 

Нвир: м
2
, м

3
, т, елемент, штука/год., зміна. 

Тарифне нормування – це розробка обґрунтованого розміру заробітної плати за 

виконану будівельну продукцію і базується на шести розрядній сітці в якій включені тарифні 

ставки. Є два основні види оплати праці: погодинна і відрядна. 

Є такі системи оплати праці: погодинно-преміальна; пряма-відрядна; відрядно-

преміальна; акордна. 

 

2. Нормативна документація будівельного виробництва. 

Основним нормативним документом в будівельному виробництві є БНІП (Будівельні 

норми і правила), який носить законодавчий характер. 

Розрізняють такі частини БНІП: 

1-ша частина: Організація, управління та економіка будівництва. 

2-га частина: Норми проектування. 

3-тя частина: Виконання, організація та приймання будівельних робіт. 

4-а частина: Кошторисні норми. 

5-а частина: Норми витрат матеріальних і трудових ресурсів. 

В 3-й частині БНІП приведена система допусків. Допуск – це допустимий інтервал між 

найменшим і найбільшим розміром конструктивного елемента і його положення в просторі. 

Якість будівельної продукції – це вимоги щодо експлуатаційних, технічних і 

народногосподарських цілей. 

Недотримання вимог, щодо забезпечення якості будівельної продукції може привести 

до появи наступних груп дефектів: 

- дефекти, що погіршують зовнішній вигляд будівлі чи споруди.  

- погіршення експлуатаційних властивостей будівлі або споруди. 

- дефекти, що погіршують міцність та стійкість будівлі. 

СОКЯ (схеми операційного контролю якості). 

 

3.  Технологічне проектування в будівництві . 

Технічне проектування в будівництві здійснюється для складних об’єктів в дві стадії  

(спочатку розробляється технічний проект, після чого робочі креслення), для нескладних або 

типових об’єктів в одну стадію (технічний проект об’єднаний з робочими кресленнями). На 

стадії технічного проекту проектна або науково-дослідна організації розробляють проект 

організації будівництва. На основі рішень проекту організації будівництва будівельні 

організації розробляють проект виконання робіт. Складавою частиною проекту виконання 

робіт є технологічні карти і  карти трудових процесів. При розробці проекту виконання робіт 

уточнюються рішення будгенплану, приймаються методи виконання основних видів 

будівельних робіт, проводиться підбір комплекту машин і механізмів на основі варіантного 

проектування, утачнюються напрямки руху основних машин (або ведучих), провадиться 



календарне планування процесу, матеріально-технічне забезпечення будови. В технологічній 

карті розробляються способи виконання робіт, приводиться технологічна схема, де вказується 

напрямки руху і стоянки машин, приводяитсяграфіки матеріально-технічного забезпечення 

будови, приводиться календарний графік будівельних процесів або циклограм, приводяться 

вказівки по викнанню робіт та вимоги техніки безпеки. Основним документом при розробці 

технологічних карт є „Керівництво по розробці технологічних карт та карт трудових 

процесів‖. Карта трудових процесів розробляється науково-дослідними організаціями і 

регламентує прийоми виконання робіт для часто повторюваних будівельних операцій. 

 

4. Варіантне проектування будівельного виробництва. 

В будівельному виробництві підбір комплекту машин або 

методу виконання робіт здійснюється на основі техніко-економічного обґрунтування 

всіх можливих варіантів. Техніко-економічне обґрунтування здійснюється в два етапи: 

1) підбір ведучої машини комплекту або методу виконання робіт на основі технічних 

параметрів. 

2)    визначення техніко-економічних показників роботи. 

До техніко-економічних показників роботи відносять наступні: 

а) основна група показників 

- трудомісткість виконання робіт  

дрм ТТТТ  , люд.- год. (маш – год.). 

де мТ - витрати праці машиністів; 

     рТ - витрати праці на проведення ручних робіт; 

     дТ - витрати праці на допоміжні роботи. 

Питома трудомісткість 
V

ТТп  , де V - об’єм будівельних робіт. 

- собівартість виконання робіт 

грнКТЕМЗС нтр ,)(   

де З - заробітна плата на виконання робіт. 

М - затрати на матеріально-технічні ресурси (включаючи заготівельно-складські 

витрати); 

Е - вартість експлуатації машин та механізмів; 

трТ - вартість транспортних витрат по забезпеченню будівництва; 

нК - коефіцієнт, що враховує накладні витрати. 

- тривалість виконання робіт (год., зміни, дні, місяці) 

V
ССп  - питома собівартість, 

   яка залежить від об’ємів робіт, рівня механізації, чисельності і кваліфікації 

робітників, тощо. 

б) додаткові Т-Е показники 

- рівень механізації робіт 

%1000 
V

V
V M  

MV - об’єм робіт, що виконують механізованими засобами; 

V - загальний об’єм робіт. 

- механоозброєність будівництва 

р

б
б

В

В
М


  

де  бВ - загальна балансова вартість машин і механізмів ; 

рВ - вартість річної програми будівництва організації. 

- енергоозброєність будівництва 

p

б
n

W
Е


 , кВт/люд 



де W - загальна потужність машин і механізмів (кВт). 

pn - кількість робітників, що виконують даний процес. 

- ступінь збірності будівництва визначається відношенням кошторисної вартості 

збірних елементів або конструкцій до загальної кошторисної вартості будівництва. 

 

ТЕМА4. БУДІВЕЛЬНО -  МОНТАЖНІ РОБОТИ НА БУДІВЕЛЬНОМУ 

МАЙДАНЧИКУ. 

Лекція  ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. 

ТРАНСПОРТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВАНТАЖІВ. 

1. Технологія будівельного виробництва. 

2. Транспортування будівельних вантажів. 

 

1.Технологія будівельного виробництва. 

1.   Підготовчі роботи. 

До початку виконання основних будівельно-монтажних процесів при зведенні будинків 

і споруд мають бути виконані підготовчі роботи. Склад підготовчих робіт залежить від виду 

споруд, місцевих умов будівельного майданчика, його розташування щодо оточуючого 

середовища; він забезпечує як техніко-економічну ефективність наступного виконання 

основних будівельно-монтажних процесів, так і дотримання вимог безпеки праці та охорони 

навколишнього середовища. 

Підготовчі роботи розподіляють на дві групи: позамайданчикові і 

внутрішньомайданчикові. 

До позамайданчикових робіт належать процеси будівництва зовнішніх під'їзних доріг 

до будівельного майданчика, мереж і споруд із забезпечення енергією, водою, зв'язком, 

спорудження за потреби виробничої бази будівельних організацій. 

До внутрішньомайданчикових робіт, комплекс яких ще визначають як підготовку 

майданчика, належать процеси: створення геодезичної розбивної основи будівлі; 

огороджування будівельного майданчика; звільнення території від дерев, корчів, валунів; 

знесення будинків і споруд, які не можна використати під час виконання основних робіт; 

забезпечення стоків поверхневих та ґрунтових вод; осушення заболочених ділянок; 

улаштування тимчасових будівель, доріг, інженерних мереж; створення майданчиків для 

складування вантажів та укрупнення будівельних конструкцій; улаштування тимчасового 

освітлення. Обсяги робіт з підготовки майданчика визначаються в проекті виконання робіт. 

Рослинний шар грунту на площі майбутньої земляної споруди зрізають на глибину 

15...25 см бульдозерами або автогрейдерами, збирають у відвали для подальшого 

використання з озеленення і благоустрою об'єкта, що будується, або на іншій території. 

Зелені насадження, що не підлягають вирубці і пересадці, огороджують. Дерева і 

чагарники, придатні для озеленення, мають бути пересаджені і збережені від пошкоджень. 

Відведення поверхневих та Ґрунтових вод. Поверхневі води, які утворюються від 

атмосферних опадів і танення снігів, відводять з території будівельного майданчика, 

влаштовуючи з нагірної сторони майданчика водовідвідні канави, лотоки, обвалування або 

систему підземних дренажів. Поверхні будівельного майданчика, складських і монтажних 

майданчиків планують так, щоб вони мали уклони, спроможні забезпечити відведення 

поверхневих вод. 

На майданчиках з високим рівнем ґрунтових вод та їхнім інтенсивним притоком 

осушення грунтів доцільно вести за допомогою відкритого або закритого дренажу. 

Відкритий дренаж улаштовують у вигляді канав завглибшки до 1,5 м, що мають 

пологі (1:2) укоси і необхідний для течії води уклон. В окремих випадках канави можна 

заповнювати дренувальними матеріалами (щебінь, гравій, крупний пісок). Поздовжній уклон 

водовідвідних канав та лотоків залежить від рельєфу місцевості і має бути не менший ніж 

0,003 %. Розміри і методи закріплення укосів вибирають залежно від швидкості потоків води. 

Ширина водовідвідних канав по дну — не менш як 0,5...0,6 м. 

Підземні закриті дренажі виконують із застосуванням трубчастих елементів (дрен) 

діаметром 125...300 мм із отворами на поверхні, по яких вода стікає у відведені місця. Такі 

дренажі більш ефективні, оскільки в трубі швидкість потоку води вища, ніж у дренувальному 

матеріалі. Як дрени використовують: труби гончарні (керамічні), азбестоцементні, бетонні зі 



звичайного чи пористого (що фільтрує) бетону, склопластикові, пластмасові, дерев'яні; 

стрічки профільовані пластмасові і паперові . Під час улаштування дренажу утворюють 

траншею, на підготовлене дно кладуть дренажні труби. Труби за- сипають дренувальним 

матеріалом (піском, щебенем, гравієм), для верхнього шару використовують рослинний 

(дерновий) грунт. Дно дренажу повинно бути нижчим, ніж рівень промерзання ґрунту, і мати 

уклон не менш як 0,5 %. 

Дренажні роботи можна здійснювати, використовуючи конструкції з трубофільтрів з 

піщаною підсипкою. 

Трубофільтри ~ це керамзитобетонні труби діаметром 150, завдовжки 825 мм, які з 

одного краю мають паз, а з іншого — гребінь. Трубофільтри кладуть у траншею на 

підстильний шар з піску, щебеню чи гравію. Для фільтрувальної засипки з боків і зверху 

використовують пісок крупністю зерен 0,3...2,5 мм. Товщина шару піщаної засипки поверх 

труби — не менше ніж 200 мм. 

У разі використання керамзитобетонних трубофільтрів замість азбестоцементних і 

керамічних труб із щебеневою або гравійною засипкою трудомісткість робіт знижується у 2...З 

рази, значно підвищується якість робіт та зменшується їхня вартість. 

Для розроблення траншей і канав використовують одно-, багатоківшеві й роторні 

екскаватори, канавокопачі та інші механізми з навісним спеціальним обладнанням. 

Улаштування тимчасових інженерних мереж. Для потреб будівництва доцільно 

використовувати постійні інженерні мережі. Якщо такої можливості немає, влаштовують 

тимчасові водопровідні та електромережі і використовують пересувне устаткування для 

забезпечення будівництва теплом, парою і стисненим повітрям. 

Тимчасовий водопровід улаштовують зі сталевих труб діаметром 25...150 мм, рідше з 

азбестоцементних діаметром 50...200 мм і чавунних. Труби закладають нижче глибини 

промерзання грунту, а якщо глибина менша, то утеплюють теплоізоляційними матеріалами 

(шлаком, пінопластом та ін.). Якщо тимчасовий водопровід використовуватиметься тільки 

влітку, достатньо покласти труби на глибину ЗО см або на поверхні ґрунту, забезпечивши 

їхній захист від механічних пошкоджень. 

Тимчасове електропостачання високої і низької напруги забезпечують, як правило, 

на повітряних підвісках проводів. Кабельні мережі влаштовують тільки тоді, коли відкриті 

електропроводи неможливо застосовувати за умови безпеки виконання будівельно-монтажних 

робіт. Для тимчасового забезпечення майданчика електроенергією використовують пересувні 

електростанції, підвісні трансформаторні підстанції, переносні опори тощо. 

Електроенергія між споживачами на будівельному майданчику розподіляється 

комплектно- блоковими трансформаторними підстанціями. 

Тимчасові тепломережі залежно від рівня залягання ґрунтових вод можуть бути 

наземними або підземними з відповідною теплоізоляцією, їх улаштовують для опалення 

тимчасових будівель, гарячого водо- постачання та інших виробничих потреб. Труби 

укладають з уклоном 0,02...0,03 

% для стікання конденсату. 

Для забезпечення виробничих потреб стисненим повітрям улаштовують стаціонарні 

або розміщують пересувні компресорні установки, а для забезпечення киснем і ацетиленом 

за потреби — кисневі й ацетиленогенераторні станції. Від стаціонарних установок до 

виробничих споживачів стиснене повітря підводять сталевими трубами, а від тимчасових — 

гумовими шлангами діаметром 20...40 мм. Для відведення конденсату зі сталевих 

трубопроводів їх укладають з уклоном 0,005...0,01 % у напрямку руху повітря. Газ подають 

прогумованими шлангами (на відстань не більш як 20 м), розміщеними у відкритих дерев'яних 

коробах. 

Розміщення тимчасових будівель. Для обслуговування будівельного виробництва і 

робітників на будівельному майданчику розміщують культурно-побутові (їдальні, душові, 

медпункти, приміщення для обігрівання робітників тощо), адміністративно-господарські 

(контори, пожежні, прохідні) й виробничі (майстерні, навіси, склади тощо) тимчасові будівлі. 

Відкриті складські майданчики для конструкцій, матеріалів, устаткування і 

напівфабрикатів розміщують у зоні роботи монтажних механізмів, причому ближче до них 

мають бути розміщені штабелі важких і громіздких виробів. 

Закриті склади розташовують об'єднаною групою в зоні складського господарства. 



Майданчики укрупнення конструкцій мають бути в таких місцях, які забезпечують 

простий і безпечний спосіб переміщення їх у проектне положення. 

Механізовані установки розміщують поза зоною роботи монтажного крана. 

Бажано, щоб культурно-побутові та адміністративно-господарські будівлі були 

поблизу входу до будівельного майданчика. 

Улаштування тимчасових доріг. Тимчасовими є дороги, призначені для під'їздів до 

будівельних майданчиків та для переміщення по майданчику. 

2. Складування будівельних матеріалів та конструкцій. 

Матеріальні склади залежно від прийнятої організації робіт можуть бути центральними 

та приоб'єктними. Центральні склади влаштовують, коли потрібно створити певний запас 

матеріальних ресурсів. Наприклад, центральний, або базовий, склад управління промислово- 

технологічної комплектації (УПТК). Приоб'єктний склад розташовується на будівельному 

майданчику безпосередньо в зоні дії монтажних кранів. 

Розташування приоб'єктного складу (зона складування), його розміри, розміщення і 

призначення окремих майданчиків регламентується проектом виконання робіт. Уся територія 

складу має бути поділена на окремі майданчики, призначені для складування конкретних 

конструкцій і деталей. Територію складу потрібно спланувати з уклоном від дороги або від 

колії крана. 

Збірні елементи, за винятком колон, мають зберігатися у положенні, близькому до 

проектного. Збірні залізобетонні елементи складують у штабелі. Кожен штабель укладають на 

два лежні або підкладні бруси. Між рядами штабеля укладають по дві прокладки. Прокладки 

слід розміщувати обов'язково в двох вертикальних площинах з підкладками. Відстань між 

підкладками, а отже, і прокладками беруть такою, щоб в елементах конструкцій не виникало 

недопустимих та залишкових деформацій та перенапружень. 

При складуванні конструкції укладають так, щоб марки, які нанесені на ці конструкції, 

легко читались. Через кожні два штабеля у поздовжньому і через 25 м у поперечному 

напрямках потрібно залишати проходи 0,7... 1,0 м. Відстань між суміжними штабелями 

залишають не менше ніж 20 см, щоб уникнути пошкоджень елементів при вантажно-

розвантажувальних операціях. 

Висоту укладання штабелів призначають відповідно до нормативних вимог . Нижній 

ряд у штабелях збірних елементів укладають на дерев'яні підкладки перерізом 150 х 150, 150 х 

100 або 100 х х 100 мм, наступні ряди — на прокладки перерізом 80 х 80 мм, так щоб товщина 

їх була не менше висоти монтажних петель, а їх кінці на 50 мм виступали за край виробів. 

При зберіганні цеглу в пакетах на піддонах укладають не більш як у два яруси, а в 

контейнерах 

-- в один. Плиткові матеріали — азбестоцементні листи, черепицю — в штабелях, 

висотою не більше ніж 1 м. Круглий ліс — у штабелях, висотою не більше ніж 1,5 м з 

установленням підпорів. 

Сипкі матеріали, москательні, рідкі, ручні інструменти, замки, дверні ручки, шурупи, 

цвяхи тощо зберігають у закритих складах за межею дії крана. 

2.Транспортування будівельних вантажів. 

У будівництві транспортні роботи займають важливе місце. Так, для спорудження 1 м
3
 

будівлі потрібно 150-400 кг вантажів, у зв'язку з чим на транспортування та вантажно-

розвантажувальні роботи припадає до 25 % вартості та понад 40 % трудових витрат на 

спорудження об'єкта. 

Технічні засоби будівельного транспорту розрізняють за відстанню та характером дії, 

видом шляху і тяги, напрямком руху, спеціалізацією, суміщенням транспортних та 

технологічних функцій. 

За відстанню дії транспортні засоби поділяють на два види: будівельні і загального 

призначення. Транспортні засоби, що експлуатуються на будівельних майданчиках, називають 

будівельними. Це — баштові крани, навантажувачі, конвеєри. Автомобілі, залізничні вагони, 

самохідні крани мають необмежений радіус дії і можуть використовуватись як будівельні та в 

інших галузях господарства. 

За характером дії транспортні засоби можуть бути циклічними та безперервними. 

Автомобілі, навантажувачі, крани — засоби циклічної дії; стрічкові транспортери, шнеки, 

спеціальні насоси 



— засоби безперервної дії. 

За видом шляху — безрейкові, рейкові, водні, повітряні, трубопровідні засоби. 

За видом тяги транспортні засоби поділяють на чотири групи: з автономними 

двигунами; з двигунами, які працюють від зовнішніх енергетичних джерел; причіпні та 

гравітаційні (спускові лотоки, бункери). 

За напрямком руху робочих органів транспортні засоби можуть бути тільки для 

горизонтального переміщення (автомобілі, залізничні вагони тощо), тільки для вертикального 

(підйомники, спускні лотоки) та вертикально-горизонтального переміщення (баштові крани, 

бетононасоси). 

За спеціалізацією — спеціалізовані засоби та загального призначення. До 

спеціалізованих належать такі транспортні засоби, як цементовози, гудронатори, панелевози, 

фермовози, колоновози. 

За суміщенням транспортні засоби поділяють на дві групи. До першої групи належать 

засоби, призначені тільки для перевезення 

вантажів (автомобілі, залізничні вагони). До другої.групи належать засоби, які разом з 

переміщенням здійснюють і технологічні операції (баштові крани, автобетонозмішувачі, 

скрепери). 

Контейнер — це інвентарний багатооборотний пристрій або об'ємна місткість, яка дає 

змогу транспортувати багажі без допоміжної тари та забезпечує механізовану вантажну 

переробку . За конструктивними особливостями контейнери можуть бути розбірними і не-

розбірними, складними, відкритого або закритого типу, за способом розвантаження — 

саморозвантажувальні або з розвантаженням вручну, за призначенням — універсальні і 

спеціалізовані. Доцільність використання кожного типу контейнера визначається видом 

вантажів та особливістю транспортних засобів. 

Пакетування — це об'єднання дрібноштучних матеріалів в укрупнені об'єми 

спеціальними технічними засобами. Транспортні пакети однорідних вантажів доставляють, як 

правило, від підприємств-виробників до будівельного майданчика без додаткового 

переформування на постачальницьких базах. Формування транспортних пакетів здійснюється 

на підприємствах, що виробляють будівельні матеріали і вироби, як правило, відповідно до 

вимог будівельних організацій. 

Засоби пакетування розрізняють за: призначенням — універсальні і спеціалізовані; 

видом — піддони, пакетувальні стропи, касети і плівки, сітки, обв'язки; конструкцією — 

жорсткі, напівжорсткі та гнучкі; мірою використання — багатооборотні та разового 

використання. 

Контейнеризацію і пакетування матеріалів широко застосовують при технологічно- 

комплектному постачанні будівельних матеріалів на об'єкти, що вносить певні якісні зміни в 

технологію спорудження їх, підпо- 

Усі перевезення будівельних вантажів можна класифікувати за галузевою ознакою — 

на перевезення, пов'язані з обслуговуванням підприємств будівельної індустрії, та на 

перевезення, пов'язані із забезпеченням матеріалами і конструкціями будівельних 

майданчиків; за взаємозв'язками з основним виробництвом — на зовнішні і внутрішні; за 

признане н н я м — на загальні і технологічні. 

Зовнішнім транспортом будівельні вантажі доставляють на будівельний майданчик, а 

подальше переміщення їх виконують внутрішньобудівельним транспортом. Зовнішні 

перевезення здійснюють залізничним, автомобільним, водним та повітряним транспортом. 

Внутрішньобудівельний транспорт використовують у межах будівельного 

майданчика для доставляння матеріалів, напівфабрикатів та конструкцій безпосередньо на 

робоче місце. За функціональним призначенням ці транспортні засоби поділяють на 

горизонтальні та вертикальні. Транспортабельністю називається здатність вантажів зберігати 

в процесі перевезення свій первісний стан. Так, бетонні суміші та розчини під час 

транспортування здатні до розшарування, втрати пластичності, а в зимових умовах — до 

заморожування. Тому при зовнішніх перевезеннях бетонних сумішей та розчинів потрібно 

застосовувати такий технологічний транспорт, як бетоновози, автобетонозмішувачі, розчино-

вози. 



За конструктивними ознаками автомобілі поділяються на дві групи: загального 

призначення (бортові автомобілі, самоскиди, тягачі) та спеціального — панелевози, 

колоновози, фермовози, цементовози, автобетонозмішувачі тощо . 

У будівельному виробництві користуються двома основними схемами 

автотранспортних перевезень: маятниковою та човниковою. 

За маятниковою схемою причепи не відокремлюються від тягача. Ця схема доцільна у 

разі розвантаження матеріалів на приоб'єктні склади та спорудження будівель з однакових 

конструктивних елементів. 

За човниковою схемою один тягач використовують для обслуговування кількох 

причепів. Ця схема ефективна під час виконання монтажних робіт із транспортних засобів, 

тобто збірні конструкції не розвантажують на приоб'єктному складі, а зразу з транспортних 

засобів подають на робочі місця, де їх встановлюють у проектне положення. 

 

ТЕМА 5. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ. 

 Лекція  

1. Загальні відомості. Види земляних споруд. 

2. Технологічні властивості ґрунтів. 

3. Процеси земляних робіт. 

4. Водовідведення і водопониження. 

5. Штучне закріплення ґрунтів. 

6. Проведення вибухових робіт. 

1. Загальні відомості. Види земляних споруд. 

Всі процеси пов’язані з розробкою, переміщенням і ущільненням земляних мас 

називають земляними роботами. 

В будівництві розрізняють наступні види споруд (за призначенням): 

а) котловани – це є виїмки з шириною більше трьох метрів і довжиною не менше 

ширини. 

б) траншея – це є виїмка з шириною менше трьох метрів і довжиною значно більше 

ширини. 

в) шурф – це є виїмка значної глибини і незначних розмірів в плані. 

г) кавальєр – це є споруда у вигляді насипу для тимчасового зберігання ґрунту. 

в)насип – це є споруда із насипаного і ущільненого ґрунту. 

За тривалістю експлуатації розрізняють: 

а) Споруди постійного призначення (дамби, канали, штучні водоймища, насипи і 

виїмки автомобільних доріг та розв’язок і вертикальне планування майданчика); 

б) Споруди тимчасового призначення (котловани під фундаменти, траншеї і насипи 

тимчасових доріг). 

 

2. Технологічні властивості ґрунтів. 

Ґрунтами в будівництві називають поверхневий шар земної кори, що складається із 

зруйнованих гірських порід, частинок тваринного та рослинного походження і продуктів їх 

розкладу. 

В будівництві ґрунти класифікують за складністю їх переробки і групують: 

а) для механізованої розробки 

- шість груп для не мерзлих (I – VI) - чотири групи для мерзлих (I – IV)/ 

б) для ручної переробки 

- сім ґрунтів для не мерзлих (I – VII); 

- чотири – для мерзлих (IM – IVm). 

Крім виду ґрунту в будівництві необхідно знати їх технологічні властивості, до яких 

відносять: 

- щільність, тобто об’ємну масу ґрунту в природному стані, т/м
3
 (піщані 1,6 т/м

3
, 

скельні 3,3 т/м
3
); 

- вологість ґрунту, тобто відношення маси води, що знаходиться в порах ґрунту, до 

маси твердих частинок ґрунту. Розрізняють: сухі W<5%; вологі 5<W30%; мокрі 

 >30%. 



- зчепність ґрунту, яка характеризується початковим опором ґрунту проти зсуву, кПа 

(піщані – 3-5 кПа, глинисті 200 кПа); 

- розпушуваність ґрунту – це безрозмірна величина, яка характеризується збільшенням 

об’єму ґрунту після його переробки. Цей показник визначається коефіцієнтами: 

* КПР (коефіцієнт попереднього розпушування). Це відношення об’єму ґрунту 

безпосередньо після його переробки до об’єму ґрунту в природному стані. Кп.р.(піщані 1,3; 

глинисті 1,08). 

* КЗР (коефіцієнт залишкового розпушування). Відношення об’єму ґрунту після його 

ущільнення до об’єму ґрунту в природному стані. Кз.р. = 1,01...1,12. 

- крутизна укосу (кут природного укосу) 

 
де m - коефіцієнт крутизни укосу, що залежить від виду ґрунту, глибини в вологості. 

h - висота виїмки або насипу; 

a - проекція закладання насипу. 

m  визначається у БНіП. 4-80; дотримання цього показника є обов’язковим (коефіцієнт 

техніки безпеки, кут граничної рівноваги ґрунту). 

 

3. Процеси земляних робіт. 

При проведенні земляних робіт виконують прості процеси, які групують наступним 

чином: 

I – підготовчі процеси; 

II – допоміжні процеси; 

III – основні процеси. 

До підготовчих процесів відносять: 

- інженерно-геологічні вишукування, включаючи геодезичні роботи; 

- повалення дерев, корчування пнів, зрізання або пересадження кущів з території 

будівельного майданчика; 

- перенесення існуючих комунікацій; 

- знесення непотрібних існуючих споруд на території будівельного майданчика; 

- рекультивація земель; 

- проведення тимчасових інженерних комунікацій; 

- вертикальне планування майданчика; 

- влаштування тимчасових побутових приміщень; 

- підготовка до робіт у зимовий період (у випадку необхідності). 

До допоміжних робіт відносять: 

- водовідведення поверхневих і атмосферних вод з території будівельного майданчика; 

- водопониження рівня ґрунтових вод (РГВ); 

- закріплення вертикальних стінок котлованів або траншей. 

До основних робіт відносять: 

- влаштування котлованів, траншей і насипів. 

 

4.  Водовідведення і водопониження. 

4.1. До водовідведення відносять відведення поверхневих або талих вод і атмосферних 

вод шляхом: 

- влаштування нагірних канав з ухилом не менше 0,003. 

 

h 

a 



 
- системи відкритого аба закритого дренажу безпосередньо на території будівельного 

майданчика. 

 
- відкачування води з дна виїмок за допомогою діафрагмових , поршневих або 

біцентрових насосів ( в залежності від ступеня забрудненості води). Недолік:  

порушується структура грунту. 

 
 

4.2.Водопониження застосовується у випадку високого рівня ґрунтових вод, відмітки 

якого перевищують відмітки дна котлована. 

 
Використовують наступні способи водопониження РГВ: 

а) за допомогою легких голкофільтрових установок(ЛГП-2) 

б) вакуумне водопониження (ВВП) 

в) за допомогою ежекторних голкофільтрових пристроїв (ЕГП) 

г) за допомогою водопонижувальних свердловин 

I. ЛГП: 

1) Магістральний трубопровід влаштовується навколо котлована на відстані 0,5-1м. 

2) Голкофільтри приєднуються за допомогою патрубків до магістрального 

трубопровода. 

3) Насоси. 

4) Дзеркало ґрунтових вод після пониження. 

Технологія: 
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- по периметру виїмки влаштовується магістральний трубопровід (1), який складається 

із труб секціями довжиною L=5,25м, діаметром d=150мм.,  в яких через 0,75м.знаходяться 

патрубки для приєднання голкофільтрів (2). Для ЛГП-2 периметр 60м., для ЛГП-3 150м. 

- голкофільтри (2) складаються із над фільтрової ланки з труби діаметром 38мм, 

довжиною 7м. і фільтрової ланки із труби діаметром 50мм., довжина 1,5м. В результаті 

цілодобової роботи насосів (3) (один із них резервний) дзеркало ґрунтових вод (4) необхідно 

понизити на відмітку 0,5-1м. нижче відмітки дна котлована. Якщо необхідно понизити РГВ на 

глибину більше 4м., голкофільтри встановлюють у декількох ярусах (зверху – вниз). 

 
Для траншей водопониження здійснюється з однієї сторони виїмки. 

а) Схема занурення голкофільтрів: 

 
1- над фільтрова ланка, діаметр 38мм. (внутрішня труба довжина 7м); 

2 –фільтрова ланка; 

3 – кільцевий клапан; 

4 – кульовий клапан; 

5 – обмежувач кульового клапана; 

6 – фіксатор кульового клапана; 

7 – фрезерний наконечник. 

Технологія занурення: 

В місці занурення голкофільтра влаштовується приямок діаметром 0,3м. Голкофільтр 

встановлюється вертикально за допомогою монтажного крана. Після цього під тиском 0,3 мПа 

в верхню частину голкофільтра подається робоча вода, яка поступає в нижню частину 

голкофільтра, кільцевий клапан піднімається і перекриває проміжок між внутрішньою і 

зовнішньою трубою, а кульовий клапан опускається до обмежувача і вода поступає у 

фрезерний наконечник, розмиває частинки ґрунту і шляхом легкого похитування голкового 

фільтра, опускають голковий фільтр нижче у ґрунт під дією власної ваги. Крок встановлення 

0,75м. Починається процес відсмоктування води. 

б) Схема відсмоктування води (відкачування). 

 
В результаті роботи відцентрових або діафрагмових насосів в нижній частині голкового 

фільтра створюється розрідження в результаті чого кільцевий клапан опускається, а кульовий 

піднімається. Ґрунтова вода через перфорацію поступає у внутрішню трубу голкового фільтра, 

далі в магістральний трубопровід і виводиться за межі майданчика. Процес відкачування води 

цілодобовий. 
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II. Спосіб вакуумного водопониження. Суть роботи полякає у наступному: в нижній 

частині голкофільтра за допомогою вакуумнасосів створюється і постійно підтримується 

розрідження (вакуум). З огляду на те, що повітря в ґрунті недостатньо, в нижню частину 

голкофільтра за допомогою металевих трубок подається атмосферне повітря. У верхній 

частині голкофільтра проміжок між трубою і голкофільтром старанно забивається глиняною 

забивкою. Пристрої вакуумного водопониження застосовуються для водопониження в ґрунтах 

з коефіцієнтами фільтрації Кф починаючи з 0,01 м/добу. Глибина водопониження 3,5-4,5м. 

III. Ежекторні голкофільтри дозволяють понизити рівень ґрунтових вод на глибину до 

20м. з Кф не менше як 0,1 м/добу. 

Принцип роботи ЕГП: 

Спочатку занурюється зовнішня труба діаметром 70,100,150мм. гідравлічним 

способом. Після цього в неї встановлюється внутрішня труба діаметром 38мм з ежекторною 

насадкою в нижній частині. 

 
Після занурення ланок голкофільтра (зовнішні і внутрішні труби), у проміжок між 

трубами під тиском 750-800 кПа подається робоча вода, яка поступає в ежекторну насадку з 

великою швидкістю. Таким чином створюється розрідження. Ґрунтова вода поступає в нижню 

частину голкофільтра, змішується з робочою і поступає у циркуляційний бак, звідки вода 

поступає знов у голкофільтр, а надлишок виводиться за межі майданчика. Всі названі три 

способи водопониження для збільшення інтенсивності відкачування ґрунтової води 

поєднуються із застосуванням явища електроосмосу (підвищення продуктивності в 5-25 разів) 

В напрямку верхньої бровки 

виїмки поряд із голкофільтром забивають металевий фільтр або трубу. Голкофільтр 

під’єднують до від’ємного полюса (катод), а трубу до додатного (анод). Під дією постійного 

струму ґрунтова вода звільняється із більшою швидкістю поступає у голкофільтр. 

 
IV спосіб. За допомогою водознижувальних свердловин полягає у тому, що навколо 

виїмок в обсадних трубах влаштовуються колодязі. За допомогою палебійки забивається 

обсадна труба діаметром 200...400мм., глибиною від 5 до 60м. Обсадна труба витягується і 

влаштовується глибинний або артезіанський насос.  

 

5.Штучне закріплення ґрунтів. 

Використовується для створення водонепроникних завіс навколо виїмок і для 

підвищення несучої здатності слабких ґрунтів. 

Розрізняють наступні способи закріплення ґрунтів: 

а) заморожуванням; 

б) цементизацією; 

в) бітумізацією; 

г) хімічний; 

д) електрохімічний; 

е) електричний; 

ж) термічний; 

з) комбінований. 

Вибір того чи іншого способу залежить від виду ґрунту, гранулометричного складу, 

вологості ґрунту і рівня ґрунтових вод. 

Заморожуванням закріплюють вологі піщані та глинисті ґрунти. Технологія виконання: 

з кроком 1 – 2 м. по периметру споруди встановлюють заморожу вальні колонки, які 
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складаються із зовнішніх заморожу вальних і внутрішніх постачальних труб. В трубах 

циркулює охолоджений до температури -20
0
С : -25

0
C  розчин хлористого натрію. В результаті 

постійної циркуляції навколо колонок утворюються стовпи мерзлого ґрунту, які з’єднуються 

між собою і таким чином створюють водонепроникну завісу. Спосіб є унікальний ( при 

розробці шахт, метрополітену). 

Цементизації піддають середньо- і крупнозернисті піщані ґрунти, гравійно-галькові 

ґрунти і сильно тріщанні скельні ґрунти. Технологія: з кроком 0,3 – 1,5 м. встановлюють 

ін’єктори, у які під тиском 25 – 100 кПа на 1 м заглиблення нагнітають цементну суспензію( 

розчин цементу з водою у 

співвідношенні 1:1 або 1:10) або цементно-піщаний розчин з додаванням дрібного 

наповнювача. Подача здійснюється діафрагмовими або грязевими насосами у висхідному 

порядку. 

Бітумізації піддають крупнозернисті піщані ґрунти та сильно тріщанні скельні ґрунти. 

Технологія виконання аналогічна до цементизації. Нагнітається мастика у висхідному 

порядку( гаряча або тепла). 

Хімічним способом закріплюють вологі, піщані, глинисті і лесові ґрунти. Розрізняють 

одно- і двох розчинні способи закріплення. Технологія виконання полягає у нагнітанні того чи 

іншого розчину( рідкого скла і хлористого натрію), які вступають у хімічну реакцію. 

Електрохімічний спосіб застосовується для закріплення вологих ґрунтів з низькими 

коефіцієнтами фільтрації добу
м

фК 005,05,0  . Ін’єктори під’єднують до анода ( додатного 

полюсу), стальні труби забивають на відстані 0,3 – 0,5 м від ін’єктора і під’єднують до 

від’ємного полюсу( катод). Відбувається явище електроосмосу. 

Електричний спосіб застосовується для закріплення вологих глинистих ґрунтів. В 

результаті дії постійного електричного струму глина нагрівається, висушується і втрачає 

здатність до здуття, набирає міцності. 

Термічний застосовується для закріплення лесовидних ґрунтів. Технологія: на всю 

товщу ґрунту вище рівня ґрунтових вод влаштовують свердловини (>200мм). Протягом 5 – 10 

діб в свердловини подаються розжарені до температури 800-1000
0
С гази в результаті чого 

лесовидний ґрунт перетворюється у моноліт і втрачає здатність до просідання. 

Комбіновані способи використовуються, якщо на території майданчика залягає кілька 

різних типів ґрунтів. 

„Стіна в ґрунті‖. Широко застосовується для створення водонепроникних завіс. 

Технологія: за допомогою траншейного екскаватора СВД-500 навколо споруди розробляється 

траншея шириною  500 – 700 мм і глибиною до 30 м. Одночасно з влаштуванням траншеї в неї 

подається глиниста суспензія, яка запобігає руйнуванню стінок траншеї. Якщо влаштовується 

постійна водонепроникна споруда – одразу подається бетонна суміш, яка витісняє глинисту 

суспензію і твердіє. 

6. Проведення вибухових робіт. 

Вибухові роботи застосовують при проведенні масових земляних робіт та для 

розпушування мерзлих та скельних ґрунтів. 

При проведенні вибухових робіт застосовують засоби підривання та вибухові 

речовини. 

Вибухові речовини – це є хімічне з’єднання або механічна суміш, яка здатна під 

впливом зовнішнього імпульсу до швидких хімічних перетворень з виділенням великої 

кількості сильно стиснутих газів та енергії. Розрізняють 3 групи вибухових речовин: 

1) ініціюючі (гримуча ртуть, ТНРС, тринітрорезоксинат свинцю, азид свинцю). 

Ініціюючі вибухові речовини характеризуються високою чутливістю до зовнішнього впливу( 

удар, іскра, електричний імпульс). 

2) бризантні (амоніт, динаміт, тротил, тетрил). Характеризуються невисокою 

чутливістю до зовнішнього впливу і хімічних перетворень. 

3) метальні (димовий порох, без димовий порох - нітрогліцериновий або 

піроксиліновий). Характеризуються низькою чутливістю до зовнішнього імпульсу і 

невисокою швидкістю хімічних перетворень. 

Заряд – це заздалегідь розрахована за масою і формою розташування вибухова 

речовина, закладена в зарядну порожнину і опоряджена ініціатором вибуху. Розрізняють 

накладні і внутрішні заряди. За формою подовжені, зосереджені і розосереджені. 



Розрізняють 2 способи підривання: вогневий і електричний. При вогневому засобами 

підривання є капсулі-детонатори, вогнепровідні шнури, детонуючи шнури і запалювальні 

трубки. При електричному способі засобами підривання є електродетонатори з сповільненням 

або без, електродроти, вимірювальні пристрої і джерела струму. 

Принцип дії капсуль-детонатора (КД): у верхню частину вставляють вогнепровідний 

або детонуючий шнур( для декількох зарядів). 

 

 
Капсуль-детонатор(КД) 

 

 
Електродетонатор посилення вибуху. 

 

Лекція Земляні роботи. 

 

1. Розробка грунту механічним способом. 

2. Ущільнення та зворотна засипка. 

 

1. Розробка грунту механічним способом. 

Розроблення ґрунту бульдозерами. За допомогою бульдозерів виконують весь 

комплекс процесів земляних робіт: планування майданчиків; розроблення виїмок із 

переміщенням ґрунту у насип; вирівнювання ґрунту, відсипаного самоскидами; планування 

дна котлованів; зворотне засипання пазух траншей; повалення дерев; корчування та видалення 

корчів; очищення від снігу та грязі доріг тощо. 

Важкі та напівскельні ґрунти звичайно розпушують заздалегідь навісними тракторними 

розпушувачами, а також відкидними зубами, встановленими на тильному боці відвала 

бульдозера. Щільні ґрунти, важкі суглинки, м'які глини, а також промерзлі на глибину до 15 

см ґрунти можна розробляти бульдозерами з гідравлічним керуванням без попереднього 

розпушування. У таких тракторів опускання та заглиблення відвала в ґрунт відбувається 

примусово. 

Високої продуктивності бульдозера можна досягти за рахунок вибору раціональної 

схеми роботи машини. В разі різання та переміщення ґрунту під уклон 10...20 % (k 
=
 1,0...2,0) 

стружкою постійного перерізу якомога більшої товщини продуктивність підвищується у 

1,5...2,5 раза завдяки збільшенню швидкості руху бульдозера та об'єму переміщуваного перед 

відвалом ґрунту. 

На горизонтальних ділянках зрізування рослинного шару та розроблення легких 

ґрунтів здійснюють тонкою стружкою однакової товщини або клиноподібною, а під час 

розроблення щільних ґрунтів — гребінчастим профілем. В цьому разі ніж бульдозера 

спочатку заглиблюють на якомога більшу глибину (20...25 см), після чого при виникненні 

перевантаження двигуна трактора ніж трохи піднімають та знову заглиблюють. 

Для зменшення втрат ґрунту в процесі переміщення застосовують траншейний спосіб 

виконання робіт. Бульдозер, багаторазово проходячи одним і тим самим слідом, розробляє 

траншею, стінки якої перешкоджають розсипанню ґрунту та збільшують його об'єм перед 

відвалом. Траншейним способом переважно розробляють виїмки з переміщенням ґрунту за 
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човниковою схемою. Ґрунт переміщують уздовж осі котловану, починаючи з середини, в 

обидва кінці. Спочатку розробляють першу захватку на глибину 0,8... 1 м, потім другу на ту 

саму глибину, третю і т. д. Між траншеями залишають перемички незайманого ґрунту 0,5...1,2 

м завширшки, який зрізують після розроблення кількох траншей. 

Застосовують також спарену, або групову, роботу бульдозерів, коли поряд два або три 

бульдозери з однаковою швидкістю переміщають грунт, зберігаючи відстань між торцями 

відвалів ЗО...50 см у зв'язних грунтах чи 15...ЗО см — у сипких. Втрати ґрунту при цьому 

мають місце лише біля зовнішніх стінок відвалів. 

Різати й переміщати ґрунт на відстань до 50 м доцільно за човниковою (маятниковою) 

схемою. В цьому разі повернення бульдозера у вихідне положення відбувається заднім ходом. 

Переміщати ґрунт на відстань більш як 50 м доцільно за еліптичною схемою руху з двома 

поворотами або з улаштуванням через кожні 20...25 м проміжних валів. У міру накопичення 

ґрунту кожний вал переміщують безпосередньо у насип чи в наступний проміжний вал. 

Бульдозери широко використовують у комплекті з екскаваторами, скреперами та 

іншими землерийними машинами. Наприклад, під час планування основ великих котлованів, в 

яких не допускається перебирання ґрунту, бульдозером зачищають дно до проектної позначки 

та переміщають зрізаний ґрунт під ківш екскаватора для завантаження його у автосамоскиди. 

Траншеї 5...7 м завширшки та 1...5 м завглибшки можна розробляти бульдозерами 

(якщо відстань переміщення ґрунту не перевищує 100 м) з наступним видаленням ґрунту 

екскаватором. Бульдозери застосовують також для зведення насипів до 2...З м заввишки з 

резервів). 

Траншеї та пазухи фундаментів засипають поздовжніми проходками бульдозера з 

поворотним відвалом або поперечно-човниковими проходками з неповоротним відвалом. При 

значних об'ємах засипання різати ґрунт боковою кромкою відвала на значній поверхні важко, 

оскільки навкісне надходження ґрунту повертає трактор. Тому в таких випадках траншеї 

засипають під кутом 45 та 90° . 

Розроблення ґрунту скреперами. Скрепери ефективні для розроблення ґрунту, 

оскільки виконують весь комплекс земляних робіт: розроблення, транспортування та 

укладання ґрунту шаром заданої товщини з частковим його ущільненням. Скрепери зручні в 

експлуатації, легкі в керуванні, надійні в роботі. 

Причіпні скрепери (з гусеничними тракторами) з ковшем місткістю до 5 м
3
 

застосовують для транспортування грунту на відстань до 300 м, місткістю 6...10 м
3
 — до 750 м 

та з ковшем місткістю 15 м
3
 — до 1000 м. Напівпричіпні скрепери з колісними тягачами та 

самохідні скрепери доцільно використовувати для переміщення ґрунту на відстань 0,5...5 км. 

Ці скрепери, на відміну від причіпних, мають велику швидкість переміщення та мобільні в 

роботі. 

Різання ґрунту виконують послідовними рядами проходок за схемами: смуга поряд зі 

смугою, через СМУГУ, ребристо-шаховими проходками . 

Розроблення ґрунту за схемою смуга поряд зі смугою скреперами зі звичайними 

прямокутними ножами неефективна через втрати ґрунту у вигляді бокових валків. 

Розроблення проходками через смугу та за ребристо-шаховою схемою зменшує розсипання 

ґрунту під час різання та поліпшує умови наповнення ковша. При ребристо-шаховому 

розробленні ширина стружки з другого ряду проходок у кінці наповнення ковша 

зменшується, що знижує опір різанню та наповненню ковша, сприяє швидкому надходженню 

ґрунту в ківш та наповненню його «з шапкою». 

Різання ґрунту за схемами смуга поряд зі смугою та через смугу виконують 

самохідними скреперами . Ступінчаста форма ножа дає змогу вирізати стружку з потовщеною 

середньою частиною, яка утворює невеличку траншею, що перешкоджає розсипанню ґрунту 

по боках. 

Якщо ківш наповнюється надмірно товстою стружкою чи ніж врізається занадто 

глибоко, то колеса чи гусениці тягача і трактора-штовхача буксують. Тому важливо заздалегідь 

визначити та підтримувати потрібну глибину різання. 

Під час набирання грунту за допомогою трактора-штовхача холостий хід його має бути 

якомога меншим. Якщо фронт робіт достатньо великий, прискорення переходу трактора- 

штовхача від одного скрепера до іншого здійснюється по ланцюжковій схемі завантаження . 



Самохідні скрепери, в тому числі й скрепери з мотор-колесами, набирають грунт лише 

за допомогою трактора-штовхача. Пиевмоколісний трактор-штовхач з буфером-

амортизатором може починати процес штовхання на ходу при швидкості 10... 12 км/год. 

У скреперних поїздах із двох-трьох скреперів краще, ніж у поодиноких скреперах, 

використовується зчіпна вага завдяки великій кількості ведучих коліс, тому скрепери можуть 

розробляти грунт без допомоги штовхача. 

Для підвищення продуктивності скрепера використовують уклони місцевості, за 

відсутності яких вони створюються штучно. Під час руху скрепера під уклон 5... 12 % грунт 

можна різати товстішим шаром і наповнювати ківш на більш короткому шляху; це дає змогу 

скоротити 

час наповнення ковша у 1,3... 1,5 раза порівняно з різанням горизонтальними шарами. У 

піщаних грунтах для збільшення наповнення ковша рекомендується різати ґрунт на підйом до 

5 %. 

У процесі планування майданчиків скрепери рухаються за кривими, що нагадують 

еліпс або спіраль . Розроблення виїмок та зведення лінійно-протяжних насипів залежно від 

місцевих умов, розташування місць набору та навантаження ґрунту виконують за різними 

схемами. 

За поперечно-човниковою схемою зводять насипи та дамби, а також розробляють 

виїмки та канали 1,5 м завглибшки, переміщуючи ґрунт у двобічні відвали: ґрунт набирають 

перпендикулярно до осі виїмки в разі переміщення скрепера як в один, так і в інший бік. За 

цією схемою продуктивність скрепера на 20...25 % вища, ніж за еліптичною. 

За схемою руху скрепера визначають найкоротший та без крутих поворотів шлях 

транспортування ґрунту. Довжина забою та фронту розвантаження має забезпечувати повне 

завантаження та розвантаження ковша при мінімальних уклонах в'їздів та виїздів. Поздовжнє 

переміщення ґрунту на відстань понад 300...500 м доцільне тільки самохідними скреперами. 

Еліптичну схему вкористовують для зведення насипів до 2 м заввишки при фронті 

роботи 50... 

100 м. Схему «вісімкою» використовують для зведення насипів до 4...6 м заввишки. 

Вона потребує більшого фронту робіт порівняно з еліптичною і більш продуктивна. 

Ці дві схеми можна застосовувати в усіх випадках зведення насипів з однобічних та 

двобічних резервів, а також улаштування виїмок з укладанням ґрунту в дамби, насипи чи 

кавальєри, при планувальних роботах. 

За зигзагоподібною схемою) зводять насипи 2,5...б м заввишки з ґрунтів однобічних 

резервів при довжині захватки 200 м і більше. 

За спіральною схемою зводять широкі насипи до 2,5 м заввишки з ґрунтів двобічних 

резервів з укладанням ґрунту у кавальєри. Ширина насипу відповідає чи перевищує довжину 

шляху розвантаження скрепера. 

Ґрунт у насип вивантажують горизонтальними шарами 10...35 см завтовшки залежно 

від властивостей грунту та засобів його ущільнення. Причому розвантаження доцільно 

починати з ближніх місць для того, щоб при відсипанні віддалених місць проходками 

скрепера частково ущільнювати раніше відсипаний ґрунт. 

Виїмки ґрунтів екскаваторами. В процесі влаштування котлованів та планування 

майданчиків, якщо робочі позначки дають змогу наповнити ківш за один прийом копання 

ґрунту, використовують екскаватори з прямою лопатою в комплекті з транспортними 

засобами. 

Найчастіше майданчики планують екскаватором із ковшем місткістю 0,5... 1,0 м
3
. При 

розробленні щільних та розпушених скельних ґрунтів застосовують ковші із зубами, які дають 

змогу одночасно й розпушувати ґрунт. 

Для легких та м'яких ґрунтів ефективнішими є змінні ковші трохи більшої місткості з 

суцільною ріжучою окрайкою. Для розроблення більш міцних ґрунтів (IV —V груп) слід 

застосовувати екскаватори, оснащені ковшами місткістю понад 1 м
3
. 

Забоєм називають робочу зону екскаватора, яка складається з майданчика, на якому 

розміщений екскаватор, частини масиву ґрунту, що розробляється із однієї стоянки, та 

майданчика для стоянки транспортних засобів під час завантаження. Розробляють ґрунт 

проходками. 



Планувати майданчики екскаватором з прямою лопатою краще за все боковими 

проходками, використовуючи транспорт, розміщений на рівні підошви забою паралельно осі 

переміщення екскаватора, але назустріч йому . Параметри забою та проходок визначають у 

проекті виконання робіт відповідно до технічних характеристик екскаватора (радіусів різання, 

вивантаження, висоти вивантаження, довжини робочого переміщення тощо 

Екскаватором, оснащеним зворотною лопатою чи драглайном, розробляють 

котловани торцевими чи боковими проходками з розміщенням екскаватора вище рівня дна 

забою та завантаженням грунту в транспортні засоби. Вказані умови дають змогу 

використовувати ці екскаватори і для розроблення зволожених та мокрих ґрунтів. 

Можливість розроблення котлованів торцевою чи боковою проходками залежить від 

характеристики робочого оснащення екскаватора, глибини копання та ширини котловану. 

За поперечно-човпиковою схемою розроблення котлованів драглайном грунт 

набирається по черзі з кожного боку автосамоскида, розташованого на дні виїмки. 

Вивантаження грунту відбувається без зупинки стріли екскаватора в момент перевертання 

ковша над кузовом автосамоскида. 

За поздовжньочовнаковою схемою ґрунт набирають перед задньою стінкою кузова і, 

піднявши ківш, розвантажують його над кузовом. Завдяки зменшенню висоти підняття ковша 

та кута повороту екскаватора до 6... 10° продуктивність екскаватора збільшується в 1,5...2 рази. 

Ця схема доцільна для розроблення широких котлованів. 

При розробленні котлованів боковими проходками та вивантаженні ґрунту у відвал 

рекомендується виконувати роботу за круговим циклом — поворотом екскаватора на 360°. 

Екскаватором, оснащеним зворотною лопатою чи драглайном, розробляють також 

траншеї нижче рівня стоянки з вертикальними стінками чи з укосами торцевими або боковими 

проходками, вивантажуючи ґрунт у транспортні засоби чи у відвал (в один або два боки). 

Звичайно траншею розробляють торцевим забоєм із переміщенням екскаватора по осі траншеї 

та укладанням ґрунту у відвал з одного боку при кутах повороту стріли а = 60...90° . Якщо 

ґрунт у відвалі не розміщується, то для його перерозподілення додатково використовують 

 

2. Ущільнення та зворотня засипка грунту 

Кулачковими котками та котками на пневмоколісному ходу ґрунт ущільнюють 

послідовними замкненими проходами котка по всій площі насипу з перекриттям кожного 

проходу на 0,2...0,3 м 

). Важливо, щоб перший прохід котка забезпечив потрібну рівність поверхні шару 

ґрунту, яка зберігається при наступних проходах. Тому перші проходи здійснюють на 1 —2-й 

швидкості трактора, а інші — на 3 —4-й. 

Закінчивши укочування всієї площі, процес повторюють стільки разів, скільки 

проектом передбачено проходів котка по одному сліду для досягнення потрібної щільності. 

Котки з гладкими металевими вальцями придатні для ущільнення зв'язних ґрунтів 

шаром до 15 см. Такими котками доречно виконувати ущільнення, коли верхній шар насипу є 

основою під фундаменти чи під'їзні шляхи, а також при засипанні верхньої частини пазух у 

стиснених умовах). Нижні шари пазухи 15...20 см завтовшки навколо фундаменту ущільнюють 

пневматичними та електричними трамбівками. 

Трамбувальними плитами масою 2...7 т, підвішеними на стрілі кранів чи екскаваторів, 

ущільнюють піщані та глинисті ґрунти, якщо товщина відсипаного шару 0,4... 1 м і кількість 

ударів 1. 5 . Недоліком цього способу є підвищене зношування крана чи екскаватора. 

Вібраційними котками ущільнюють піщані ґрунти шарами 0,4. 0,5 м при 

збуджувальній силі 180. 280 кН. Для досягнення потрібної щільності кількість проходів по 

одному сліду беруть від 2 до 6. 

Ґрунт ущільнюють за круговою схемою або човниковим способом. 

Заздалегідь насичені водою піски ущільнюють глибинними вібраторами, змонтованими 

на рамі у вигляді пакетів та підвішеними на стрілі крана. 

Зворотне засипання пазух між стінками підвалу та укосами котловану виконують 

після влаштування перекриття над підвалом та гідроізоляції стін. Для цього використовують 

лишки ґрунту, утворені під час риття котловану, переміщуючи їх бульдозером. Засипання 

здійснюють шарами 20...ЗО см з наступним ущільненням пневматичними чи електричними 

трамбівками, а також підвісними плитами. 



Ґрунт пазух глибоких підвальних частин промислових споруд засипають та 

ущільнюють одноразово з двох боків споруди після зведення стін. Спочатку ґрунт подають та 

рівняють бульдозерами з одного боку цієї споруди , а потім, під час ущільнення цього шару 

ґрунту, подають та рівняють з іншого боку споруди. 

Зворотне засипання котловану при складних у плані фундаментах виконують зразу 

після зведення підземної частини споруди При цьому створюються найбільш сприятливі 

умови для механізації робіт та застосування великогабаритних машин. 

Взагалі ґрунт подають екскаватром, оснащеним грейфером, а рівняють 

мікробульдозером. Ущільнюють ґрунт концентрованими смугами за допомогою підвісних 

плит у межах робочої картини, визначеної підземними конструкціями . Ґрунт ущільнюють 

також вібро-плитами або віброзанурювачами. Насамперед виконують роботи в межах ділянки 

зі зниженими позначками, щоб отримати загальний рівень, а потім уже проводять роботи по 

всьому котловану. 

Зворотне засипання траншей здійснюють після перевірки правильності укладання 

трубопроводів. Траншеї засипають у два прийоми: спочатку присипають трубопроводи 

вручну на висоту 0,2 м, потім засипають бульдозером. 

Кріплення видаляють в міру засипання. Одночасно можна знімати по вертикалі не 

більше трьох дощок. У сипких ґрунтах кріплення розбирають по одній дошці, переставляючи 

розпірки. Якщо видалення кріплень викликає небезпеку (в пливунах, поблизу фундаментів 

існуючих споруд тощо), їх залишають у ґрунті або розбирають частково. 

Магістральні трубопроводи та фундаменти засипають відповідно до будівельних норм і 

правил. Ґрунт завозять автосамоскидами з безпосередньою подачею його в траншеї або 

використовують найближчі відвали, з яких ґрунт переміщують бульдозерами чи різними 

траншеє закидачами 

Ущільнення ґрунту поза населеними пунктами взагалі не здійснюють, а лишки ґрунту 

укладають валиком по осі траншеї. У міських умовах, на заводських майданчиках та в місцях 

переїздів зворотне засипання траншей виконують з пошаровим ущільненням пневмо- чи 

електро- трамбівками. Контролюють щільність ґрунту відбором проб, щільномірами ДорНИИ 

та приладами з використанням радіоактивних ізотопів. 

 

Лекція      Земляні роботи 

1. Розробка грунту гідромеханічним способом. 

2. Бурові та вибухові роботи. 

 

1. Розробка грунту гідромеханічним способом 

Гідромеханічним називають такий спосіб виконання земляних робіт, за яким 

розроблення, транспортування та укладання грунту виконують за допомогою води. Його 

застосування потребує наявності насосної станції, прокладки напірних трубопроводів, 

улаштування обвалування, естакад, водовідвідних канав та інших споруд. Тому цей спосіб 

розроблення грунтів вигідний, якщо є значні обсяги земляних робіт, легкорозмивні ґрунти та 

достатні ресурси води. 

Гідромеханічним способом ґрунт розмивають на ділянках виїмок та укладають його в 

насип. Однак найчастіше намивають великі території ґрунтом із кар'єрів, розміщених на суші, 

чи з дна водойми. Розробляючи ґрунт на суші, застосовують гідромоніторні установки , а при 

підводному розробленні — землесосні снаряди. 

Гідромоніторна установка складається з гідромоніторів, з'єднаних з магістральним 

трубопроводом, по якому із насосної станції подають воду. Гідромонітор — це сталевий 

ствол, коліна якого дають змогу повертати його у вертикальній та горизонтальній площинах 

під великими кутами у напрямку потрібної точки забою. На кінець ствола кожного 

гідромонітора накручується насадка, що формує струмину, яка викидається з великою 

кінетичною енергією. Ця струмина перетворює ґрунт на гідросуміш — пульпу, яка 

спрямовується самопливом по лотоках чи канавах у насип. У разі розміщення насипу вище 

рівня забою, а також для збільшення дальності подачі пульпи її перекачують по 

пульпопроводу землесоса . 

Розрізняють дві схеми розмиву ґрунту гідромоніторами: зустрічним забоєм — знизу 

вверх та 



попутним забоєм — зверху вниз . 

Найбільше поширений зустрічний забій, коли гідромонітор установлюють на підошві 

забою і розмивають у напрямку, зворотному стоку пульпи. 

Виходячи з вимог техніки безпеки, мінімальне наближення гідромонітора до забою 

беруть не меншим висоти забою. 

Транспортувати пульпу можна самопливом, коли укіс стоку, який залежить від виду 

ґрунту та крупності його частинок, забезпечує переміщення ЇЇ з частинками ґрунту в завислому 

стані. 

Транспортовану під напором пульпу збирають у колодязі (зумпфі), перекачують 

ґрунтовим насосом або гідроелеватором у насип. Ґрунтовий насос — це центробіжний насос 

для перекачування води з твердими частинками. Гідроелеватор — це водоструминний насос, у 

корпусі якого через велику швидкість переміщення води створюється розрідження. Під його 

впливом гідросуміш всмоктується в насос, змішується зі струминою води та подається 

напірним трубопроводом до місця укладання грунту. 

Земснаряд -- це баржа, оснащена ґрунтозабірним устаткуванням для вільного 

всмоктування чи всмоктування з одночасним розпушуванням (фрезами, гідророзпушувачами 

тощо), ґрунтовим насосом, плавучим пульпопроводом на понтонах, з'єднаних із береговим 

пульпопроводом, папільонажними палями та лебідками з якорями для фіксування робочого 

положення. 

Розроблення ґрунту починають із заглиблення до заданої позначки всмоктувального 

пристрою. У процесі його заглиблення земснаряд час від часу відводять назад та вбік для 

розширення воронки. Для подальшого розроблення виїмки земснаряд папільонують, тобто 

переміщують його в забої пальово-канатним способом за допомогою канатів по дузі кола, 

канатним способом — маніпуляцією лебідками з періодичним перекладанням якорів чи 

пальово- безканатним способом — обертанням ґрунтозабірного пристрою навколо 

вертикальної осі з подачею земснаряда вперед відштовхуванням від напірної палі. 

Укладання ґрунту в насип засноване на випаданні завислих його частинок із пульпи 

під час зниження швидкості потоку до 0,3...0,03 см/с після випуску пульпи у відстійні 

басейни, що влаштовуються на місці майбутнього насипу . 

Намивають насипи безестакадним та естакадним способами. 

Безестакадний спосіб намивання полягає в поступовому нарощуванні похилих 

патрубків (через 20...ЗО м) у міру зведення насипу. Патрубки прикріплюють до розподільного 

пульпо про воду, покладеному у підошви насипу, та підтримують переставними інвентарними 

козлами. На кінцях патрубків закріплюють дірчасті випускні труби. 

Естакадний спосіб намивання полягає у використанні спеціальної інвентарної 

металевої чи дерев'яної естакади, яку встановлюють як по осі, так і по периметру насипу, на 

якому розміщують пульпопровід . Цей спосіб менш економічний, і застосовують його 

переважно для влаштування значних за шириною насипів. Безперервне проведення робіт 

забезпечується намиванням ґрунту ділянками -- картами. Під час перекладання труб та 

влаштування другого ярусу обвалування на одній карті на суміжній в цей час намивають ґрунт 

і т. д. 

Для відведення з карт освітленої води влаштовують водовідвідні колодязі, з яких вода 

стікає по трубах за межі насипу 

2. Бурові та вибухові роботи 

Буріння здійснюють під час вибухових робіт, зведення пальових фундаментів 

(буронабивних і буроін'єкційних), закріплення основ (цементація, заморожування), 

водозниження, дослідження нашарування грунтів, розвідування покладів корисних копалин 

тощо. 

Буріння — це утворення спеціальних порожнин циліндричної форми за допомогою 

бурильного інструмента. Циліндричні порожнини — бурові виробки — діаметром до 75 мм і 

до 6 м завглибшки називають шпуром, діаметром більше ніж 75 мм, понад б м завглибшки — 

вердловиною. Шпури та свердловини бувають вертикальні, похилі та горизонтальні. Місце у 

поверхні землі, де починаються шпури чи свердловини, називають устем, дно шпурів чи 

свердловин — забоєм, бокові поверхні — стінками. 

Комплекс заготівельно-транспортних та основних процесів і операцій з улаштування 

циліндричних порожнин (свердловин і шпурів) називають буровими роботами. 



Процес буріння складається з двох операцій: руйнування (відділення) породи на дні (у 

забої) бурової виробки та видалення зруйнованої породи з неї. 

Залежно від характеру руйнування порід та глибини виробок застосовують такі 

способи буріння: 

1) механічні — ударний, обертовий, вібраційний, ударно-обертовий, коли породи 

руйнуються під впливом на них породоруйнівних інструментів; 

2) фізико-хімічні — термічний, вибуховий, гідравлічний, електрогідравлічний, 

ультразвуковий та плазмовий. 

Найчастіше буріння виконують механічними способами, з другої групи практично 

застосовують термічний (вогневий) спосіб. 

Зруйнований ґрунт (буровий дріб'язок, шлам) видаляють з виробки за допомогою 

глинистого розчину чи води, струминою стисненого повітря, шнековими пристроями, 

желонками та іншими пристроями, які вибирають залежно від способу буріння, глибини 

виробки та виду грунту. 

Стінки свердловин у слабких, пухких та насичених водою грунтах закріплюють 

сталевими обсадними трубами. Колони обсадних труб збирають з ланок 1,5...4,5 м завдовжки, 

з'єднаних муфтами, ніпелями або вгвинчуванням (трубу в трубу). 

Для буріння шпурів застосовують перфоратори (бурильні молотки) та електросвердла. 

Робочою частиною перфораторів є долотчастий буровий інструмент, хрестоподібні та 

зірчасті бури та коронки. 

Шпури до 2,5 м завглибшки та діаметром до 45 мм бурять ручними легкими (до 20 кг) 

та середніми (до 25 кг) перфораторами, більш як 2,5 м завглибшки та діаметром 47...75 мм — 

важкими (до 35 кг), які встановлюють на спеціальні візки або триноги. Буровий дріб'язок та 

шлам видаляють промиванням виробки водою під тиском чи продуванням стисненим 

повітрям. 

Електросвердла — легкі з ручною та важкі з автоматичною подачею — застосовують 

для обертового буріння шпурів діаметром до 75 мм та до 5 м завглибшки в породах різної 

міцності. У разі застосування ручного електросвердла осьовий тиск створюється за рахунок 

мускульної енергії бурильника. Колонкові електросвердла, які закріплені у розпірній колонці, 

мають автоматичне подавання. Робочим органом будь-якого свердла є змінний різець, 

закріплений на колонці бурової штанги. 

Для буріння шпурів у м'яких ґрунтах до 5 м завглибшки користуються також ручним 

буром- щупом , оснащеним різними наконечниками. 

У мерзлих ґрунтах та дуже міцних породах із вмістом кварцу використовують ручні 

термобури переважно для буріння шпурів діаметром 60 мм на глибину до 1,5...2,0 м. 

Буріння свердловин звичайно виконують верстатами ударної (ударно-канатної), 

ударно- обертової, обертової (шнекової, колонкової та роторної) дії. 

Верстатами ударно-канатного буріння утворюють свердловини діаметром до 350 мм 

та до 50 м і більше завглибшки, як правило, у різноміцних породах. 

Ударно-обертове буріння із заглибним пневмоударником (пневмо-ударне буріння) 

порівняно з ударно-канатним має більш високу швидкість (10..35 м/зміну), при цьому буріння 

свердловин може бути напрямленим (від 0 до 90° по горизонталі). При бурінні ударна дія та 

обертання долота здійснюються двома незалежними один від одного механізмами. Станками 

ударно-обертового буріння бурять свердловини діаметром 100...200 мм, до ЗО м завглибшки 

тільки у важкобуримих та абразивних скельних породах. Можливе багатошпиндельне буріння. 

Недолік способу - мала стійкість бурових колонок та велике пилоутворення. 

Обертове буріння визначається високою продуктивністю (в 3..5 разів перевищує 

продуктивність ударного буріння), порівняно низькою вартістю бурових робіт, можливістю 

буріння вертикальних, похилих та горизонтальних свердловин. При обертовому бурінні 

порода забою розтирається, її ріжуть та сколюють за допомогою бурового інструмента, 

жорстко закріпленого на нижньому кінці штанги, що обертається. 

Шнекове буріння застосовують для свердловин діаметром 110... 125 мм, до ЗО м 

завглибшки у м'яких та мерзлих грунтах. 

При застосуванні верстатів колонкового буріння в нижній частині бурового снаряда 

встановлюють колонкову трубу, яку пєрехід-ником з'єднують з кільцевою коронкою, 

армованою різцями з твердих сплавів чи алмазами . Якщо свердловини бурять коронкою, то 



вибурюють кільцевий забій, а незачеплений стовпчик породи (керн), що залишається, входить 

у колонкову трубу, разом з якою його витягують на поверхню. Інколи замість армованих 

застосовують шротові коронки . У цьому разі для руйнування породи у свердловини 

насипають чавунний чи сталевий шрот. 

У разі застосування верстатів роторного буріння бурильні труби обертаються 

спеціальним обертачем-ротором, який установлюють безпосередньо над устям свердловини 

діаметром 300...400 мм. Для руйнування міцних порід при роторному бурінні найчастіше 

застосовують шарошечні , хрестоподібні та уступчасті долота , які розробляють грунт по всій 

площі забою свердловини. 

ВИБУХОВІ РОБОТИ 

У будівництві вибухові роботи виконують при розпушуванні ґрунтів, дробленні 

скельних і мерзлих грунтів та негабаритів, руйнуванні будівельних конструкцій та обрушенні 

будинків і споруд. За допомогою вибуху утворюють котловани і траншеї, споруджують 

насипи, дамби, спеціальні грунтові основи і інші земляні споруди, виконують ущільнення 

ґрунтів, утворюють камуфлетні порожнини у буронабивних палях і ґрунтових анкерах тощо. 

Вибухові роботи - це роботи, під час яких для здійснення механічної роботи 

використовується енергія вибуху. 

Вибухом називають надзвичайно швидке хімічне перетворення речовини, що 

супроводжується виділенням енергії, утворенням стиснених газів та ударної хвилі. 

Для здійснення вибуху потрібно мати вибухові речовини, засоби підривання та технічні 

засоби утворення зарядних камер та облаштування їх зарядом і забивкою. 

Вибухові речовини (ВР) - це хімічні або механічні суміші, здатні під впливом 

зовнішньої дії змінювати свій стан з великою швидкістю. 

У будівництві використовують три типи вибухових речовин: ініціювальні, бризантні та 

метальні. 

Ініціювальні ВР легко вибухають під дією відносно невеликих механічних (удар, 

прокол) або теплових (вогонь, іскра, тертя) впливів. Ці речовини - гримуча ртуть, 

тринітрорезорцинат свинцю (ТНРС), азид свинцю, тетрил - застосовують для оснащення 

капсулів-детонаторів та капсулів- запальників. 

У бризантних, або дроблячих, речовинах вибухове перетворення здійснюється у формі 

детонації під впливом хвилі від вибуху ініціювальних речовин. Швидкість детонації 

(поширення вибухового перетворення) досягає у них 7000...8500 м/с. Найчастіше у будівництві 

використовують такі бризантні вибухові речовини: аміачно-селітрові (амоніти), 

нітрогліцеринові (динаміти) та нітропохідні ароматичного ряду (тротили). їм властиві 

порівняно незначна чутливість до удару і достатня безпека при застосуванні. 

Метальні ВР мають відносно низьку швидкість вибухового перетворення (300...400 

м/с). До цього класу належить димний та бездимний порох. 

У будівництві ВР застосовують у порошкоподібному, гранульованому (грамоніти, 

гранулотоли тощо), пресованому, литому, пластичному та розчннонаповненому стані. 

Порошкоподібні ВР фасують у паперову тару у вигляді патронів, пресовані - у вигляді 

брикетів, а розчинона-повнені - у поліетиленові оболонки. 

Засоби підривання - детонатори, запалювальні трубки, вогнепровідний шнур, 

детонувальний шнур, дріт електровибухової мережі, джерела струму, контрольно-

вимірювальні прилади. 

Капсулі-детопатори призначаються для ініціювання зарядів ВР. Вибухає капсуль-

детонатор від пучка іскор вогнепровідного шнура, від вибуху детонувального шнура чи від 

полум'я електро- запальника. 

Детонатори бувають миттєвої та уповільненої дії (від тисячних часток секунди до 

кількох секунд). Наприклад, електродетонатор уповільненої дії має, крім капсуля-детонатора 

й електроза-нальника, сповільнювач, розміщений між запальною речовиною та ініціювальним 

зарядом капсуля-детонатора. 

Вогневий спосіб є основним для підривання поодиноких зарядів ВР (дроблення 

конструктивних елементів, валунів та негабаритів, улаштування горизонтальних виробок 

тощо). Підривання зарядів здійснюють за допомогою запалювальних трубок. 



Електричний спосіб підривання застосовують, коли треба одночасно підірвати велику 

кількість зарядів. Для здійснення вибуху потрібні електродетонатори, дріт (з якого монтують 

електровибухову мережу), джерела струму та контрольно-вимірювальні прилади. 

Підривання детонувальним шнуром виконують у разі потреби підірвати одночасно 

велику групу зарядів, у тому числі розосереджених. Цей спосіб забезпечує надійний захист від 

блукаючих струмів, істотно зменшує небезпеку під час виконання робіт по заряджанню та 

особливо під час ліквідування відмов. 

За черговістю підривання окремих зарядів (або їхніх груп) розрізняють миттєве, 

короткоуповільнене та уповільнене підривання. 

За спрямованістю енергії вибуху розрізняють підривання на викид, на 

розпушування 

(дроблення) та на ущільнення. 

Вибухами на розпушування підривають тверді й крихкі горні породи, скельні, 

напівскельні та мерзлі грунти, бетонні, залізобетонні, кам'яні, металеві та інші конструктивні 

елементи споруд, що не стискаються. 

Вибухами на ущільнення утворюють підземні виробітки та порожнини у ґрунтах, що 

стискаються, ущільнюють незв'язні й осадкові ґрунти, утворюють камуфлетні порожнини для 

буронабивних паль та ґрунтових анкерів тощо. 

Вибухами на викид виконують переміщення ґрунтових мас при утворенні профільних 

земляних споруд у вигляді виїмок (котлованів, траншей), каналів, насипів, дамб, спеціальних 

основ, а також у процесі очищення та поглиблення річок тощо. Різновидами вибуху на викид є 

спрямований викид ґрунту під час зведення земляних валів, перемичок 

Метод шпурових зарядів застосовують при: розпушуванні або дробленні скельних, 

напівскельних та мерзлих грунтів дробленні окремих каменів, негабаритів та будівельних 

конструкцій , руйнуванні несівних конструкцій у разі обрушення будинків та інженерних 

споруд, проходці допоміжних виробіток під час підготовки вибухів на викид або, наприклад, 

для утворення котлів тощо. Поодинокі шпурові заряди застосовують при корчуванні. 

Метод свердловинних (колонкових) зарядів застосовують у разі утворення виїмок 

великого об'єму вибухами на викид або при відбиванні уступів виїмок , розпушуванні ґрунтів, 

що промерзли на значну глибину (понад 1,5...2 м), руйнуванні великих бетонних фундаментів, 

ущільненні грунтів тощо. Свердловинні заряди бувають вертикальні, похилі та горизонтальні. 

 

ТЕМА 6. ПАЛЬОВІ РОБОТИ 

Лекція  

1. Заглиблення заздалегідь виготовлених паль. 

2. Виготовлення монолітних паль. 

 

1. Заглиблення заздалегідь виготовлених паль 

Палі — це стрижневі конструкції фундаментів, які передають навантаження від будівлі 

або споруди на грунт. Традиційно палі застосовують для передавання навантаження від будівлі 

через слабкі грунти на більш заглиблені міцні. 

За характером статичної роботи розрізняють палі-стояки та висячі палі. 

Палі-стояки — це стрижневі конструкції, які спираються нижніми кінцями на скелю 

для передавання навантаження. Висячі палі заглиблюють у пружні грунти, що можуть 

стискатись; тоді навантаження передається на ґрунти як нижніми, так і боковими поверхнями 

паль. 

Залежно від типу будівлі (споруди) і навантажень, які треба передати на ґрунт, палі 

розміщують рядами, кущами або рівномірно розподіляють під усім об'єктом, створюючи 

пальове поле. 

Верхні торці паль в одному рівні з'єднують, як правило, плитою з монолітного 

залізобетону 

— ростверком. Якщо ростверк лежить на ґрунті, то фундаменти називаються 

пальовими з низьким ростверком, а якщо він знаходиться вище, — з високим ростверком. 

Палі бувають дерев'яні, бетонні, залізобетонні, металеві, а також комбіновані з 

названих матеріалів. 



Розрізняють палі, виготовлені заздалегідь, з подальшим їхнім заглибленням у ґрунт; 

монолітні палі, які виготовляють на місці їхньої експлуатації, а також комбіновані 

До таких належать різні за формою і конструктивними особливостями палі, що 

виготовлені на заводах, у майстернях і на полігонах, доставлені на будівельний майданчик і 

будь-яким методом заглиблені у ґрунт. Серед них циліндричні, призматичні, пірамідальні, з 

жорстким 

Циліндричні палі можуть бути дерев'яними, виготовленими зі стовбура дерева, 

залізобетонними, металевими. їхній поперечний переріз має вигляд кола або кільця. Довжина 

досягає 6... 16 м без стиків, а зі стиками — ЗО...90 м. Діаметр паль — 10... 60 см. Циліндричні 

палі з кільцевим поперечним перерізом діаметром понад 60 см називають оболонками. 

Трубчасті палі заглиблюють у ґрунт як з відкритим, так і з закритим нижнім кінцем, причому 

палі однакових розмірів мають практично однакову несівну здатність, бо на перших метрах 

заглиблення в трубчастій палі формується ґрунтова пробка, яка перетворює її на палю із 

закритим нижнім кінцем. 

Призматичні палі переважно виготовляють із залізобетону. Метал застосовують 

тільки за економічним обґрунтуванням або у випадках, коли через деякий час палі зможуть 

витягти для повторного використання. Довжина залізобетонних призматичних паль 

найчастіше 4...16 м, стикових — до ЗО м, форма поперечного перерізу може бути різною. 

Палі квадратного поперечного перерізу зі стороною 25...40 см армують чотирма 

поздовжніми стрижнями і охоплюючими хомутами. Таке армування потрібне здебільшого 

тільки для того, щоб паля не зламалась під час її заглиблення в ґрунт. 

Прямокутний поперечний переріз має ряд переваг над квадратним. По-перше, більшу 

несівну здатність бокової поверхні, бо при рівній площі поперечного перерізу периметр 

прямокутника більший, ніж квадрата. По-друге, така паля краще працює на горизонтальне 

навантаження. Недоліки — ускладнення під час заглиблення, пов'язані з тим, що орієнтацію 

палі треба витримати відповідно до проекту. 

Трикутний поперечний переріз дає збільшення бокової поверхні палі в 1,4 раза по 

відношенню до рівновеликого квадратного. 

Тавровий переріз має практично ті самі переваги, що і трикутний, але виготовлення 

такого профілю досить дороге і трудомістке. 

Двотавровий переріз працює аналогічно прямокутному і дає змогу досягти значної 

економії матеріалу, але виготовлення такої палі потребує значних витрат, які нерідко 

знецінюють запланований ефект. 

Серед пірамідальних паль виділяють малопірамідальні й пірамідальні. 

За формою малопірамідальні палі з конусністю 3...8 % близькі до призматичних, але в 

середніх і добрих за несівною здатністю ґрунтах вони спроможні сприйняти вертикальне 

навантаження на 40...60 % більше, ніж призматичні. 

Пірамідальні палі з розмірами основ 80 х 80 см та 10 х 10 см і 2,8...3,2 м заввишки 

успішно експлуатують у щільних ґрунтах. Найбільш ефективні ці палі при роботі на 

горизонтальні навантаження, особливо в спорудах, де виникає розпір (тришарнірні арки та 

рами). 

Палі з жорстким потовщенням ствола в нижній частині використовують у тих 

випадках, коли діє вертикальне навантаження, а ґрунти шаруваті з дуже слабким шаром 

ґрунту зверху. Розширення ствола у верхній частині збільшує несівну здатність палі на 

горизонтальні зусилля, коли верхній шар ґрунту досить міцний і твердий. 

Палі з розширенням ствола, що розкривається, виконують в багатьох 

конструктивних варіантах, суть яких зводиться до того, що до нижнього кінця палі на 

шарнірах прикріплюють дві — чотири плити (лопаті) з металу або залізобетону, які формують 

спеціальний наконечник. 

Палі з гвинтовим розширенням мають у нижньому кінці гвинтову спіраль у 1,5...2 

оберти з листового металу. Діаметр розширення може досягати 1,2 м, а довжина палі — 10 м. 

Гвинтові палі застосовують в однорідних ґрунтах без вкраплення твердих кусків. Вони 

сприймають досить великі вдавлювання, а також можуть бути ефективними анкерами. 

Заглиблення в ґрунт виготовлених заздалегідь паль виконують різними способами: 

забивають, вдавлюють за допомогою вібрації, розмиву ґрунту водою та загвинчують. 



Машини, які підтримують палі в потрібному положенні (як правило, вертикально), а 

також робочий орган, за допомогою якого заглиблюють палі, називають копрами. Копри 

бувають у вигляді спеціальних мостів на рейковому ходу, змонтовані на автомобілях, 

тракторах, екскаваторах та стрілових кранах . 

Крім копрів для заглиблення паль випускають спеціальне коперне обладнання для 

базових машин. За його допомогою виконують значний обсяг пальових робіт, проте 

спеціалізований копер має ряд переваг у вигляді спеціальних пристроїв для автоматизованого 

виставляння палі у вертикальне положення, підтягування її до машини тощо. 

Забивають палі молотами, котрі підвішують, як і палю, на копрі. Молоти бувають 

механічні, пароповітряні, дизельні, гідравлічні. 

Механічний молот — це важка чугунна відливка, яку за допомогою лебідки 

піднімають на висоту, а потім скидають на голову палі. 

Пароповітряний молот — це замкнений порожній вертикальний циліндр, в якому 

рухається (вгору-вниз) поршень масою 1,25...6 т і б'є по палі. Амплітуда руху 1,3... 1,5 м. У дію 

його приводить стиснене повітря або пара. 

Дизельні молоти (штангові та трубчасті) використовують найбільш широко. 

У штангових молотах рухомий циліндр масою 500..5000 кг б'є по поршню, розвиваючи 

енергію удару до 90 кДж. Трубчастий дизельний молот має поршень масою до 2500 кг, який 

рухається в трубі-циліидрі й розвиває енергію удару до 20 кДж. Тиск у камері згоряння у цій 

конструкції значно менший, ніж у штанговому молоті, тому трубчастий молот у робочому 

режимі застосовують у більш широкому діапазоні ґрунтів. 

Гідравлічний молот — аналог пароповітряного молота з тією різницею, що 

енергоносієм є робоча рідина (переважно технічне мастило), яка працює у замкненій системі. 

Якщо палю в твердих ґрунтах не можна заглибити на потрібну глибину і вона не має 

заданої несівної здатності, що контролюється відмовою, то для її заглиблення застосовують 

лідерне буріння. Лідерна свердловина має діаметр, удвічі менший від меншого розміру 

поперечного перерізу палі, й глибину на 1,0...1,5 м меншу за довжину палі. 

У водонасичених ґрунтах, особливо глинистих, під час заглиблення палі структурні 

зв'язки порушуються і відбувається тиксотропне розрідження грунту. Ґрунт стає рідким, і 

паля легко в нього заглиблюється, не показуючи проектної відмови на проектній глибині. 

Явище фальшивої відмови може виявитися і при інших методах заглиблення, навіть 

при статичних, а розрідження глинистого водонасиченого ґрунту може бути навіть від того, 

що частинки ґрунту можуть потрапити в резонансне коливання з працюючим двигуном 

робочої машини. Заглиблення паль вдавлюванням виконують, коли не допустимі динамічні 

навантаження на грунт та на будівлі, які розташовані поряд. Оскільки цей метод застосовують 

рідко, то машини для цього виготовляють за індивідуальними рішеннями. 

Крім вібрації використовують вібропривантаження — спеціально збільшують вагу 

вібратора або через поліспастову систему передають на палю частину ваги коперної установки 

Віброударнай метод полягає в співдії вібрації і удару. Вібро-заглиблювачі працюють 

за принципом синхронного обертання двох не-зрівноважених мас . 

Гвинтові палі заглиблюють спеціальними установками — кабестанами. Це стаціонарні 

пристрої, установлені для загвинчування конкретних паль. Реактивний момент сприймається 

масою установки або якорями. Виготовлені мобільні машини трьох модифікацій, які можуть 

загвинчувати палі з діаметром гвинта до 1,2 м і 8... 10 м завдовжки. 

Заглиблення паль за допомогою підмиву виконують під час гідротехнічного 

будівництва, де є достатня кількість води і не треба виконувати спеціальні роботи для 

відведення відпрацьованої води. Суть методу полягає в тому, що потужні струмені води із 

сопел, закріплених на нижньому вістрі палі, розмивають ґрунт, і паля заглиблюється в нього під 

дією своєї ваги. Після заглиблення порожнину навкруг палі замивають ґрунтом або палю дещо 

добивають. 

2. . Виготовлення монолітних паль. 

Виготовлення паль на будівельному майданчику створенням свердловини в грунті і 

заповненням ЇЇ бетоном запропонував київський інженер К. Страус наприкінці XIX ст. З того 

часу з'явилося досить багато різних конструкцій і технологій, які певною мірою поліпшують 

ефективність первісної ідеї. 



Еквівалентом ефективності палі є її несівна здатність, а тому вдосконалення технології 

спрямоване на забезпечення кращого контакту бетону з оточуючим грунтом та на збільшення 

щільності ґрунту. Це досягається трамбуванням бетонної суміші трамбівками, стисненим 

повітрям, обсадними трубами, спеціальними пуансонами, напірним бетонуванням; 

ущільненням основи свердловини трамбуванням або втрамбовуванням у ґрунт щебеню чи 

збірних малогабаритних елементів; заміною буроих свердловин на витрамбовуізані обсадними 

трубами, трамбівками та вибуховими речовинами. Крім того, для кращого контакту з ґрунтом 

палі виконують з розширеним стволом. 

Утворюють свердловини шнековим та ківшевим буром, щелеповим грейфером та 

ударно- канатним способом, причому два останніх способи придатні навіть для буріння 

тріщинуватої скелі. Для паль застосовують свердловини діаметром 40... 120 см. Глибина їх 

може досягати 8...20 м і навіть 40 м. 

Шнековий бур загвинчується в ґрунт на кілька метрів (рідко на всю глибину), потім 

виймається для обчищення від бурового шламу; така операція повторюється кілька разів. 

Ківшевий бур — циліндрична ємність, на нижньому торці якої є радіальні щілини з 

ріжучими бортами, а до верхнього прикріплена штанга, за допомогою якої ківш обертається 

навколо вертикальної осі, і ківш наповнюється грунтом через щілини в нижньому торці. Для 

спорожнення ківш виймають на поверхню і відкривають нижню кришку. 

Щелеповий грейфер — циліндр з порожниною всередині, а замість нижнього дна 

зроблено дві або більше щелепні стулки. З відкритими щелепами грейфер скидають у 

свердловину, щелепи дроблять ґрунт і вгризаються в нього, за допомогою тросів щелепи 

закривають, сам грейфер із ґрунтом виймають на поверхню для спорожнення. 

При ударно-канатному бурінні в свердловину скидається з висоти важке долото, яке 

дробить скелю. Буровий шлам вимивається водою. Для такого буріння застосовують 

спеціальну машину. Укладають бетонну суміш у свердловини за допомогою бадді з 

дистанційним розкриттям або бетонолитної труби, а останнім часом — труби 

бетононасоса. Текучі бетонні суміші можна скидати в свердловину на глибину 20 м і більше 

без ризику, що вони розшаруються, тоді як інші 

суміші скидають на глибину не більше ніж 4 м. 

.Найбільш поширені палі: буронабивні, пневмотрамбовані, частотрам-бовані, 

віброштамповані, буронабивні з поліпшеною основою, буронабивні з розширенням, 

камуфлетні, у витрамбованих котлованах, буроін'єкційні . 

Буронабивні палі виготовляють за найпростішою методикою — у вибурену 

свердловину укладають бетонну суміш. Якщо свердловина суха, то напівжорстку суміш 

трамбують, і вона, розпираючи свердловину, трохи обтискує грунт, що поліпшує контакт палі 

з ґрунтом . Пневмотрамбовані палі — це ті самі буронабивні палі, виконані в обводнених 

ґрунтах, але для ущільнення бетонної суміші застосовують спеціальну кесонну шлюзову 

камеру, яка розміщується на поверхні свердловини. За допомогою такої установки стисненим 

до 0,4 МПа повітрям ущільнюють бетонну суміш і збільшують контакт з ґрунтом . 

Частотрамбовані палі добре контактують з ґрунтом, грунт не вибурюється, а 

розсувається й ущільнюється металевою трубою діаметром 42 см. Нижній кінець труби 

закривають литим чавунним наконечником, який потім залишається в ґрунті. Трубу поступово 

наповнюють бетонною сумішшю і виймають за допомогою пневмомолота подвійної дії. 

Виконуючи зворотно- поступальний рух, труба трамбує бетонну суміш. Такі палі за своїми 

якостями близькі до забивних . 

Віброштамповані палі виготовляють за допомогою віброштампа — металевої труби із 

закритим нижнім кінцем і віб-розаглиблювачем зверху. Свердловину заповнюють бетонною 

сумішшю на всю глибину, а потім у бетон заглиблюють до дна віброштамп. Бетонна суміш 

розширює свердловину, ущільнюючи ґрунт, штамповану порожнину бетонують. Ці операції 

повторюють доти, доки діаметр палі не досягне потрібного розміру. 

Буронабивні палі з розширенням ствола в нижній частині або з кількома 

розширеннями збільшують несівну здатність паль. Для цього спеціальним розширювачем, 

який обертається навколо вертикальної осі, роблять симетричне розширення утвореної 

свердловини. Під розширювачем в сухих грунтах підвішують баддю для збирання розбуреного 

грунту. Розширення досить великі: від 1 до 3 м у діаметрі. 



Камуфлетні палі — це буронабивні палі з розширенням ствола (в основному в нижній 

частині), яке здійснюється підриванням вибухових речовин. Ґрунт біля камуфлету значно 

ущільнюється, що поліпшує несівну здатність палі. 

Палі у витрамбованих котлованах - виготовляють у сухих макропористих (лесових) 

грунтах. Спеціальна трамбівка масою 5...10 т еліпсоїдної форми по напрямним, а іноді й без 

них, скидається з висоти 3...7 м в одне і те саме місце. За 20...ЗО хв витрамбовується котлован 

діаметром 0,8... 1,2 м, 3...8 м завглибшки. Іноді в котлован втрамбовують 1,5...2 м
3
 щебеню. 

Такі палі конкурують із забивними у відносних показниках. 

Буроін'єкційні палі влаштовують забуренням шнекової колони в ґрунт на повну її 

глибину. Шнекова колона при цьому повинна мати трубчасте осердя, відкрите зверху і знизу. 

Бетононасосом, приєднаним гнучким бетоноводом до верху труби шнекової колони, до забою 

скважини нагнітають бетонну суміш з одночасним підйомом шнека. У процесі бетонування 

контролюють витрати бетонної суміші, швидкість підйому бурової колони та тиск нагнітання. 

Після повного підйому шнека видаляють залишки бурового шламу. За потреби в забетоновану 

скважину вдавлюють арматурний каркас та формують оголовок палі. Такі палі доцільно 

влаштовувати в сухих стійких грунтах, тому що у водонасичених слабких грунтах стовбури 

паль можуть мати неконтрольовані розширення або розриви цілісності. 

 

Лекція Палеві роботи 

 

1. Особливості влаштування паль в особливих умовах. 

2. Організація палевих робіт. 

 

1. Особливості влаштування паль в особливих умовах. 

 

Улаштування паль у складних гідрогеологічних умовах, у мерзлих ґрунтах та в умовах 

реконструкції має свої особливості. 

У слабких обводнених ґрунтах улаштування буронабивних паль — досить складний 

процес, який потребує спеціального устаткування. Щоб не обвалилася стінка свердловини під 

час буріння, ЇЇ підтримують обсадною трубою або глинистим розчином. Спеціалізовані 

машини мають обладнання, за допомогою яких обсадна труба одночасно з бурінням 

опускається у свердловину. Після бетонування обсадні труби виймають для повторного 

застосування. 

У нестійких ґрунтах можна бурити свердловини під глинистим розчином щільністю 

1,05... 1,15 т/м-
3
, що дає змогу спрямувати градієнт напору фільтраційних вод від свердловини 

в ґрунт (а тому стінка свердловини не обвалюється) навіть тоді, коли ґрунтові води практично 

розміщені на поверхні ґрунту. Біля свердловини розміщують глинисте господарство: 

глинозмішувач, циркуляційні насоси, резервуари, вібросита. Глинистий розчин постійно 

циркулює і виносить зі свердловини залишки бурового шламу. 

Бетонування підводним способом (під глинистим розчином) ведуть за допомогою 

вертикальної бетонолитної труби. Верхній кінець труби закінчується бункером для приймання 

литої бетонної суміші, яка заповнює свердловину знизу і витискує глинистий розчин. Разом з 

підняттям рівня бетонної суміші піднімають бетонолитну трубу так, щоб її нижній кінець був 

заглиблений у бетон на 1,5...2,0 м. 

У зимових умовах улаштування паль потребує виконання допоміжних робіт із 

забезпеченням технологічного процесу та працездатності машин на холоді. Сам процес 

заглиблення паль, буріння та бетонування дещо ускладнюється тільки у відносно тонкому 

шарі мерзлого на поверхні ґрунту, а тому для запобігання промерзанню ґрунт накривають. 

Якщо товща мерзлого ґрунту до ЗО см, то забивна паля його пробиває, а коли більше 

ніж ЗО см, ґрунт пробурюють або відігрівають лунки для кожної палі. 

У вічномерзлих ґрунтах готові палі заглиблюють у свердловини, виконані 

механічним, тепловим або комбінованим методом. Довжина палі у всіх випадках має 

перевищувати більше ніж у 2 рази товщу діючого шару Грунту. Паля обов'язково 

вморожується в грунт. Досить поширене утворення свердловин паровим вібролідером , який 

розморожує ґрунт тільки в зоні його дії. 

Залежно від методу заглиблення розрізняють палі буроопускні, опускні й бурозабивні. 



Буроопускні палі заглиблюють у наповнені водно-ґрунтовим розчином свердловини 

діаметром на 5 см більшим від найбільшого розміру перерізу палі. Цей метод застосовують як 

у твердомерз-лих (температура яких нижча мінус 15 °С), так і в пластичномерзлих ґрунтах 

(температура до мінус 15 °С). 

Опускні палі застосовують у тверд ом ерзлих ґрунтах. Ґрунт розморожують паровою 

голкою і у створену лунку опускають палю. Цей метод потребує простого обладнання, але 

його недолік полягає в тому, що паля вморожується у ґрунт протягом кількох місяців, бо під 

час створення лунки розморожується великий об'єм ґрунту. 

Бурозабивні палі застосовують тільки в пластично-мерзлих грунтах. Бурові лідерні 

свердловини мають діаметр на 1 ...2 см менший мінімального розміру перерізу палі. Палі 

забивають на глибину бурової свердловини. 

В умовах реконструкції застосовують переважно монолітні та комбіновані палі, під 

час улаштування яких не виникає динамічне навантаження на грунт та на оточуючу забудову. 

Готові палі заглиблюють вдавлюванням та загвинчуванням. 

Якщо неможливо використати звичайні машини і технологічні засоби, застосовують 

індивідуальне обладнання або палі оригінальної конструкції. Наприклад, для підсилення 

стрічкового фундаменту роблять приямок під його підошвою, куди встановлюють 

гідродомкрат для вдавлювання у грунт елементів палі, що стикуються. Застосовують також 

гідравлічні пристрої для вдавлювання паль через отвори у масивному ростверку або бетонній 

підлозі із закріпленням до них цих пристроїв . 

2. Організація пальових робіт 

За конструкцією фундаменту, видом паль, гідрогеологічними умовами будівельного 

майданчика, наявністю машин та обладнання, розмірами пальового поля та іншими 

чинниками вибирають певну технологію та організацію пальових робіт. 

До початку основних робіт на будівельному майданчику виконують ряд підготовчих 

робіт: очищення, планування й огородження території із забезпеченням водовідводу, 

розроблення котловану, геодезичну розбивку, влаштування складських місць, підготовку до 

роботи машин та обладнання. 

Заглиблення готових паль — це комплексний процес, що складається, залежно від 

умов, з таких процесів, як транспортування готових паль, закріплення на місцевості 

положення паль, буріння лідерних свердловин заглибленням паль. Ці процеси виконують, як 

правило, потоково. 

Процес заглиблення паль складається з операцій переміщення копра від заглибленої 

палі до місця заглиблення наступної; стропування і підтягування палі до копра; установлення 

палі на місці заглиблення та її вивірення, закріплення на палі наголовника", установлення на 

палю заглиблювача; заглиблення палі; зняття з палі заглиблювача і наголовника. Перелічені 

операції виконують послідовно, причому на заглиблення палі витрачають 14...57 % всього 

робочого часу. Цей термін виконання можна скоротити за рахунок правильного вибору 

способу заглиблення й типу заглиблювача. 

Забивний спосіб заглиблення використовують у нескельних ґрунтах усіх видів, але є 

резон віддавати перевагу віброзаглиблювачаму водонасичених слабких грунтах — це 

підвищує продуктивність у 2,5...З рази. 

Коперні установки мостового типу на рейковому ходу рекомендують застосовувати на 

прямокутних пальових полях великих розмірів. Стрічкове розміщення паль без криволінійних 

ділянок підходить для роботи заглиблювачів на базі тракторів та автомобілів. Коперне 

обладнання на базі кранів-екскаваторів застосовують для будь-яких конфігурацій пальового 

поля. 

Палі заглиблюють за рядовою, спіральною та секційною схемами . Рядову послідовність 

застосовують у незв'язних ґрунтах. 

Спіральну схему використовують у ґрунтах, які мало ущільнюються, а також у випадку 

кущового розміщення паль. Причому палі заглиблюють від центра до периферії для 

уникнення ущільнення ґрунту і виникнення фальшивої відмови. 

Секційно заглиблюють палі в глинистих ґрунтах. Пальове поле розбивають на секції, а 

секції 



— на ряди. Щоб рівномірно розподілити навантаження на ґрунт і виключити його 

здимання, спочатку забивають палі через один або більше рядів. Через певний час 

повертаються і добивають решту паль. Таких циклів може бути кілька. 

Виготовлення монолітних паль значно складніше, ніж заглиблення готових паль, але 

комплексна механізація процесу і чітка його організація часто дають змогу отримати більш 

високі техніко-економічні показники. 

Структура комплексного процесу влаштування монолітної палі визначається її 

конструкцією та застосовуваним обладнанням, але для більшості технологій вона включає 

процеси влаштування свердловини та її розширення; армування; укладання бетону; 

формування оголовника. Ці процеси досить складні, потребують використання різних машин 

та обладнання, а тому при достатньому обсязі робіт їх краще виконувати потоково . Якщо обсяг 

робіт невеликий, 

то всі процеси виготовлення монолітних паль виконує послідовно бригада у складі 

трьох- чотирьох чоловік за допомогою гусеничного крана вантажопідйомністю 20...25 т і 

набору обладнання 

 

ТЕМА 7. КАМ'ЯНІ РОБОТИ. 

Лекція.  

1. Види кладки. 

2. Розчини для кам’яної кладки. 

3. Правила розрізу кам’яної кладки. 

4. Підмости і риштування. 

 

1. Види кладки 

Камені, покладені на будівельному розчині в заданому порядку, являють собою 

конструкцію, яку називають кам'яною кладкою. Вона сприймає навантаження від власної маси 

і конструктивних елементів, що спираються на неї, а також експлуатаційні. 

При зведенні будинків і споруд, залежно від різновиду застосовуваних каменів, 

використовують такі основні види кладки. 

Із звичайної глиняної і силікатної цегли зводять стіни, перегородки, простінки, стовпи, 

арки і зводи. 

Кладку з вогнетривкої цегли застосовують при будівництві промислових печей, 

димарів, що працюють в умовах високих температур. 

Дрібноуламкову кладку виконують з керамічних, бетонних, шлакобетонних, гіпсових, 

силікатних, вапнякових і туфових каменів масою до 16 кг. Це дозволяє укладати їх вручну при 

зведенні стін, перегородок, а також стовпів. 

Бутове мурування з каменів неправильної форми застосовують при зведенні 

фундаментів, стін підвалу і підпірних стін. 

Великоуламкову кладку виконують із блоків, виготовлених з бетону, керамзито- і 

шлакобетону, цегли, керамічних каменів або з природного каменю з офактуреною і 

неотфактуреною лицьовою поверхнею. При зведенні стін і фундаментів блоки монтують 

кранами. Ця кладка може виконуватися з одночасним або наступним облицюванням 

штучними або природними каменями й плитами. 

Усі види кладки виконують горизонтальними рядами. Камені, покладені рядами уздовж 

стіни довгою бічною гранню – ложком, утворюють ложковий ряд, короткою бічною гранню – 

тичком – тичковий ряд. Ложковий і тичковий ряди стосовно фасаду будинку являють собою 

зовнішню і внутрішню версти. Простір, заповнюваний між верстами, називають забуткою. 

Верхню грань каменю, що сприймає зусилля, і нижню, що передає, називають постіллю, а 

простори між каменями, заповнені розчином, – швами. При облицюванні й штукатуренні 

кам'яних поверхонь, кладку виконують у пустошовку. Для кращого зчеплення 

упоряджувального шару з кладкою шви не заповнюють розчином на глибину 1...1,5 см. 

Кам'яна кладка повинна бути стійкою і міцною, мати необхідну щільність і опір 

теплопередачі, несучу здатність і монолітність, відповідати естетичним вимогам. 

Міцність і стійкість кам'яної кладки обумовлюється матеріалами – каменем і розчином, 

а також якістю виконання робіт і відповідності зведених конструкцій вимогам проектних 

рішень. 



Міцність кладки забезпечується застосуванням каменів і розчину, розрахункових марок 

за умови дотримання правил розрізу кладки і високого рівня якості робіт. Стійкість кладки 

досягається дотриманням розрахункової ширини і висоти конструкції за умови достатньої 

міцності. Несуча здатність кам'яної конструкції визначається монолітністю кладки і міцністю 

каменів і розчину. Камені кладки не повинні переміщуватися під дією навантажень. 

Монолітність кладки забезпечується дотриманням правил розрізки, що передбачають певне 

розміщення її рядів і розташування швів у суміжних рядах. 

2. Розчини для кам'яної кладки 

Для кам'яних кладок застосовують прості (вапняні, цементні) й складні (цементно- 

глиняний, цементно-вапняний) розчини. Глина і вапно в цементних розчинах поліпшують 

зручність їх укладання. При використанні як заповнювача природних (річних, гірських та 

ін.) 

пісків розчини називають важкими (щільністю більше 1500 кг/м
3
), а за умови 

застосування штучних (жужільних, керамзитових, пемзових) – легкими (щільністю менше 

1500 кг/м
3
) . 

Вапняні й гіпсові розчини застосовують для кладки конструкцій, що сприймають 

невеликі навантаження і розташовані у сухих місцях. На цементних розчинах ведуть кладку 

особливо міцних підземних і наземних конструкцій (стіни, простінки і стовпи, які мають 

великі навантаження, армована кладка), а також конструкцій, що працюють у насичених водою 

ґрунтах. Цементно-вапняні й цементно-глиняні розчини використовують для кладки 

конструкцій, 

що експлуатуються у сухих і вологих умовах. 

Для кам'яних конструкцій передбачають такі проектні марки розчинів: 10, 25, 50, 75, 

100, 150 і 200. В основному розчин виготовляють на автоматизованих вузлах. У всіх випадках 

повинна бути забезпечена необхідна точність дозування складових. 

Одним з ефективних способів підвищення міцності кладки є ретельне її виконання. 

Якісне заповнення горизонтальних і вертикальних швів розчином, рівномірне ущільнення та 

однакова товщина швів, правильна перев'язка забезпечують високу міцність кладки. Погана 

якість кладки, застосування розчинів, що не відповідають будівельним нормам, правилам на 

виробництво і приймання робіт, можуть служити причиною руйнування кладки. Чим товща 

цегла, тим важче досягти рівномірної її щільності, і тим у більшій мірі розчин піддається у 

кладці напруженням вигину і зрізу. При товстих швах збільшуються деформації і знижується 

міцність кладки. 

3. Правила розрізу кам'яної кладки 

У всіх видах кладки камінь і розчин повинні працювати спільно, обумовлюючи її 

монолітність. При цьому забезпечується неможливість зсуву каменів під дією прикладених 

навантажень. 

Для монолітності кладки необхідно дотримуватись правил розрізки, що передбачають 

певне розміщення її рядів, поділ кожного з них на окремі камені і розташування швів у 

суміжних рядах. 

Перше правило розрізу вимагає, щоб поверхні, які передають зусилля від 

вищепокладених шарів до нижчепокладених, були плоскими і перпендикулярними до сил, що 

діють на них, або сприймали зусилля, і спрямовані під кутом, що виключає зрушення каменів 

(рис.5.1, б). 



 
Рис.5.1 – Види розшивки кладки й особливості її розрізу: 

а – розшиті шви; б – вплив на кладку похилої сили; в, г – відповідно правильне і 

неправильне розташування площин розрізу; д, е – кладка відповідно без перев'язки і з 

перев'язкою швів; 1, 2, 3 – розшиті шви (неповний, увігнутий, опуклий) 

Друге правило розрізу вимагає усунення можливості зрушення каменів, або відколення 

їхньої частини під впливом зусиль, що виникають у самій кладці, тобто масив кладки повинен 

розмежовуватися на окремі камені системою вертикальних площин (швів), одні з яких 

перпендикулярні до верстових рядів кладки, а інші їм рівнобіжні (рис.5.1, в). У разі 

невиконання правила відбувається розклинення рядів або відколення частин каменя (рис.5.1, г; 

камені А, Б і В). 

Третє правило зобов'язує дотримуватись перев'язки вертикальних швів, яка виключає 

збіг поперечних і поздовжніх швів у суміжних рядах кладки (рис.5.1, д). При недотриманні 

цього правила кладка здобуває вид окремих стовпчиків (рис.5.1, е), що деформуються в 

результаті поздовжнього вигину і призводить до руйнування конструкції. 

При виконанні виробничих операцій користуються наступними інструментами: 

лопатою для розчину, якою перемішують розчин у шухлядах і подають на стіну; 

комбінованою кельмою розрівнюють розчин, одночасно заповнюючи вертикальні шви, 

підрізають розчин і перемішують його в ящику; молотком-кирочкою обрубують і стесують 

цеглу і керамічні камені; розшивками додають швам, які заповнені розчином, відповідну 

форму. 

При виконанні контрольно-вимірювальних операцій застосовують: порядовки, 

причалку, будівельний рівень, рулетку вимірювальну, метр складний, висок, косинець. 

Порядовки забезпечують можливість: дотримувати горизонтальність кладки, зберігати 

необхідну товщину горизонтальних швів і контролювати висотні позначки. Виконані з дерева 

або металу порядовки мають розподіли, розташовані через кожні 77 мм, що обумовлені 

висотою цегли 65 мм і товщиною шва 12 мм. Відповідно до вирізів розподілів на порядовці 

фіксують 

рівень причалки. Порядовки встановлюють по нівеліру і вимірюють за виском, на 

прямих ділянках стін не менше ніж через 12 м, усіх кутах і перетинах стін. 

Будівельним рівнем довжиною 700 мм контролюють горизонтальність і 

вертикальність площин кладки, а правилом, у вигляді дерев'яної  рейки 

(30×80 мм) довжиною 1,5...2 м перевіряють лицьову площину кладки. 
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Рулетку і метр використовують для розмітки і контролю лінійних розмірів кам'яних 

конструкцій. 

Виском перевіряють вертикальність поверхонь і кутів кладки. Для перевірки кутів і 

перетинань застосовують косинець. 

4. Підмости і риштування 

Кладка стін по висоті вимагає зміни рівня робочого місця мулярів. У зв'язку з цим 

використовують спеціальні інвентарні підмости (рис.5.2). 

Частіше застосовують інвентарні підмости і риштування, виготовлені в заводських 

умовах. У випадках, коли габарити таких типових допоміжних пристроїв не відповідають 

умовам провадження робіт, допускається з дозволу головного інженера будівництва 

застосування неінвентарних підмостей і рештування  за затвердженим проектом. 

При зведенні стін і перегородок багатоповерхових будинків, коли висота кладки не 

перевищує 6 м, застосовують: блокові (рис.5.2, а), шарнірно-панельні (рис.5.2, б) з відкидними 

опорами, що створює можливість змінювати їхню висоту від 1 до 2 м; а також переносні 

площадки для кладки стін сходово-ліфтової клітки (рис.5.2, г). 

Струнні підвісні ліси складаються з верхніх підтримуючих конструкцій і підвісок 

(струн) з круглих сталевих стержнів з вушками; болтових з'єднань, прогонів, щитів, настилу, 

огороджень і сходів , 

При кладці стін одноповерхових будинків висотою більше 6 м застосовують 

риштування. Їх установлюють ззовні будинків на підкладках з дошок, покладених на 

спланованій поверхні землі, або підвішують до розташованих зверху підтримуючих 

конструкцій (консолей, ферм, кронштейнів), що закріплені до каркаса будинку. 

Стійкові трубчасті інвентарні риштування являють собою просторову конструкцію 

(висотою до 40 м), що складається з: двох рядів нарощуваних стінок довжиною 2 або 4 м, 

діаметром 60 мм, встановлених у башмаках (опорах), і ригелів такого ж діаметра, довжиною 2 

м; дерев'яного щитового настилу товщиною 50 мм; легких металевих сходів і секцій 



огороджень; елементів вузлів з'єднань у вигляді гаків або хомутів і анкерів для кріплення 

стояків до стін будинку 

Підприємство „МБМ-Арнхольд‖ виготовляє сучасні стаціонарні й пересувні системи 

будівельних риштувань, що відрізняються універсальністю застосування, можливістю 

регулювання висоти (з кроком 25 см) і ширини основи (за допомогою телескопічних опор), 

швидко монтуються без інструменту, можуть бути підігнані до фасаду будь-якої складності, а 

також забезпечують надійність і безпеку в процесі виконання робіт. 

 

ТЕМА 4.  Кам’яні  роботи 

Лекція  

1. Способи укладання цегли. 

2. Основні системи перев’язки швів. 

3. Кладка стін. 

 

1. Способи укладання цегли 

Прийоми укладання цегли, виконувані муляром, істотно впливають на продуктивність 

праці. При цьому враховують кваліфікацію виконавця робіт, пластичність розчину та ряд 

інших факторів. Залежно від технологічних властивостей розчину і вимог до зовнішньої 

(лицьової) поверхні конструкцій (під штукатурку або розшивку) застосовують наступні 

способи укладання цегли. 

Укладання у притиск застосовують, вкладаючи тичкові й ложкові ряди на жорсткому і 

пластичному розчині. Таке укладання муляр виконує в наступній послідовності. Поданий 

розчин розрівнюють кельмою, підготовляють постіль для укладання декількох цеглин. При 

цьому розчин розстеляють з відступом від лицьової поверхні стіни на 10 мм. Ребром кельми 

підгортають частину розчину з верху постелі і притискають до вертикальної грані раніше 

покладеної цегли. Лівою рукою муляр укладає цеглу і притискає її до раніше покладеної, 

одночасно правою рукою витягаючи кельму догори. При цьому утворюється щільно 

заповнений розчином вертикальний шов. Далі рукою або рукояткою кельми муляр осаджує 

цеглу на розчинній постелі до необхідної товщини шва. Після укладання двох - чотирьох 

цеглин він підрізає кельмою розчин, що виступив зі швів, і накидає його на розчинну постіль. 

Укладання вприсик ведуть на пластичному розчині з неповним заповненням розчином 

швів на лицьовій поверхні. Кладку вприсик муляр виконує в такому порядку. Поданий розчин 

розстелює з відступом від краю стіни на 20...30 мм. З відстанню 50...80 мм муляр підгортає 

розчин з верху постелі гранню цеглини, трохи нахиленої вперед. Муляр, присуваючи цеглину, 

повертає її і притискує до раніше укладеної. Натисканням руки він осаджує цеглину до 

необхідної товщини шва. 

Такий спосіб кладки, при якому муляр не користується кельмою, відрізняється високою 

продуктивністю, але поверхні викладених стін треба штукатурити. 

Укладання вприсик з підрізанням розчину виконують на пластичному розчині з повним 

заповненням швів розчином на лицьовій поверхні. Цей спосіб кладки муляр виконує в 

наступному порядку. Готує розчинну постіль, що не доходить на 10 мм до лицьової поверхні 

стіни. Підгортає частину розчину з верху постелі гранню цеглини, трохи нахиленої вперед. 

Присуваючи цеглину, муляр повертає її і притискає до раніше покладеної, після чого 

покладену цеглину натисканням руки або рукояткою кельми осаджує до необхідної товщини 

шва. Надлишки розчину, що виступив зі швів, 

Укладання напівуприсик використовують при кладці цеглин у забутку. Для цього 

спочатку рівним шаром розстелюють розчин. Муляр веде кладку обома руками, при цьому 

ребрами цеглин підгортає розчин для часткового заповнення вертикальних швів. Покладені 

цеглини осаджує до однакового рівня з верстовими рядами. Такий спосіб кладки виконують 

муляри 2-го розряду, що обумовлено нескладним її виконанням. 

2. Основні системи перев'язки швів кам'яної кладки 

Системою перев'язки називають порядок укладання каменів (цеглин) у кладці відносно 

один одного з дотриманням правил розрізки кладки. У процесі зведення кам'яних конструкцій 

виконують перев'язку вертикальних, поздовжніх і поперечних швів. 

Для здійснення перев'язки швів застосовують неповномірні цеглини (тричвіртки, 

половинки, четвіртки). Використовуючи прийоми рубання і тесання цеглин, муляр лезом 



молотка-кирочки відзначає лінію обрубання. Потім робить насічку ударом спочатку по ложку 

з одного боку, потім по ложку з іншого і різким ударом по відзначеній лінії перерубує 

цеглину. 

У кладці розрізняють перев'язку поздовжніх і поперечних швів. 

Перев'язку поздовжніх швів виконують для того, щоб напруження в кладці від 

навантаження рівномірно розподілялися по ширині стіни, і кладка не розшаровувалась у 

поздовжньому напрямку стіни на більш тонкі елементи. 

Перев'язка поперечних швів необхідна для поздовжнього зв'язку між окремими 

цеглинами. 

Поперечні шви перев'язують ложковими і тичковими рядами, а поздовжні – тичковими. 

Основними системами перев'язки цегельної кладки стін є ланцюгова (однорядна, 

дворядна) і багаторядна, а також перев'язка за системою проф. Л.І.Онищенка – трирядна. 

При однорядній (ланцюговій) перев'язці ложкові й тичкові ряди в кладці чергуються. 

Вертикальні шви кожного нижнього ряду повністю перекривають цеглинами верхнього ряду в 

поздовжньому і поперечному напрямках. Поздовжні вертикальні шви кожного ряду 

перекривають цеглинами ряду, що лежить вище, на 1/2 цеглини, а поперечні – на 1/4 цеглини. 

Забутку між верстовими рядами ведуть тичками. 

Однорядна система кладки відрізняється високою міцністю, що обумовлено 

дотриманням усіх трьох правил розрізки. 

Дворядна (ланцюгова) перев'язка складається з двох повторюваних рядів: тичкового 1 

(перший ряд) і ложкового 2 (другий ряд). Вона забезпечує перев'язку усіх поперечних і 

поздовжніх вертикальних швів. З фасадної сторони вертикальні поперечні шви тичкового ряду 

зміщені на чверть цеглини щодо поперечних швів ложкового ряду, тим самим усі цеглини 

зв'язані між собою немовби в єдиний «ланцюг». 

Ланцюгова кладка вимагає великої кількості тричвертних цеглин для торцевої частини 

стовпів, стін і кутів. При її виконанні об’єм трудових витрат на укладання верстових рядів 

складає 75%, а на забутку – 25%. Ланцюгова перев'язка швів у порівнянні з багаторядною 

потребує в три рази більше неповномірних цеглин, що обумовлює додаткові трудовитрати 

на обрубку цегли і призводить до втрат. Кладку стовпів найчастіше виконують за трирядною 

системою перев'язки, розробленою проф. Л.І.Онищенком, що передбачає використання цілого 

ряду цеглин з додаванням деякої кількості половинок. При такій кладці зовнішні вертикальні 

шви в трьох суміжних рядах кладки збігаються, а в кожному четвертому шви перев'язують . 

Трирядна система перев'язки, розроблена проф. Л.І.Онищенком, виконується з цілої 

цегли з додаванням певної кількості половинок. При такій системі кладки зовнішні 

вертикальні шви в трьох суміжних рядах збігаються. Перев'язують шви в кожному четвертому 

ряді . 

Трирядна кладка за міцністю перевищує багаторядну. Але у порівнянні з однорядною її 

міцність менше на 13%. 

Багаторядна система перев'язки заснована на тому положенні, що для міцності кладки 

немає необхідності перев'язувати всі шви. Перекривати цеглинами слід тільки поперечні 

вертикальні шви в кожному ряді, поздовжні вертикальні шви досить перекривати через кожні 

п'ять горизонтальних рядів . 

Таким чином, при багаторядній системі перев'язки п'ять ложкових рядів 

перекриваються одним тичковим, стіна являє собою декілька окремих ложкових стін 

товщиною в півцеглини і висотою в п'ять рядів, з'єднаних між собою поперечним тичковим 

горизонтальним рядом 

 

При багаторядній системі перев'язки не повністю дотримується третє правило 

розрізання кладки. Однак відсутність перев'язки поздовжніх швів на висоту п'яти рядів кладки 

практично не знижує її міцності. 

Багаторядна система перев'язки передбачає багаторядну і змішану кладку цегли. 

Багаторядну кладку виконують у такій послідовності. Спочатку ведуть зовнішні 

версти, нижню тичкову і п'ять ложкових. Після цього укладають внутрішню тичкову 

версту, потім послідовно в п'ять рядів внутрішні ложкові версти і забутку. Далі порядок кладки 

повторюється. 



При п'ятирядній перев'язці стін, наприклад товщиною в дві цеглини, у версти 

укладають в 1,3 раза менше цеглин, ніж при ланцюговій. Це значно полегшує роботу муляра, 

тому що укладання ложкових цеглин по шнуру більш продуктивне, ніж тичкових: простіше 

забезпечуються точність перев'язки, скорочується кількість поперечних швів кладки. 

3. Кладка стін 

Кладку простінків виконують двома способами 

Перший спосіб виконують з викладенням чвертей, а другий – без них. Вибір способу 

обумовлений системою перев'язки цегельної кладки і розмірами простінків. 

При кладці прямих кутів у напрямку ложкового ряду (по лицьовій стороні стіни) 

укладають стільки тричверток, скільки їх міститься по ширині стіни . У тичковому, другому 

ряді поперек стіни на кут кладуть тричвертки, а проміжок між ними заповнюють цілою 

цеглиною. На показано, як утворюються прямі кути. Перший ряд однієї з стін, що складає 

прямий кут, доводять до зовнішньої поверхні другої стіни, перший ряд другої стіни примикає 

до першого ряду першої стіни. Процес у другому ряді йде в зворотному порядку. Кладка 

прямих кутів повинна забезпечувати перев'язку вертикальних поперечних і поздовжніх швів. 

Кладку виконують так, що ложкові ряди однієї стіни виходять тичками на лицьову поверхню 

другої. 

. До основної стіни примикає перший ряд другої стіни; другий ряд стіни, що примикає, 

прокладають через основну стіну, закінчуючи її тричвертками. Основна стіна тоді примикає з 

двох сторін до другої, і кладку основної стіни по фасаду ведуть у другому ряді тичками. 

Кладка примикання стіни повинна забезпечувати перев'язку вертикальних поперечних і 

поздовжніх швів. При кладці по ланцюговій системі перев'язки примикання стін перев’язка 

між першим і другим рядами виходить на чверть цеглини. 

Перетинання стін причіпної системи перев'язки виконують, пропускаючи змінно ряди 

кладки з однієї стіни на іншу. На рис.5.14 показана кладка перетинання стін у 2,5 цеглини під 

прямим кутом. При ланцюговій кладці перетинання стін повинна забезпечуватися перев'язка 

вертикальних поперечних і поздовжніх швів. Шви при такій перев'язці збігаються через один 

ряд. Перев'язка між першим і другим рядами виходить на чверть цегли. 

Взаємно пересічні стіни, що примикають одна до одної, слід зводити одночасно. 

Змушені розриви в місцях кладки слід виконувати у вигляді похилої або вертикальної штраби. 

Карнизи влаштовують з напуском рядів кладки й укладанням залізобетонних елементів. 

Карнизи і паски, виконувані шляхом напуску рядів кладки, допускається робити з 

виносом від зовнішньої поверхні стіни не більше ніж на половину товщини стіни. Кладку 

ведуть тільки тичковими рядами, причому звис кожного ряду кладки не повинний 

перевищувати 1/3 довжини цеглини (рис.5.15). Карнизи із загальним виносом більше половини 

товщини стіни повинні виконуватися з армованої кладки або залізобетонних плит. 

Армування кладки 

Арматура, встановлена в кладці підвищує її несучу здатність, стійкість і надійність 

з'єднання в стінах, що примикають, і кутах. 

Ділянки стін, простінки, пілястри, стовпи, до яких прикладені вертикальні сили, що 

обумовлюють стиск, армують прямокутними або зиґзаґоподібними сітками Таке армування 

влаштовують не рідше ніж 4...5 рядів кладки. Зиґзаґоподібні сітки в двох рядах, що 

чергуються, укладають так, щоб напрямок стержнів був взаємно перпендикулярним. Для 

контролю розташування сіток їхні кінці повинні виступати на 2...3 м у сторони кладки, що 

згодом штукатурять. У кутах, примиканнях стін, а також у перегородках використовують 

армування поздовжніми стержнями що закладають у горизонтальні шви. При цьому ретельно 

заповнюють шви розчином, що захищає арматуру від корозії. 

Поперечне армування можна виконувати сітками прямокутної форми з діаметром 

стрижнів не менше ніж 3 і не більше ніж б мм або типу «зигзаг» з діаметром арматури до 8 

мм. Відстань між стрижнями сіток має бути не більше ніж 120 і не менше ніж ЗО мм. 

Прутки сіток зв'язують в'язальним дротом або зварюють. Кінці стрижнів слід 

випускати на одну із внутрішніх поверхонь конструктивних елементів на 2...З мм для контролю 

за армуванням. Прямокутні сітки і «зигзаг» укладають не рідше ніж через п'ять рядів 

кладки (сітки «зигзаг» укладають у двох суміжних рядах так, щоб напрямок стрижнів був 

взаємно перпендикулярним, Поздовжнє армування конструктивних елементів (при великих 

ексцентриситетах — стовпів, простінків, перегородок), що сприймають розтяжні зусилля й 



сейсмічні дії, здійснюють окремими стрижнями або каркасами. Стрижні розташовують 

усередині або зовні конструкції : у першому випадку — у вертикальних швах, у другому — 

у захисному штукатурному шарі товщиною для стін 10...20, для стовпів 20...ЗО мм.

 Поздовжнє армування, 

внутрішнє або зовнішнє виконують відповідно за ходом і після закінчення кладки того чи 

іншого конструктивного елемента. Крок хомутів при поздовжньому армуванні не повинен 

перевищувати 15 діаметрів арматурного стрижня. Розташування стрижнів і їхній зріз 

обумовлюються проектом. Марка розчину для армованих конструкцій має бути не нижче М50. 

Полегшену цегляну кладку застосовують у процесі зведення малоповерхових 

будівель. Стіни складають з двох верстових стінок у Ч2 цеглини завтовшки, порожнини між 

якими заповнюють легким бетоном або блоками-вкладишами. Інколи замість легкого бетону і 

вкладишів використовують теплоізоляційні сипкі і плитні матеріали. Однак сипкі матеріали 

менш ефективні, оскільки з часом осідають, створюючи у стінах продувні ділянки. Верстові 

стінки зв'язують між собою горизонтальними розчиновими або цегляними діафрагмами — 

поперечиковими рядами, що заходять у міжверстове заповнення , або цегляними 

вертикальними стінками-перегородками, що заходять у них на V2 цеглини — колодязна 

кладка . Для кладки полегшених стін можна застосовувати цеглу-половняк, що вкладається у 

версти зламом усередину стіни. Ряди з половняка слід чергувати з ложковими рядами з цілої 

цегли. Поперечикові ряди вертикальних поперечних діафрагм і поперечикові горизонтальні 

ряди виконують також тільки з цілої цегли. Порівняно із звичайними стінами (суцільними) 

полегшені приблизно на 40 % економніші за витратами цегли, мають меншу масу, але 

зведення їх більш трудомістке. 

Кладку з облицюванням застосовують у тих випадках, коли декоративне оздоблення 

стін із цегли та інших каменів має виконуватися одночасно з їхнім зведенням. Кладка, 

опоряджена лицьовою цеглою, може бути двох видів: 1) зовнішня верста (лицьова поверхня) і 

внутрішня частина стіни викладені з однієї і тієї самої цегли; 2) зовнішня верста — з лицьової 

цегли, а внутрішня верста і забутка — із звичайних чи інших каменів. Кладку роблять за 

багаторядною системою перев'язування, з'єднуючи масив стіни з лицьовим шаром його 

поперечиковими рядами. 

Для зовнішньої версти використовують цеглу підвищеної якості, однорідну за 

кольором, з добре обробленими зовнішніми боковими поверхнями і ребрами. Шви кладки 

розшивають. 

Одночасно із зведенням кам'яних конструкцій виконують облицювання закладними або 

притульними керамічними плитками. 

Під час зведення кам'яних конструкцій в умовах жаркої і сухої погоди цеглу потрібно 

змочувати водою. Якщо у порах є вода, це сприяє нормальному затвердінню розчину 

(утворенню цементного каменя). 

Кладку конструкцій із цегли починають і завершують поперечиковими рядами. 

Поперечинами кладуть цеглу у гнізда під балки, прогони, ферми, мауерлати, на рівні обрізу 

стін під плити, у рядах кладки, що виступає (карнизи, пояси, пілястри тощо) незалежно від 

послідовності кладки рядів прийнятої системи перев'язування. Оскільки тільки 

поперечиковими рядами зв'язують верстові ряди із забуткою, то їх слід викладати із цілої 

цегли. Цеглу-половняк і цегляний бій використовують тільки для забутки у малонавантажених 

кам'яних конструкціях. 

Тимчасові розриви у цегляній кладці по висоті поздовжніх стін і примикань внутрішніх 

стін до зовнішніх у разі зведення їх у різний час виконують у вигляді убіжної або вертикальної 

штраби 

. У вертикальні штраби треба закладати сталеві в'язі з трьох стрижнів діаметром 8 мм 

через кожні 2 м висоти для закріплення кладки, що примикатиме. 

Паралельно кладці зовнішніх стін між рядами цегли встановлюють гаки для 

закріплення кронштейнів захисних козирків, або уловлювачів , і стояків трубчастого 

риштування. Перший ярус козирків навішують на висоті не більше ніж б м над землею і 

залишають до кінця кладки стін, другий ярус навішують на висоті 6 м над першим і потім 

перевішують через кожні б...7 м. 



У процесі зведення стін, простінків і перегородок у кладку відкосів дверних і віконних 

прорізів закладають дерев'яні антисептовані вкладиші — по чотири штуки на кожний для 

закріплення відповідних блоків. 

 

ТЕМА. КАМ’ЯНІ РОБОТИ 

Лекція  

1. Загальні дані 

2. Бутове мурування 

3. Бутобетонна кладка 

4.    Цегляна кладка 
Конструкції з природних і штучних кам'яних матеріалів довговічні, міцні, вогнестійкі і 

морозостійкі. До недоліків кам'яної кладки відноситься висока її трудомісткість і значна 

вартість (а в деяких видів каменів також значна об'ємна вага і теплопровідність). Менш 

трудомісткими і більш економічними є крупно розмірні збірні деталі і конструкції. 

З кам'яних матеріалів зводять фундаменти і стіни будинків, підпірні стіни, мостові 

опори й інші спорудження. 

Для того щоб кам'яна кладка була міцні і стійкий, камені укладаються на розчині з 

дотриманням трьох основних правил розрізки кам'яної кладки (мал. 7.1). 

1. Шари (ряди) кладки повинні укладатися перпендикулярно діючим силам 

(навантаженню). Відхилення від перпендикулярності допускаються не більш 15—17°, при 

більшому куті можливі зрушення і руйнування кладки. 

Як видно з мал. 7.1, а, зусилля Р, що діє під кутом а розкладається на дві складові Рsin а 

і Рcos а. Зусилля Рcos а викликає стиск кладки, зусилля Рsin а — зрушення. Чим більше Рsin а, 

тим більша загроза зрушення кладки. Р sin д викликає силу тертя Р f cos a (f -коефіцієнт тертя). 

Стійкість кладки забезпечується за умови, якщо Psina  Р f cos a або tg a   f. З іншої сторони 

коефіцієнт тертя дорівнює tg   — кута тертя каменю по каменю (=30—35°). Отже, tg a  tg 

; a  .  З урахуванням запасу міцності (k=2) приймають a    / 2=15 - 17°, a  15 - 17°. 

Площини зіткнення одного ряду з іншим, що утворять шари кладки, називаються 

постелями. У зв'язку з тим, що на кладку стін і стовпів впливає вертикальне навантаження, 

постелі роблять горизонтальними І (виключення складає кладка арок і зводів). 

 

 
Рис. 7.1. Розрізка кам'яної кладки; 

а — схема передачі зусиль (навантаження) на кладку:  

б — системи розрізки в кладці; в — перев'язка швів кладки. 

2. Усередині кожного ряду кладка повинна бути розрізана двома системами взаємно 

перпендикулярних площин ІІ і III (швів) нормальних до площини постелі (мал. 7.1, б). Одна 

система площин рівнобіжна зовнішньої (лицьової) поверхні кладки, інша — перпендикулярна 

до неї. Відступ від цього правила приводить до утворення клина і виникненню зусиль, що 

зрушують сусідні камені. 

3. У кам'яній кладці потрібно дотримуватися визначеного порядку перев'язки швів у 

суміжних рядах: камені і шви кожного верхнього ряду повинні бути зрушені стосовно 

нижнього. У противному випадку можливе утворення окремо стоячих стовпів кладки, 

виникнення тріщин і руйнування кладки. 

На мал. 7.1, в показана лицьова площина однорядної цегельної кладки з перев'язкою 

швів у чверть цегли. 

Найбільш розповсюдженими різновидами кам'яної кладки є бутова, бутобетонна і 

цегляна. Кладка стін із дрібних блоків обробленого природного каменю аналогічна цегляній. 

2. Бутове мурування 



Бутове мурування застосовується в основному при зведенні фундаментів. При цьому 

використовують природний рваний або постелистий камінь (вапняк, піщаник, доломіт). 

Постелистий, більш високоякісний камінь, має дві приблизно рівнобіжні площини, рваний — 

неправильну форму. Марки каменю застосовують від 25 до 1000 і вище, марки розчину—410, 

25, 50, 75, 100, 150, 200, 300. Для фундаментів у вологих ґрунтах застосовують цементні 

розчини, для фундаментів у сухих ґрунтах — змішані (складні): цементно-глиняні, цементно-

вапнякові. 

Розрізняють кілька способів бутового мурування: «під затоку»» «під лопатку», «під 

скобу». 

Спосіб «під затоку» (мал. 7.2, а) застосовують при зведенні слабонавантажених 

фундаментів шириною 0,6 м і менш і глибиною 0.5—1,25 м. У траншеях зі стрімкими 

стінками на вирівняну основу укладають шар щебеню товщиною 10 см, потім насухо — ряд 

постелистого буту висотою 20—30 см більшою постіллю вниз. Покладений ряд каменів 

ущільнюють. Порожнечі між каменями заповнюють спочатку щебенем (розщебенювання), 

потім заливають рідким розчином так, щоб на каменях зверху залишався шар товщиною 

приблизно 10 см. Після цього укладають новий ряд каменів, що також заливають розчином і 

т.д. Перев'язка швів при цьому способі строго не дотримується. Кладку «під затоку» 

виконують у розпір стінок траншей. 

 

 
Рис. 7.2. Способи виконання бутового мурування: 

а — «під затоку»; б — «під лопатку»; в — «під скобу»: 1 — щебінь; 2 — розчин; 3 — 

бутовий камінь; 4 — шнур-причалка; 5 — рамка-шаблон; 6-контур кладки; 7— скоба. 

 

Спосіб «під лопатку» (мал. 7.2, б) дозволяє робити кладку більш високої якості. У 

цьому випадку кладку виконують по шнуру (причалку) горизонтальними рядами товщиною 

до 0.25 м з перев'язкою швів і ретельним розщебінюванням. На 1 м
3
 кладки потрібно близько 

0,37 м
3
 розчину. 

Кожен новий камінь укладають у підготовлену постіль зі свіжовкладеного розчину. 

Розчини, особливо в горизонтальних швах, є пружними прокладками, що зм'якшують 

нерівномірність передачі навантажень. Розчин застосовують пластичний з осіданням конуса 

5—9 см, розстеляють розчин ковшем-лопатою Мальцева. Спочатку кладуть камені лицьових 

сторін, зовнішньої і внутрішній, так звані верстові ряди, потім - забутку в проміжку між ними. 

Безпосереднє стикання каменів без розчину не допускається, тому що це знижує міцність 

кладки. Якщо бутові стрічкові фундаменти мають у перетині східчасту форму, то для 

зручності провадження робіт уздовж фронту кладки попередньо встановлюють кілька 

дерев'яних рамок-шаблонів необхідної форми, по яких потім натягають шнури-причалки. При 

відсутності шаблонів у місцях перетинання стін попередньо кладуть маякові камені. По них 

натягають причалки, за допомогою яких визначають лицьові площини стіни, горизонтальність 

і товщину ряду. Товщина рядів може бути неоднаковою, але в межах кожного ряду вона 

повинна бути постійною. Товщина швів не повинна перевищувати 15 мм. 

Спосіб «під скобу» (мал. 7.2, в) забезпечує найбільш високу якість робіт, але вимагає 

великих витрат праці. За допомогою скоби (шаблона) -дерев'яної дощечки Г-подібної форми, 

яким вимірюють висоту каменів і рядів кладки, забезпечується однакова висота в осях рядів 

кладки (25—30 см). Кладка виконується з перев'язкою швів, розщебінюванням, підготовкою 

постелі з розчину перед укладанням каменів. Однак відходів каменю в цьому випадку більше 

через необхідність більш ретельного добору (калібрування) по висоті й осколки каменів. 



Для підвищення якості бутового мурування її ущільнюють поверхневим вібратором. 

При цьому попередньо розстеляють шар розчину товщиною 4—6 см, що у процесі вібрації 

заповнює пори і щілини кладки. Бутові мурування в окремих випадках можуть виконуватися в 

сполученні з цегельної, наприклад, для обрамлення віконних і дверних прорізів, для 

одержання гладкої поверхні стіни або для облицювання. Шви не оштукатурених лицьових 

поверхонь бутового мурування обробляються й ущільнюються розшивкою (див. мал. 7.4, г). 

Довжина фронту робіт однієї ланки робітників (розмір ділянки) залежить від 

чисельності ланки: не менш 4 м при ланці з двох чоловік, 6 із трьох, 12 з п'яти. 

3. Бутобетонна кладка 
Бутобетонна кладка виконується при влаштуванні фундаментів пошарово з 

застосуванням опалубки і вібрування. Бутобетон складається з бетону і бутового каменю. 

Спочатку укладають шар бетонної суміші товщиною 0,2 м, потім камені з проміжками 4—6 

см так, щоб вони до половини покривалися бетонною сумішшю. Після цього новий шар 

бетонної суміші і т.д. Камені в поперечнику не повинні перевищувати 30 см і 1/3 ширини 

фундаменту. 

Бутовий камінь варто укладати в свіжо вкладену бетонну суміш, тому перерви в роботі 

роблять після укладання каменю. Робочі шви утворять за допомогою додаткових щитів 

опалубки. У плані робочі шви не повинні збігатися, тому їхній часто роблять уступами (по 

висоті). При поновленні роботи опалубний щит знімають, поверхню старого бетону 

зачищають сталевою щіткою або змочують розчином сульфітно-спиртової барди. У жарку 

погоду бутобетон поливають водою, укривають рогожею. 

Бутобетонна кладка менш трудомістка, чим бутова, виконується швидше, однак 

витрата цементу більше. 

4. Цегляна кладка 
Цегла випускається різних марок. У будівництві в якості стінового матеріалу 

найбільше часто застосовують глиняна цегла звичайна пластичного або напівсухого 

пресування обпалена (червона), а також силікатна, виготовлена з піску і вапна і пропарена в 

автоклавах (біла). Крім цього застосовуються й інші види цегли: щілинна, дірчаста, пориста, 

трепельна, жужільна і ін. 

Одинарна цегла має розміри 65х120х250 мм, модульна 88х120х250 мм, полуторна 

103х120х250 мм. Верхня і нижня великі площини називаються постелями, менші бічні — 

ложками, торці цегли (65 х 120 мм) — тичками, ребра — усенками. 

У залежності від виходу на лицьову поверхню кладки тичків або ложків ряди цегельної 

кладки називаються тичковими або ложковими (мал. 7.3). У цегельній кладці товщиною в 1,5 

цегли (38 см) або 2.5 цегли (64 см) мають місце змішані ряди, тобто з однієї сторони стіни 

виходять ложки, з іншого боку - тички. Ряди цеглин, що виходять на лицьові поверхні кладки, 

називають верстами. Версти можуть бути внутрішні, утворюючі внутрішню площину стіни, і 

зовнішні, вихідні на фасад будинку. Цеглини між верстами називають забуткою. Для 

зовнішніх верст, що утворять фасад будинку або споруди, варто використовувати цеглу 

правильної форми, виставляючи назовні його кращу сторону, або застосовувати спеціальну 

лицьову цеглу. Подовжні і поперечні вертикальні шви кладки мають товщину 8—15 мм (у 

середньому 10 мм), тому товщина стіни в 2 цегли складає 250+250+10=510 мм. Горизонтальні 

шви мають товщину 8—15 мм (у середньому по висоті поверху 12 мм), тому висоту ряду 

цегельної кладки вважають рівної 65+12=77 мм і 88+12=100 мм, 103+12=115 мм. Через 77, 100 

і 115 мм розмічають порядовки. 

Існують 2 основні системи перев'язки швів при цегляній кладці стін: однорядна і 

багаторядна. Однорядна кладка утвориться шляхом чергування ложкових і тичкових рядів 

через один ряд і зрушення одного ряду щодо іншого на 1/4 цегли (див. мал. 7.3, а, б). 

Поперечні шви виходять наскрізними. Усі подовжні і поперечні шви одного ряду 

перекриваються цеглинами вишележачого ряду. 

При багаторядній кладці п'ять ложкових рядів перекриваються шостим тичковим (див. 

мал. 7.3, в). Шви ложкових рядів перекриваються в подовжньому напрямку вищележачим 

поруч. 

 



 
Рис. 7.3. Цегельна кладка стін: 

а - однорядна в 2 цегли; б - однорядна в 1,5 цегли; 1 - тичкова верста; 2 – те ж ложкова; 

в - багаторядна (цифрами показаний порядок укладання цеглини): 

 I—V— ложкові ряди; VI — тичковий ряд. 

 

При багаторядній кладці п'ять ложкових рядів перекриваються шостим тичковим (див. 

мал. 7.3, в). Шви ложкових рядів перекриваються в подовжньому напрямку вищележачим 

поруч. 

Однорядна кладка проста у виконанні і більш міцна. Недоліками є необхідність 

заготівлі й укладання трьохчетверок для зміщення рядів на 1/4, більше число цеглин для верст 

і менше для забутки. Остання обставина підвищує трудомісткість, тому що версти виконувати 

сутужніше, ніж забутку. До недоліків відносять також малу площу (плече) обпирання верхньої 

цегли на нижній (1/4), у результаті чого іноді з'являються тріщини по розчині (шву). 

У багаторядній кладці переважають ложкові ряди, тому приймання кладки тривалий 

час повторюються, виробництво кладки полегшується і прискорюється. 

Однак при багаторядній кладці в перетині утвориться значний обсяг незв'язаних між 

собою верст і забуток, тому що в поперечному напрямку перев'язка здійснюється через п'ять 

рядів. Застосування багаторядної кладки не обмежено нормами, однак цей недолік варто 

враховувати, тому що навесні при відтаванні замерзлого розчину кладки можливі 

розшарування і витріскування стіни або її частини. 

При зведенні стовпів і вузьких (шириною не більш 1 м) простінків застосовують 

трьохрядную кладку, у якій три ряди ложкові, четвертий — тичковий. 

При кладці стін з полуторної (або модульної) цегли може застосовуватися чотирирядна 

перев'язка, у якій чотири ряди ложкових, п'ятий — тичковий. 

Для цегельної кладки застосовуються контрольно-вимірювальні (складаний метр, 

сталева рулетка, правило, рівень, схил і косинець) і виробничі (кельма, молоток-кірочка, ківш-

лопата і розшивка) інструменти (мал. 7.4, а, б, у, г). 

Як інвентарні пристосування застосовуються шнур-причалка для додання 

прямолінійності і горизонтальності рядам кладки, скоба Огаркова або порядовки для 

закріплення причалки (мал. 7.4, д, е, ж). 

До основних технологічних вимог, запропонованих до цегельної кладки, відносяться: 

своєчасне поливання цегли, рівномірність кладки по висоті будинків вертикальність стін і 

кутів і горизонтальність рядів. Перед початком кладки, а потім періодично в процесі зведення 



стін, кути будинку і місця перетинання стін нівелюють для 

 
Рис. 7.4. Інструменти і пристосування для кам'яної кладки: 

а — комбінована  кельма; б-ківш-лопата Мальцева;  в — молоток-кірочка; г — 

розшивка; д — причалка; е — скоба   Огаркова для кріплення причалки: ж — металева    

порядовка Ширкова;   1 — цегельна кладка: 2 - стійка зі сталевого куточка; 3 — вирізи по 

висоті рядів кладки; 4 — шнур; 5 — хомут з гальмовим гаком: 6 - затискні болти; 7 — скоби 

для кріплення порядовки; 8 — цвяхи; 9 — причальна дощечка. 

 

виявлення і наступного усунення перекосів. 

Процес кладки складається з ряду операцій: натягування причалки, розстелення 

розчину і подача цегли на стіну, кладка зовнішньої версти, кладка внутрішньої версти і 

забутки. Крім цього, необхідно перевіряти правильність кладки, розшивати шви, колоти і 

підтісувати цеглини, перелопачувати розчин. Складну частину роботи виконує майстер-муляр, 

просту — підсобний робітник. Цегельні стіни складної конструкції, а також стіни малої 

товщини зводять ланки з двох людей («двійки»). Стіни більш простої конструкції або значної 

товщини можуть виконувати ланки, що складаються з трьох-п'яти чоловік («трійки», 

«четвірки» чи «п'ятірки»). У тих випадках, коли конструкції стін, що викладаються, міняються 

по складності і товщині, ланки мулярів з чотирьох і п'яти чоловік розділяються на «двійки» чи 

«двійки» і «трійки». 

У ланці «двійка» муляр 4 розряду укладає зовнішню, а потім внутрішню версти і 

контролює правильність кладки. Інші операції виконує підсобний робітник, переміщаючись 

попереду, розстеляючи розчин і розкладаючи цеглу. При роботі «трійкою» у ланку вводиться 

ще один підсобний робітник. 

У ланці «четвірка» два кваліфікованих муляри (високої і середньої кваліфікації) 

укладають цеглу відповідно в зовнішню і внутрішню версти, два підручних виконують інший 

обсяг робіт. 

Ланка «п'ятірка» складається з мулярів 4 і 3 розрядів і трьох підсобних робітників, 

причому перший муляр веде зовнішню версту, другий — внутрішню, підсобні робітники 

виконують інші операції. 

Ділянка (фронт) робіт, вимірювана відрізком стіни в межах якого веде кладку ланка 

мулярів протягом зміни, називається ділянкою. Границі ділянки призначаються з урахуванням 

складності кладки, чисельності ланки, товщини стіни і зручності провадження робіт. 



Укладати цеглини в зовнішню і внутрішню версти й одночасно заповнювати шви 

розчином робітник може з кельмою або без неї — кладка впритиск і вприжим (мал. 7.5). 

При кладці впритиск робітник загрібає розчин для утворення вертикального шва 

ребром нахиленої цегли. В муляра вільні обидві руки, тому він може одночасно укласти дві 

цегли, у результаті чого підвищується продуктивність праці. 

Укладаючи цеглини по одному вприжим, розчин для вертикального шва загрібають 

кельмою, притискаючи його до покладеного раніше цеглі, слідом присувають нова цегла, що 

займає місце кельми. 

Різновидом прийому кладки впритиск є прийом впритиск з підрізуванням, що 

застосовується для кладки стін з повними швами. У цьому випадку вичавлений розчин зі шва 

підрізається кельмою. 

 

 
Рис. 7.5. Прийоми цегельної кладки: 

а — впритиск; б — вприжим; 1 - розчин; 2 —  цегла, що укладається; 3- кельма. 

 

Якщо передбачена штукатурка стін, шви залишають не заповненими, тобто розчин не 

доходить до лицьової сторони стіни на 15 мм, у стовпах — на 10 мм. Така кладка називається 

впустошовку. 

Для кладки стін з перекриттів споруджуваного будинку застосовують підмости; при 

зведенні стін одноповерхових промислових будинків і різних споруд, у яких перекриття 

відсутні,— риштування. 

Звичайно поверх споруджуваних будинків або цивільних будинків, у залежності від 

його висоти і типу наявного риштування, розчленовують по висоті на три, рідше — два яруси. 

Кладку нижнього ярусу ведуть з перекриття до висоти 1,2 м. Вище 1,2 м (16 рядів кладки) 

продуктивність праці і якість кладки різко знижується. Тому ставлять підмости, з яких ведуть 

кладку другого ярусу. При наявності третього ярусу підмости нарощують. Блокові і панельні 

підмости, що переставляються кранами зі захватки на захватку і з поверху на поверх, 

витиснули збірно-розбірні, котрі переставлялися вручну, і застосовуються лише в 

малоповерховому будівництві. 

Блокові підмости мають просторову ґратчасту металеву конструкцію з дерев'яним 

настилом і поручнями, а також петлями для підйому їх краном. Для кладки третього ярусу 

один блок ставиться на іншій (мал. 7.5, а). Ширина риштування 2.9. висота 1.2. довжина до 

5—5.7 м по розмірі кімнат. 

Шарнірно-панельні підмости з трикутними відкидними опорами не вимагають 

нарощування. Для збільшення висоти підмости піднімають, повертають опори навколо 

шарнірів і закріплюють у новому положенні (мал. 7.5, б). 

У промисловому будівництві широко застосовують безболтові трубчасті риштування  і 

струнні риштування (мал. 7.6). 

 
Рис. 7.6. Підмости для цегляної кладки: 



а — схема установки блокового риштування; б — шарнірно-панельні підмости; 1 — 

стіна; 2— робоче місце муляра (ширина 0,6—0,7 м); 3 — зона матеріалів (ширина 1— 1,2 м), 

4— блокові підмости для кладки II ярусу; 5— те ж, для кладки III ярусу. 

 

Трубчасті риштування складаються з вертикальних стійок, горизонтальних розпірок 

(ригелів) і настилу, причому для безпеки в риштування повинно бути два настили — робочий і 

(на метр — півтора нижче) захисний. Риштування прості по конструкції, тому їх можна 

швидко розбирати. У процесі збірки верхня стійка вставляється в патрубок нижньої. Трубчасті 

розпірки (ригелі) мають П-подібну форму і свої кінці вставляються в патрубки, приварені до 

стійок. Трубчасті риштування кріпляться скрутками з дроту діаметром 4—6 мм до каркаса 

будинку або цегляної кладки в процесі зведення стіни і нарощуються в міру збільшення її 

висоти. Стійки риштування розташовують одна від іншої на відстані 2 м. 

 
Рис. 7.7. Риштування для кам'яної кладки: 

а - безболтові трубчасті; б — струнні підвісні риштування; 1-стійка риштування; 2— 

ригель риштування; 3 - цегляна стіна; 4 – каркас будинку; 5 — робочий настил; 6 - захисний 

настил;  7 — струни: 8-консолі. 

 

Струнні риштування підвішуються до інвентарних кронштейнів, закріплених у 

риштування верхньої частини колони каркаса. Для збільшення стійкості кронштейни 

скріплюють між собою прогонами, розташованими уздовж лінії стіни. На кронштейнах 

попарно підвішують і надійно закріплюють струни. Струни виконані з круглої сталі діаметром 

19 мм, складаються із секцій (ланок) довжиною 3 м, які між собою скріплені карабінами. У 

струнах передбачені петлі для прогонів, на прогонах закріплюють дощатий настил. Міцність 

кожної струни попередньо перевіряється. 

Після збірки риштування будь-якої конструкції виконується їх перевірка спеціальною 

комісією, що відповідає за безпеку робіт. Перевіряють загальну міцність і стійкість 

конструкції, всі вузли, прогони (відсутність сучків тріщин, гниття), кріплення настилу і 

поручнів, заземлення, громозахист, відповідно до вимог СНиП III-A. 11—62 «Техніка безпеки 

в будівництві». Застосовують також катучі риштування, трубчасті риштування, що 

скріплюються хомутами, і ін. 

Цегляну кладку варто вести потоковим методом. Захватки приблизно рівної 

трудомісткості членуються на ділянки. Кожен поверх, як правило, поділяють на дві захватки. 

На першій захватці мулярі ведуть кладку і ярусу, на другій — заготовлюється цегла. Потім 

мулярі виконують кладку на другій захватці, на першій — установлюють підмости, 

заготовлюють цеглу і т.д. Монтаж конструкцій виконується в дві або три зміни. 

Кладку на кожній захватці можна вести на висоту всього поверху. При цьому будинок 

у плані також поділяють на дві захватки, однак мулярі переходять на другу захватку після 

закінчення кладки поверху на першій. Установлюють підмости і заготовлюють цеглу інші 

робітники в другу чи третю зміну. Такий спосіб зручний, якщо границею захватки є 

осадочний шов і не потрібно оформляти перерву в кладці у виді так званої штраби на усю 

висоту поверху. 

Можливе застосування трьохзахватної схеми цегляної кладки. Тоді на першій захватці 

ведуть кладку, на другий — заготівлю цегли, на третій — установлюють підмости. 

Трьохзахватна схема застосовується, коли установка риштовання і заготівля цегли вимагають 

великих трудових витрат. 



На беззахватній (кільцевій) схемі кладку веде ланка з 6 чоловік: зовнішню версту — 

кваліфікований муляр і підручний, слідом дві пари — внутрішню версту і забутку. Такий 

спосіб зручний при зведенні будинків з невеликою кількістю поперечних стін, наприклад, 

складів. У житлових будинках у місцях перетинання стін приходиться залишати численні 

штраби у виді випусків цеглин зі стіни для сполучення наступної кладки внутрішніх стін з 

раніше викладеної, що знижує ефективність застосування такої схеми. 

Правильна організація кам'яної кладки повинна забезпечувати гарну якість і безпеку 

робіт, високу продуктивність праці в мулярів і інших робітників, максимальне використання 

баштових та інших кранів за часом і вантажопідйомністю, дострокову здачу будинку в 

експлуатацію. 

Цегляна кладка стін при зведенні будинку є ведучим процесом , вона впливає на темпи 

виконання інших процесів, і її організації приділяється велика увага. 

При складанні технологічної карти виробництва цегляної кладки поверху визначають 

трудомісткість кладки Q, тривалість робіт Т і кількість робітників у бригаді N. Трудомісткість 

кладки визначається множенням обсягу робіт V на норму часу Нтим. Для кладки, неоднорідної 

по складності, трудомісткість визначається сумою трудових витрат кладки різного виду. 

Тривалість кладки поверху при відомому складі бригади мулярів визначається з 

урахуванням коефіцієнта перевиконання норм кп по формулі 

Т = Q / N kп 

По цій формулі можна також визначити кількість робітників у бригаді при заданій 

тривалості кладки. 

Потім визначається змінна продуктивність крана і встановлюється необхідна кількість 

кранів. 

Трьох- і чотирьохсекційні цегляні будинки звичайно зводять за допомогою одного 

крана. На будівництві будинків з великою кількістю секцій можуть працювати два крани. 

Вантажопідйомність і висота підйому гака крана повинні забезпечити підйом будь-якого 

збірного залізобетонного елемента, піддона з цеглою або бадді (бункера) з розчином у будь-

яке місце споруджуваного будинку. 

При трьохзмінній роботі баштового крана в першу і другу зміни ведуть  цегляну 

кладку, у третю - підготовляють фронт робіт для першої зміни і монтують збірні залізобетонні 

конструкції і панельні перегородки. 

Організація цегляної кладки значно спрощується, якщо сполучають професії 

(наприклад, муляра і монтажника), а також  при зведенні будинку комплексною бригадою, що 

складається з мулярів, монтажників і транспортного робітників. 

Існують кілька способів доставки цегли з цегельних заводів на робочі місця мулярів. 

Найбільш раціонально транспортувати цеглу на піддонах. Для стійкості при транспортуванні 

цегла укладається на піддон «ялинкою». Навантаження на заводі і розвантаження на об'єкті 

таких пакетів здійснюються за допомогою інвентарного футляра — контейнера. Оснащення 

для навантаження і доставки цегли на піддонах пакетним способом уніфіковані ЦНІІМТП. У 

комплект входять: піддон розміром 520х1030 мм, навантажувальне захоплення грейферного 

типу для роботи на заводі і трьохстіночний футляр на один чи два пакети в залежності від 

вантажопідйомності крана і міцності риштовання. 

Розчини для цегельної кладки транспортують до об'єкта в основному автосамоскидами, 

на об'єкт - будівельними кранами. Розчин перевантажують у зоні дії баштового крана з 

автосамоскидів у металеві розчинні ящики, поставлені поруч на невелику бетонну чи 

асфальтову прийомну площадку. Потім завантажені ящики за допомогою Н-подібної траверси 

краном подають на робоче місце. Для кращого використання крана ящики піднімають 

гірляндою по 3—4 шухляди (один під іншим). 

Крім цього, розчин може подаватися в роздавальних бункерах (баддях) і 

вивантажуватися в розчинні ящики на робочих місцях або транспортуватися по трубах за 

допомогою розчинонасосів або установок М. С. Марчукова. 

 

Лекція  
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1.Виробництво кам'яної кладки в зимових умовах 
Для виконання кам'яної кладки при від’ємній температурі застосовується метод 

заморожування, що використовується при зведенні багатьох видів споруд. Методом 

заморожування не можна вести кладку позацентрово навантажених конструкцій, стовпів, 

пілястр, бутобетонної кладки, зводів, арок. У робочих кресленнях повинні бути приведені 

вказівки про дозвіл кладки методом заморожування. 

Метод заморожування полягає в наступному. Цегла (камінь), очищений від снігу і 

льоду, укладають у стіну (фундамент) на підігрітому розчині, температура якого повинна бути 

не нижче +10°, якщо температура зовнішнього повітря —10°, і відповідно +15 і +20°, якщо 

температура зовнішнього повітря —15 чи —20°. Для збереження тепла й зручності вкладання 

розчину кузови автосамосвалів і розчинні ящики повинні бути утеплені. Крім цього, розчинні 

ящики іноді підігрівають. Узимку розчин обов'язково повинний містити портландцемент. 

Товщина швів узимку не повинна перевищувати товщини літніх швів. За замерзлою кладкою 

ведеться систематичне спостереження. Навесні при відтаванні розчин робиться пластичним. 

Відтанута кладка поступово набирає міцності. У стадії відтавання кладки товщиною 1,5 

цеглини і більш межа міцності розчинів марки М 25 і більш приймається рівним 0,2 Мпа, 

якщо розчин приготований із застосуванням портландцементу. При товщині кладки менше 1,5 

цеглини межу міцності такого розчину вважають рівною нулю. 

У разі приготування розчину із застосуванням шлакопортландцементу або 

пуццоланового портландцементу при будь-якій товщині кладки межа міцності розчину 

прирівнюється нулю. У розчині, що відтанув, йде реакція гидратации і кладка поступово 

набирає міцність, проте кінцева величина останньої в порівнянні з міцністю літньої кладки 

буде нижча на 10— 25 % і більш залежно від вигляду і марки розчину, а також від 

температурних   умов. 

Найбільш небезпечний для стану кам'яної кладки, виконаної заморожуванням, період  

коли кладка відтає. В цей період пластичний розчин, що відтанув, обтискається вище розміщеними 

шарами кладки і конструкція отримує просідання (1—2 мм на кожен метр висоти кладки). Таке 

просідання нестрашне, якщо вона рівномірна по всьому перетину конструкції. Насправді ж 

просідання,  як правило,  нерівномірне. Пояснюється це нерівномірністю відтавання розчину 

по товщині кладки. Наприклад, неоднаково (вірніше, неодночасно) відтають стіни, повернені на 

північ і на південь, а також стіни при штучному відігріванні. Таким чином, в період відтавання 

одна частина розчину в кладці ще зберігає замерзлий стан, інша частина відтає, а деяка  кількість  

розчину  вже   набрала   міцність.   Така кладка, природно, стає нестійкою. Положення 

посилюється дією на  конструкцію ексцентричного навантаження. Досвід показує, що основне 

число деформацій і обвалень кам'яних конструкцій, зведених в зимових умовах, доводиться на 

весняний період, тобто на період відтавання кладки. 

Саме до настання відтавання необхідно забезпечити збереження стійкості кладки, підсилити 

спостереження за станом конструкцій, особливо в навантажених частинах. Для розвантаження  

конструкцій до початку відтавання з перекриттів прибирають зайві матеріали, 

конструкції, непотрібне обладнання, сміття. 

Щоб забезпечити просідання конструкції від обтиску розчину, що відтанув, висоту отворів 

роблять декілька більшою, ніж для літньої кладки (на 5 мм для цеглини і на 3 мм для каменів). Для 

розвантаження простінків в отворах враспір встановлюють стійки на двосторонніх клинах, що 

дозволяють регулювати положення стійкий у міру осідань кладки. Іноді використовують металеві 

стійки з домкратними опорами. 

З метою зменшення навантаження від прогонів під їх кінці підводять стійки, що опираються 

на дерев'яні клини. При цьому стійки встановлюються по прямовисній лінії на всіх нищележачих 

поверхах. Нижні стійки краще оперти на фундамент або на грунт через  підкладки. 

Для збільшення несучої здатності і забезпечення стійкості стовпів і простінків встановлюють 

інвентарні хомути з металевих кутників, стягнутих болтами. У промислових одноповерхових будівлях 

із стінами висотою б—8 м використовуються кріплення з вертикальних двосторонніх брусів-

стискань, стягнутих болтами і посилених відтяжками і підкошуваннями. 

Для сприйняття деформацій, обумовлених нерівномірними осіданнями грунту, в місцях 

примикань, перетинах, кутах стін, в стовпах і простінках згідно проекту укладаються арматурні 

зв'язки. У глухих стінах ставлять зв'язки завдовжки 120 см. При розташуванні каналів, отворів в 



стіні поблизу від місць примикання зв'язку не повинні перетинати їх. При необхідності для кріплення 

стін встановлюють металеві стягування, що розташовуються в перекритті. 

Перекриття кожного поверху анкеруются з метою забезпечення стійкості кладки в 

період відтавання. Залишені в кладці штраби, ніші, борозни повинні бути закладені, хоча  б 

сухою цеглою. Тимчасові кріплення встановлюються на весь період відтавання кладки, але не 

менше, ніж на 12 днів. 

Кладка способом заморожування ведеться на розчинах не нижче за М 10 без хімічних 

добавок. Для приготування розчину використовують просіяний пісок. Останній не повинен 

містити домішок льоду і мерзлих грудок розміром більше 10 мм. Для кладки застосовують 

цементні, цементно-вапняні і цементні глинисті розчини.  

Якщо в цементний розчин вводять вапняне або глиняне тісто, то воно повинно бути 

талим. Для підвищення пластичності розчину в нього додають органічні пластифікатори — 

мікропіноутворювачі. 

Підігрів розчину здійснюється шляхом нагріву води до тем ператури не вище 80 °С. 

Якщо цього недостатньо, нагрівають і пісок до температури, що не перевищує 60 °С. 

Температура розчину у момент використання повинна бути не меншого 5, 10 і 15 °С при 

температурі повітря відповідно до —10, —20 °С і нижче.  

2. Кладка на розчинах з протиморозними хімічними добавками 

Введення в розчини з цементним в’яжучим протиморозних хімічних добавок дозволяє 

понизити температуру замерзання води, що міститься в них, і прискорити процес твердіння 

розчину. В якості добавок використовують нітрит натрію, сода, нітрит кальцію з сечовиною, 

хлористий кальцій і хлористий натрій. 

Протиморозні хімічні добавки вводяться у воду залежно від виду добавки і 

середньодобової температури повітря. Наприклад, рекомендується при середньодобовій 

температурі повітря від —6 до —15 °С вводити добавку соди в кількості 10 % від маси 

цементу в розчині, а при температурі повітря від —16 до —30 °С   — 15 %. 

Розчини з хімічними протиморозними добавками можуть при негативній температурі 

набрати до замерзання міцність не меншого 20 % від проектної. Якщо такі розчини потім 

замерзають, то після відтавання і твердения протягом 28 діб при позитивній температурі 

зниження їх міцності не відбудеться. 

При зведенні конструкції на розчині з хімічними добавками використовують розчини 

не нижче за М 50. При необхідності інтенсивного набору міцності в розчинах застосовують 

портландцемент М 300, допускається також використання шлакопортландцементу і 

пуццоланового портландцементу не нижче за М 300. 

Введення хімічних морозостійких добавок в розчин кладки викликає значне 

скорочення терміну його схоплювання. Для уповільнення схоплювання розчинів з добавкою 

соди використовують сульфітно-дріжджову брагу в кількості не більше 1 % і 2,5 % від маси 

цементу відповідно при застосуванні портландцементу і шлакопортландцементу. При цьому 

вдається зберегти задовільну рухливість розчину приблизно 60—90 хв. Зручновкладувансть 

розчину з добавкою соди може бути підвищена введенням глиняного тесту в кількості до 40% 

від маси цементу. При добавках нітриту натрію і нітриту кальцію з сечовиною разом з 

глиняним можна використовувати вапняне   тісто. 

Оскільки хімічні добавки гігроскопічні, часто дають висоли на поверхнях кладки, а 

деякі з них виділяють шкідливі гази, є обмеження на їх використання в розчинах. Крім того, 

враховуються умови експлуатації конструкцій: не дозволяється використовувати розчини з 

хімічними добавками для кладки стін в приміщенні з відносною вологістю повітря при 

експлуатації більше 60 % або температурою більше 40 °С, а також розташованих в зоні 

змінного рівня води або таких, що піддаються періодичному зволоженню. 

У складі ППР по зведенню кам'яних конструкцій на розчинах з морозостійкими 

добавками указується вид добавки залежно від виду конструкції і умов її експлуатації з 

урахуванням температурних обмежень і місця приготування розчину, а також відповідно до 

вимог СНіП на виробництво і приймання кам'яних робіт. 

Виробництво робіт по зведенню в зимових умовах кладки на розчинах з 

морозостійкими добавками, особливо розчини з малими термінами збереження робочої 

рухливості, вимагаю розробки організаційних заходів щодо якісного приготування, своєчасній 

доставці, оперативному укладанню розчинів і підготовці фронту робіт. 



Приготування розчину з хімічними добавками може бути організоване централізовано 

на заводі, на об'єкті або в дорозі в авторозчинозмішувачах. Вибір місця приготування 

залежить від терміну збереження розчином робочої рухливості. 

Технологія приготування розчину наступна: спочатку в змішувач завантажується 

довільна кількість сухої суміші, потім воно зачиняється при перемішуванні сольовим 

розчином робочої концентрації до отримання суміші заданої консистенції. На кожному 

майданчику повинен бути контрольний пункт, обладнаний приладами для контролю щільності 

розчинів сольових і пластифікуючих добавок, формами для контрольних зразків  розчину. 

Автотранспорт для перевезення розчинів повинен бути утеплений так, щоб зниження 

температури розчину склало не більше 5 °С. Якщо транспортні засоби обладнані підігрівом, 

необхідно виключити перегрів розчину на контакті з кузовом вище за температуру +20 °С. 

Забороняється застосування сумішей, заморожених в дорозі або при зберіганні і відігрітих 

гарячою водою. 

Укладання розчину з морозостійкими добавками проводять на холодну основу без 

підігрівання арматури. Обов'язково очищають основу від снігу, сміття. Для очищення не 

можна використовувати гарячу воду або продувку теплим повітрям, оскільки це призведе до 

зниження зчеплення розчину з основою. 

3. Штучний прогрів кладки 

Найбільша висота конструкції, що зводиться в зимовий час будь-яким способом, що 

допускається, встановлюється розрахунком по несучій здатності кладки. Згідно СНіП при 

використанні способу заморожування за один зимовий період допускається зведення 

конструкції висотою, що не перевищує 15 м. 

При зведенні будівель підвищеної поверховості для забезпечення безперервності 

виробництва робіт, а також при штукатурних роботах здійснюють штучний прогрів кладки. 

У разі виконання кладки з штучним прогрівом конструкцій застосовують розчин не 

нижче за М 10 без хімічних добавок. Обігрів кладки продовжують стільки часу, скільки 

необхідно для того, щоб кладка досягла міцності, достатньої для навантаження її 

вищерозміщеними конструкціями споруди. Для прогріву кладки зазвичай використовують 

центральне опалювання або переносні нагрівальні прилади. 

При прогреві будівлі спочатку відбувається відтаювання кладки, а потім набирання 

нею міцності. Глибина відтавання стін залежить від тривалості прогріву, температур повітря 

зовні і всередині приміщень, виду цеглини і товщини стін. Наприклад, зовнішня стіна 

завтовшки в дві цеглини, викладена з глиняної цеглини, при температурі зовнішнього повітря 

—15 °С, а усередині приміщення +25 °С відтає через 5 діб на половину своєї товщини. 

Глибина відтавання уточнюється вимірами температури. 

У проекті виробництва кам'яних робіт способом прогріву конструкцій повинні бути 

вказані: тривалість прогріву кладки, режим прогріву і глибина відтавання кладки, що 

розраховуються залежно від середньодобової температури зовнішнього повітря. При цьому 

температура всередині частини будівлі (у найбільш охолоджених місцях біля зовнішніх стін 

на висоті 0,5 м від підлоги), що обігрівається, приймається не нижче +10°С. 

Технологія кладки при використанні штучного прогріву така ж, як при способі 

заморожування, і виконується відповідно до вимог СНіП. 

Прогрів конструкцій проводять частіше всього поповерхово, проте він може 

здійснюватися і по всій будівлі або в нижній його частині, а також в межах секцій, розділених 

просадочними швами. До початку обігріву в межах поверху заповнюють всі віконні і дверні 

отвори, влаштовують шлюзи в сходових клітках, звільняють перекриття від зайвих 

навантажень, снігу і льоду. 

Для обігріву кладки економічніше використовувати систему постійного опалювання з 

поповерховим підключенням. За відсутності такої можливості застосовують спіральні 

електронагрівачі, калорифери, теплові відбивні екрани, газові пальники. Кутові ділянки стін 

слід прогрівати особливо добре. 

У початковий період прогрева вологість повітря в приміщеннях  досягає 90%, що 

негативно позначається на дерев'яних конструкціях. У зв'язку з цим необхідно забезпечувати 

вентиляцію приміщень, для того, щоб вологість повітря в них в цей час не перевищувала 70%. 

Не можна допускати місцевий перегрів кладки. 



На період прогріву кладки встановлюють тимчасові кріплення переобтяжених ділянок 

конструкцій і залишають їх на весь час природного відтавання кладки навесні. 

Під час прогріву конструкцій ведуть безперервний контроль за режимом прогріву і 

набором міцності розчином по товщині кладки. Навантаження прогрітої кладки допускається 

за наслідками контрольних випробувань міцності розчину. 

При невеликих об'ємах кам'яних робіт або при ремонті конструкцій використовують 

або спосіб електропрогрівання кладки, або ведуть кладку в тепляках. Застосування того або 

іншого способу обгрунтовується відповідним техніко-економічним розрахунком. 

Електропрогрівання кладки проводять для зміцнення простінків і стовпів. Електроди 

закладають в шви і підключають до мережі напругою 220—380 В. У армованій кладці роль 

електродів можуть виконати арматурні сітки. Електропрогрівання ведуть до набору розчином 

20 % марочній міцності. Є досвід застосування для прогріву зовнішніх стін спеціальних 

підвісних електронагрівальних панелей, забезпечених автоматичними пристроями для 

регулювання температури по заданому режиму. При необхідності обігріву конструкцій з усіх 

боків використовують також еластичні мати з нагрівачами у вигляді гнучкого гріючого 

електрокабеля або тканої металевої гнучкої сітки. 

Кладку в тепляках виконують рідко, переважно в районах з суворим кліматом при 

температурі повітря до —50 °С. Тепляки влаштовують з еластичних синтетичних плівок і 

тканин, а також  з повітренадувних  оболонок.  Тепляк  вкриває конструкцію цілком. Повітря в 

тепляках нагрівається калориферами. Цегла і інші матеріали кладок витримують в тепляках не 

меншого доби. Зведена конструкція обігрівається в тепляке не менше 3 діб. 

 

ТЕМА 14.  Кам’яні  роботи 

Лекція  

1. Організація робочого місця і праці мулярів. 

2. Контроль якості кам’яної кладки. 

3. Безпека праці . 

 

1. Організація робочого місця муляра відчутно впливає на продуктивність 

кам'яних робіт. Робоче місце муляра являє собою частину фронту робіт ланки, в межах якого 

розташовані: ділянка конструкції, що зводиться, матеріали, інструмент, пристрої і 

переміщуються робітники. Він складається з трьох зон: робочої, матеріалів і переходу 

робітників (допоміжної) (рис.5.19, I, II, III). Робоча зона, розташована між кладкою і 

матеріалами шириною 0,6...0,7 м, відведена для роботи мулярів. Зона, призначена для 

матеріалів, має ширину 1,3...1,5 м, а зона переходу робітників – 0,5...0,6 м. Таким чином, 

загальна ширина робочого місця повинна складати 2,4...2,8 м. З метою ефективного виконання 

операцій матеріали розкладають по черзі. При зведенні стін із прорізами цеглу розташовують 

навпроти простінків, а розчин – протилежно прорізам. Цеглу заготовляють заздалегідь, а 

розчин – перед початком робіт. 

Рис.– Робоче місце муляра 

 

Висота рівня кладки впливає на продуктивність праці муляра. Виходячи із залежності 

продуктивності від висоти кладки, визначено, що при кладці конструкцій у 2 цегли висота 

ярусу має бути 1,2 м, а при товщині в 3 цегли – 0,9 м. 

Організація роботи бригади 

Робочі операції, виконувані бригадою і ланками мулярів, не однакові за складністю. З 

метою ефективної організації праці, з огляду на 

об’єми робіт і ступінь складності стін, що зводяться, необхідно: визначити кількість і 

розміри захваток і ярусів; розрахувати чисельний склад бригади і ланок, а також розподілити їх 

по фронту робіт відповідно до спеціалізації і кваліфікації. При цьому враховують, що 

викладати маяки, встановлювати порядовки і виводити по необхідному рівню шнур-причалку, 

укладати верстові ряди, при необхідності виконувати облицювання стін і здійснювати 

контроль повинні муляри високої кваліфікації, а менш кваліфіковані або підсобники – 

подавати цеглу (камені), розчин і виконувати забутку. 

Процес цегельної кладки організують поточно-розчленованим і поточно-кільцевим 

(конвеєрним) методами. Поточно-розчленований метод передбачає поділ будинку на 2..3 



захватки, що дозволяє одночасно організувати роботу безперервним потоком окремими 

спеціалізованими ланками (мулярами, теслями і т.п.). У такому разі муляри не очікують, поки 

влаштують перекриття та встановлять підмости, а теслі – поки муляри викладуть стіну до 

рівня висоти 

ярусу. 

Двозахватна система передбачає одночасну роботу на одній захватці мулярів і на 

другій теслів, які встановлюють підмости для зведення яруса. Однозмінна робота на двох 

захватках забезпечується за умови виконання робіт з установки риштування в першу півзміну, а 

по заготівлі матеріалів (підготовка робочого місця) – у другу півзміну. 

Система, що передбачає поділ поверху на три частини, тобто тризахватна, дозволяє в 

один і той же час на першій захватці викладати цегельну кладку, на другій встановлювати 

підмости для наступного яруса кладки, на третій вести підготовку робочого місця для 

наступного яруса. 

Кожна ланка бригади мулярів виконує роботи на своїй ділянці. Спеціалізація бригади 

за ―осьовим‖ принципом вимагає закріплення за кожною ланкою на всіх поверхах певних 

ділянок у тих самих осях будинку. 

Довжину ділянки по фронту робіт визначають за формулою 

L  
N  t  Kн  Kпр 

Hвр  b  h 
,
 

де L – довжина ділянки, м; N – кількість мулярів у ланці, чол.; t – тривалість робочої 

зміни, год.; 

 

Кн – коефіцієнт перевиконання норм; 

Кпр – коефіцієнт прорізності стін (відношення площі 

стін без відрахування прорізів до площі стін з відрахуванням прорізів); 
Нвр – норма 

часу на 1м
3
 кладки, люд.-год.; b – товщина стінки, м; h – висота яруса кладки, виконувана за 

зміну, м. 

При поточно-розчленованому методі роботу ведуть ланками, склад яких визначається 

важкістю кладки, системою перев'язки швів і товщиною стін. Процес зведення стін таким 

методом виконують ланками «двійками», «трійками», «четвірками» і «п'ятірками». У кожній 

ланці муляри повинні бути рівномірно завантажені й виконувати операції, що за складністю 

відповідають їх розряду. 

Ланка «двійка» веде роботи з кладки стін з великим числом прорізів і стін товщиною в 

півтори й одну цеглину, а також перегородок у півцеглини. Стіни товщиною в дві цеглини при 

однорядній перев'язці і товщиною півтори цегли при багаторядної, зводить ланка «трійка» . 

Кладку зовнішньої і внутрішньої версти виконують муляри вищого розряду й один з мулярів 

нижчого розряду, а другий муляр другого розряду заповнює простір 

між рядами. 

Стіни колодязної системи із засипанням порожнеч зводять ланки «четвірки». Вони 

проводять також роботи при кладці стін товщиною не менше в дві цеглини з одночасним 

облицюванням. Кладку стін простої і середньої складності в дві і більше цеглини, ефективно 

виконує ланка «п'ятірка 

Поточно-конвеєрним методом кладку в межах захватки ведуть ланками «шістками». За 

таких умов організації робіт захватку на ділянки не розбивають. У ланці «шістці» 

працюють 

«двійками». Кожна така ланка, укладаючи один ряд, послідовно переміщується по 

периметрі захватки. Перша «двійка» установлює причалку і викладає зовнішню версту, за 

нею друга 

«двійка» веде кладку внутрішньої версти, а остання виконує забутку . 

2. Контроль якості кам'яної кладки 

Якість кладки необхідно контролювати постійно, перевіряючи її відповідність робочим 

кресленням і вимогам будівельних норм і правил. Можливі відхилення від проектних розмірів 

не повинні перевищувати припустимі, передбачені діючою нормативною документацією. 



Якість цегли і розчину встановлюють за паспортами заводів-виготовлювачів, а також за 

результатами лабораторних випробувань. За ступенем зведення конструкцій необхідно 

здійснювати геодезичний контроль. 

У процесі виконання кладки перевіряють правильність перев'язки і якість швів, 

горизонтальність, вертикальність і прямолінійність поверхонь стін і кутів. Крім цього 

встановлюють, чи правильно влаштовані, встановлені й розташовані арматура, прорізи, ніші, 

закладні деталі, зв'язки, деформаційні шви, димові й вентиляційні канали. 

Вертикальність кутів кладки контролюють рівнем і виском, горизонтальність – 

правилом і рівнем не менше двох разів на кожному ярусі. 

Товщину швів перевіряють через 5...6 рядів кладки. Середня товщина горизонтальних 

швів повинна складати 12, а вертикальних – 10 мм. 

При виконанні кладки в сухих, жарких і вітряних умовах перед укладанням цеглу 

необхідно змочувати в ємкості з водою, що забезпечує краще зчеплення розчину з цеглою і 

його нормальне твердіння. Поверхню раніше покладеної цегли перед поновленням кладки слід 

поливати водою. У цьому разі виключається відсмоктування води з розчину, що негативно 

впливає на його водовміст і міцність. 

По завершенні кладки поверху, використовуючи нівелір, перевіряють її 

горизонтальність і оцінку верху. Відхилення рядів кладки з цегли по горизонталі не повинне 

перевищувати 15 мм на 10 м довжини. Зсув від проектних положень осей конструкцій має бути 

не більше 10 мм, а відхилення оцінок поверхів – не більше 15 мм. Не допускається зсув від 

вертикалі стін, стовпів, пілястр більше 10 мм на поверх і 30 мм на будинок. 

У процесі зведення кам'яних конструкцій здійснюється виробничий контроль якості 

робіт, який включає: вхідний контроль робочої документації, конструкцій, стінових виробів, 

напівфабрикатів і матеріалів; операційний контроль окремих процесів і операцій; 

приймальний контроль кам'яних конструкцій. 

Під час вхідного контролю робочої документації перевіряють її комплектність і 

відповідність нормативним вимогам. При вхідному контролі конструкцій, стінових виробів, 

заготовок і напівфабрикатів здійснюють їх зовнішній огляд, перевіряють відповідність їх 

проекту, вимогам стандартів і нормативним документам, а також наявність і зміст 

супроводжувальних документів, паспортів і сертифікатів. 

Операційний контроль здійснюють під час виконання кладоч-них операцій і 

спрямовують на забезпечення своєчасного виявлення дефектів, виправлення та попередження 

їх. При операційному контролі перевіряють: додержання технології виконання кладочних 

операцій; відповідність кам'яних робіт робочій документації, будівельним нормам, правилам і 

стандартам 

— правильність перев'язування швів, геометричні розміри конструктивних елементів 

кам'яної 

кладки, горизонтальність рядів кладки, вертикальність поверхонь і кутів, прорізів, 

товщину і заповнення швів тощо. 

Під час приймального контролю перевіряють якість виконаних робіт відповідно до 

проекту і нормативних вимог. Прийманню підлягають як закінчені роботи із зведення кам'яних 

конструкцій, так і приховані, які підлягають попередньому прийманню зі складанням актів на 

приховані роботи. Приймання робіт здійснюється до опорядження кам'яних конструкцій. 

Попередньому прийманню зі складанням актів на приховані роботи підлягають: основи 

і фундаменти — якість і стан ґрунтів, глибина закладання і розміри фундаментів; якість 

кладки, наявність гідроізоляції кладки, арматури, анкерів, закладних деталей і захист їх від 

корозії; надійність закріплення карнизів, балконів та інших консольних конструкцій; 

конструкція і положення місць обпирання ферм, прогонів, балок і плит на стіни і стовпи та 

закладання їх у кладку; наявність та конструкція осадкових, деформаційних і антисейсмічних 

швів, антисейсмічних поясів, їх розміри, армування і міцнісні показники; геодезичні розбивні 

роботи та інші приховані роботи. 

При прийманні закінчених робіт перевіряють правильність перев'язування швів, 

геометричні розміри, положення і відхилення елементів кам'яної кладки (прорізи, простінки, 

стовпи тощо) відносно розбивних осей, горизонтальність рядів кладки, вертикальність 

поверхонь, кутів і прорізів, товщину і заповнення швів, якість фасадних поверхонь  тощо. 



Результати виробничого контролю фіксують у відповідних виконавчих документах, де 

наведено оцінку якості робіт, відповідність їх проекту і нормативним документам, а також 

прийняті методи, терміни і періодичність контролю. 

 

3. Безпека при виконанні кам’яних робіт 

При зведенні кам'яних конструкцій треба строго дотримувати правила охорони праці, 

викладені в діючих нормативних документах. 

До виконання кам'яних робіт допускаються робітники, які пройшли вступний 

інструктаж з дотримання правил, що забезпечують безпеку виконання процесів, а також 

інструктаж на робочому місці, що враховує охорону праці в конкретних умовах робочого 

місця, і будівельного майданчика об'єкта, який зводиться. 

У процесі кладки муляр зобов'язаний виконувати наступні вимоги: працювати в 

спецодязі, захисній касці, застосовувати запобіжні пристрої, тримати в порядку й чистоті 

робоче місце, при розшивці зовнішніх швів не знаходитися на стіні, обгороджувати викладені 

прорізи або встановлювати дверні чи віконні блоки, стежити за справністю інструменту, 

рубання і тесання цегли виконувати в захисних окулярах, спускатися з риштування тільки по 

драбинах або маршових сходах будинку, що зводиться. 

Конструкції застосовуваних вантажозахватних пристроїв повинні виключати 

можливість мимовільного їх розкриття і перекидання, а також випадіння подаваних матеріалів. 

Підмости повинні бути міцними й стійкими. Настили, риштування і драбини 

огороджують висотою не менше 1 м. Зазор між кладкою і настилом не повинен бути більше 50 

мм. Перевищувати припустимі навантаження на настили забороняється. 

Рівень верхньої частини кладки на кожному ярусі має бути вище не менше ніж на два 

ряди цегли щодо поверхні робочого настилу риштування. 

При виконанні кладки висотою до 7 м слід встановлювати огородження по всьому 

периметру будинку на відстані не менше 1,5 м від стін. Якщо стіни мають висоту більше 7 м, 

необхідно влаштовувати захисні козирки у вигляді настилу, на кронштейнах, шириною не 

менше 1,5 м з нахилом, спрямованим вгору під кутом 20
0
 до горизонту. Перший ряд козирків 

розташовують на висоті 6...7 м і залишають до закінчення кладки стін на всю висоту, а другий 

ряд – на висоті 6...7 м над першим з наступною перестановкою через 6...7 м по висоті 

виконуваної кладки. Складувати матеріали на захисних козирках, використовувати їх як 

риштування і ходити по них забороняється. 

Карнизи, що виступають більше 30 см, слід викладати тільки із зовнішніх риштувань. 

Треба встановлювати додаткові кріплення при безперервному укладанні верхньої частини 

стіни і карниза. 

Кладка висотою більше двох поверхів не допускається, якщо немає міжповерхових 

перекриттів, маршів, площадок і огороджень у сходових клітках будинків, які зводяться. 

На робоче місце цеглу і дрібні блоки слід подавати пакетами на піддонах з футлярами, 

які виключають їх випадання. При великоблоковій кладці захоплюючі пристрої слід знімати 

тільки після установлення блока в проектне положення та остаточного або тимчасового його 

закріплення. Монтажну оснастку, за допомогою якої подають матеріали на яруси, потрібно 

укомплектувати пристроями, які виключають їх самостійне розкриття і випадання матеріалу. 

У процесі кладки фундаментів і стін підвалів слід контролювати надійність кріплення 

стінок траншей і котлованів, а для спускання робітників потрібно використовувати драбини з 

перилами (для спуску в котловани) або драбини (у траншеї). Спускати камені до робочого місця 

у котлован або траншею по жолобу з одночасним прийманням із жолобу не допускається, не 

можна також й скидати камені з бровки котловану або траншеї. 

Кожний ярус стіни слід класти на таку висоту, щоб після наступного підрощування 

риштувань або помостів він був вище рівня робочого місця муляра не менш як на два-три ряди 

кладки. 

При кладці стін з внутрішніх риштувань по периметру будівлі або споруди обов'язково 

встановлюють зовнішні захисні козирки у вигляді суцільного настилу завширшки 1,5 м по 

кронштейнах з підйомом від стіни вгору під кутом 20°. Перший ряд козирків закріплюють по 

закінченні кладки стін будівлі па висоті 6...7 м від землі (на рівні другого поверху), а другий 

встановлюють та потім переставляють через кожні 6...7 м за ходом кладки. Козирки 

розраховані на зосереджене навантаження 1,6 кН, яке прикладене в середині прогону з 



урахуванням динамічного коефіцієнта. Над входом до сходової клітки потрібно 

встановлювати навіси розмірами в плані 2 х 2 м. Останнім часом застосовують спеціальні 

пристрої для уловлювання падаючих предметів (встановлюють на рівні другого поверху і в 

подальшому переставляють через поверх) та тимчасову огорожу (встановлюють на рівні 

кам'яної кладки), яку виготовляють з використанням синтетичних сіток, які навішані на 

кронштейни, стропів, гальмових пристроїв тощо. 

Робітників слід забезпечити засобами індивідуального захисту та спецодягом; вони 

повинні мати відповідні спеціальності і навички безпечної праці, в тому числі під час 

виконання робіт в екстремальних умовах- узимку, при використанні хімічних добавок, при 

кладці з електропрогріванням тощо. 

 

ТЕМА 8. ДЕРЕВ'ЯНІ РОБОТИ. 

Лекція 15. 

1. Дерев’яні матеріали, способи обробки і підготовки. 

2. Прийом і складування столярних виробів, дерев'яних конструкцій на 

будівельних майданчиках. 

3. Установка столярних виробів. 

4. Особливості установки віконних та дверних блоків. 

5. Влаштування покрівель з кроквяних систем житлових та 

сільськогосподарських будівель. 

6. Контроль якості 

 

1. Дерев’яні матеріали, способи обробки і підготовки. 

Деревина – якнайдавніший будівельний матеріал, який і в наш час широко 

використовується в будівництві. Деревина і вироби з неї володіють цінними якостями: вони 

дешеві, прості в обробці, достатньо довговічні. Процеси обробки деревини поділяють на 

теслярські і столярні роботи. 

До теслярських робіт відносяться груба обробка деревини, спрощене з’єднання 

елементів, наприклад опалубні роботи, різні підмости індивідуального виготовлення і ін. 

До столярних робіт відносяться виготовлення виробів і конструкцій з деревини з 

ретельнішим виконанням заготовок, точністю прирізання сполучення елементів. Як 

початковий матеріал для конструкцій і обробного матеріалу використовується деревина 

берези, сосни, ялини, модрини, буку, дуба, граба. 

З розвитком індустріалізації будівництва технологія виготовлення елементів і 

конструкцій з деревини почала поділяти на заготівельні, складальні і монтажні. 

Заготовчі і складальні роботи, як правило, виконуються на деревообробних заводах і 

комбінатах. У складальних цехах сучасних деревообробних комбінатів проводять збирання 

конструкцій і деталей. На будмайданчиках ведеться лише монтаж і укрупнена зборка 

конструкцій з деревини. 

Основні способи обробки деревини – обтісування, перерізування , свердління, довбання 

отворів і пазів, фугування . Для цієї мети застосовуються різні ручні машини, в основному 

електричні: пили для поздовжнього і поперечного розпилювання деревини, электрорубанки 

для фугування дощок і брусів, электродрилі і електродовбальники для видовбування отворів і 

ін. До ручного інструменту відносяться: пили поперечні і подовжні; струги-капустянки і 

шерхебелі для грубої обробки ; рубанки і фуганки – для чистої обробки ; для довбання 

застосовуються долота і стамески; для свердлення – свердла і бурави і ін. 

Технологія виготовлення елементів і конструкцій з деревини підрозділяється на два 

етапи: 1) заготівка і сушіня деревини; 2) обробка напівфабрикатів. Заготовка ділової деревини, 

як правило, ведеться протягом року спеціалізованими організаціями , які постачають ліс на 

деревообробні комбінати. Особливо важливе значення для експлуатації дерев'яних 

конструкцій і столярних виробів має вологість деревини, яка регламентується ГОСТом і 

складає, наприклад, для дощок чистої підлоги – 18%, віконних і дверних блоків– 12%. 

Вологість визначають спеціальними приладами – вологомірами . 

Застосовують наступні види сушки деревини: атмосферну , радіаційну і камерну. 

Атмосферне сушіння – сушіння в природних умовах на відкритих складках або під навісами. 



Пиломатеріали укладають в штабелю. Інтенсивність атмосферної сушіння залежить від 

кліматичних умов, її тривалість складає 2...3 міс. і більш. Другий спосіб сушіння – радіаційний 

– здійснюється інфрачервоними променями, джерелами яких можуть бути звичайні 

електричні лампи розжарювання, спеціальні дзеркальні лампи, різні гріючі спіралі, екрани і ін. 

В наш час основним способом сушіння є камерне, яка проводиться при підвищеній 

температурі і атмосферному тиску в спеціальних камерах – сушарках. 

Для забезпечення довговічності дерев'яні конструкції мають бути захищені від гниття і 

руйнування комахами. Захист конструкцій від гниття (антисептування) здійснюється в цехах 

деревообробних підприємств або безпосередньо на будівельному майданчику. У якості 

антисептиків використовують масло креозоту, фтористий цинк і ін. Для захисту деревини від 

руйнування комахами використовують хімічні речовини – інсектициди , що наносяться на 

поверхню конструкцій кісточками або обприскувачами. 

Суха деревина є вогненебезпечним матеріалом, здатним швидко загорятись. Необхідно 

передбачати заходи, що забезпечують її вогнезахист. Для оберігання дерев'яних конструкцій 

від займання поверхні конструкцій покривають спеціальними вогнезахисними матеріалами 

антипиренами (штукатуркою, листами азбесту), обмазують пастами , забарвлюють. 

З розвитком індустріалізації будівництва більшість дерев'яних виробів почали 

виготовляти на Доках – деревообробних комбінатах, і доставлять на будмайданчики в 

готовому для монтажу вигляді 

Основні види пиломатеріалів, якими користуються для виготовлення дерев'яних 

конструкцій: круглий ліс - колоди діаметром 20...25 см; брус перерізом 100х100 мм, 100х150 

мм, 100х200 мм, 200х200 мм; дошки обрізні і необрізні завтовшки 25, 37, 48 мм (у готовому 

вигляді); рейки перетином 50х50 мм; лаги 50х70 і 70х100 мм; дошка для облицювання 

завтовшки 12 мм («вагонка»); різні погонажні вироби (наличники , плінтуси ). Поперечне 

розпилювання дощок проводять на верстатах торцювальних, поздовжній розкрій деревини на 

заготовки 

– на поздовжньо - круглопилочному верстаті. Фугування двох суміжних сторін дощок 

проводять на фуговальных верстатах. Шпильки нарізують на шипорізному верстаті , а 

провушини – на фрезерному. Дерев'яні заготовки (дошки, колоди, бруси, рейки) виготовляють 

з розмірами , встановленими стандартом. 

У процесах теслярських і столярних робіт проводять різні з'єднання між окремими 

заготовками для створення єдиної конструкції. 

Існує декілька видів з'єднань дерев'яних елементів: об'єднання – з'єднання колод, брусів 

і дощок бічними гранями по всій довжині, внаслідок чого виходить суцільний щит або стіна 

(Мал. 8.1; зрощення – сполучення дерев'яних елементів підліні при горизонтальному їх 

розташуванні (Мал. 8.2); нарощування – зрощення елементів у вертикальному напрямі (Мал. 

8.3). Нарощування застосовується коли висота конструкції більше стандартної довжини однієї 

колоди. Існує декілька способів з'єднання елементів під кутом (Мал. 8.4). Зв'язок елементів, 

що сполучаються, їх міцність забезпечується різними деталями стиків. Наприклад, з’єднання 

елементів, що сполучаються, можуть здійснюватися на врубках , за допомогою сталевих 

кріплень (болтів, скоб), нагелів, шпонок, на клею. 

 



 

 

 

Мал. 8.2 . Зрощення елементів 

а – впритик ; б – проста накладка в півдерева; в – косим прирубом 

Мал. 8.1Об'єднання елементів 

І – об'єднання дощок; ІІ – об'єднання колод; а – в шпунт ; б – вножовку ; в – 

врозбіжку ; г– внаклад ; 1 – плоске притісування ; 2 – напівкругле притісування 

 

 

Мал. 8.3 Нарощування елементів 

а – косою накладкою в півдерева, обжатий хомутами; б – накладкою в півдерева, 

укріплений болтами; в – упритул з навскрізною шпилькою; г – упритул з потайною 

шпилькою 

 

 

 

 

Мал. 8.4 З'єднання дерев'яних елементів під прямим кутом 

а – кутова накладка в півдерева; б – кутова накладка в напівлапу; в – одинарна шпилька 

під прямим кутом; г – примикання в півдерева; д – перетин в пів дерева. 



 

Мал. 8.5. Зв’язки спряжених елементів 

а – косий натяжний замок (працює на розтяг); б – з’єднання за допомогою цвяхів в – 

з’єднання на клею на «вус»; г - з’єднання зубчатим шипом; д – з’єднання на шпонках; е 

– накладки, стягнуті болтами; ж – врубка; з – лобова врубка під кутом. 

 

Збирання конструкцій з колод і брусів 

При рубці стенів колоди або бруси зв'язують у вінець . Кожним вінцем є один ряд 

брусів або колод, укладений по периметру будівлі. У кутах і перетинах вінці з’єднують на 

врубах . Між собою вінці з’єднують вставними шпильками. З нижньою сторони в колодах 

вибирають напівкруглий паз, яким верхню колоду укладають на те, що пролягає нижче (Мал. 

8.6). У рубаних стінах в пазах між колодами прокладають антисептимовану паклю або повсть. 

Значна економія деревини досягається при зведені каркасних стін, які є жорстким каркасом, 

обшитим з двох сторін щитами або дошками. Простір між обшивками заповнюють 

утеплювачем. Зі всіх видів дерев'яних стенів найбільш індустріальні щитові, які складають з 

окремих щитів , усередині яких знаходиться утеплювач. Щити разом з дверними і віконними 

прорізами і коробками виготовляють на заводах. 

Елементи міжповерхових і горищних перекриттів виготовляють, як правило, на 

заводах, при цьому в будівельних умовах проводиться тільки підгонка, обробка і 

антисептування заготовок. 

На мал. 8.7 показані вузли обпирання балок на зовнішні стіни і дерев'яні прогони. Тут 

укладання прогонів і балок проводять з підмосток; при тому спочатку укладають і вивіряють 

через кожних 5...6 прольотів маякові балки, а потім між ними інші , проводять їх вивіряння 

шаблоном і рівнем по маякових. 

Кінці балок в цегляних будівлях закладають наглухо. Перед закладенням кінці 

антисептують і бокові поверхні обгортають толем . Між торцями балок і стіною залишають 

зазор в 3...4 см (Мал. 8.8). 

В наш час балки перекриття, що є несучими конструкціями покрівель виготовляють 

клеєними (Мал. 8.9). Для виготовлення багатошарових клеєних конструкцій можуть бути 

використані маломірні дошки і бруски. При цьому можна використовувати деревину нижчої 

якості , висушену до 15 % вологості. 

Крокви виготовляють з колод, брусів або дощок; вони можуть бути з проміжними 

опорами і висячими – що не мають конькової опори. У наш час застосовують збірні крокви ( 

Мал. 8. 10), які збирають в такому порядку: на внутрішні стовпи будівлі укладають опорні 

щити із затягуванням, на них встановлюють гратчасті підкошування – конверти, які 

утримуються верхньою розпіркою; укладають кроквяні щити з обрешетуванням, одним 

кінцем опирають на мауерлати стіни, іншим – на конверти; на конькову частину укладають 

черепний брус. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 8.6 Деталі рублених стін а – перетин зовнішньої зробленої з колод стіни; 6 – 

кутове сполучення; в – сполучення внутрішньої стіни із зовнішньою; 1 – шпилька; 2– 

антисептована повсть в пазах. 

Мал. 8.7. Обпирання дерев'яних балок 

 

 

 

 

 

 

 

а – на рубані дерев'яні стіни: 1 – зовнішня стіна; 2 – балка; 3 – пакля; б 

– на дерев'яні прогони: 1 – прогони; 2 – балка; 3 – повстяна і толева прокладка; 4– 

металеве кріплення. 

 
Мал.8.8. Зароблення дерев'яної балки в цегляну стіну 

1 – цегляна стіна; 2– дерев'яна балка; 3– обклеювання толем; 4 – розчин; 5– прокладка 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 8.9 Типи клеєних балок 

Мал.8.10 Похилі крокви при двох 

внутрішніх опорах 

1-мауелат ; 2 - суцільний щит 

обрешетування; 3- обрешетування; 4 – 

кроквяні ноги; 5-мостки 

обслуговування; 6 - підкошування; 7- 

нижнє затягування 8-верткальні зв'язки по 

підкосам; 9 - кроквяний щит; 10 - верхня 

розпірка 

 
Монтаж збірних і контейнерних будинків 

Будівництво з деревини удосконалюється по шляху використання виготовлених на 

деревообробних комбінатах будинків, а також великорозмірних несучих конструкцій для 

промислового і сільськогосподарського • будівництва. 

У збірно-щитових будинках основними елементами є обв'язки (нижня і верхня), щити 

стінові і перегородчасті, елементи перекриттів і дахів. Після влаштування гідроізоляції на 

фундамент укладають елементи нижнього обв'язування і балки з нижнім «чорним» 

діагональним настилом. Збирання стін починають з кутових щитів, до яких послідовно 

приєднують проміжні щити поздовжніх, а потім поперечних стін (Мал. 8.11). 

Разом із збірними каркасно-щитовими будинками зводять збірні каркасно- панельні 

будівлі, які складаються з фундаментних подушок, клеєних стійок, дерево-металічних ферм, а 

також стінових і покрівельних панелей. Панель складається з рами розміром 6х1,2 м, обшитої 

із зовнішнього боку шпунтованными дошками (вагонкою), з внутрішньою – напівтвердою 



деревоволокнистою плитою. Для теплих будівель панелі усередині мають утеплювач – 

теплоізоляційну деревоволокнисту плиту і пергамін. 

Як тимчасові будівлі, особливо в місцях новобудов , широко використовують збірно-

розбірні будинки з об'ємних блоків контейнерного типу (Мал. 8.12), що легко збираються за 

допомогою автомобільних кранів. 

Установка столярних виробів 

Віконні і дверні блоки встановлюють до початку опоряджувальних робіт, за винятком 

сучасних будівель, які монтують з деталей заводського виготовлення і мають встановлені на 

заводі віконні блоки. Дверні блоки в збірних панельних будівлях встановлюються на місці, але 

на період опоряджувальних робіт дверні полотна, як правило, знімають. Віконні і дверні блоки 

встановлюють в прорізи і в процесі зведення стін, використовуючи для цієї мети монтажні 

механізми, що є на об'єкті. Коробки в кам'яних стінах закріплюють за допомогою монтажної 

піни. 

Столярні перегородки складаються з щитів, зібраних з двох, – чотирьох полотен, 

аналогічних по виготовленню із дверними полотнам. Щити встановлюють безпосередньо на 

чисту підлогу або на укладений на підлозі брус, товщина якого дорівнює товщині обв'язування 

щита. До підлоги (брусу), стінам і стелі щити кріплять йоржами. При установці щити кріплять 

один до іншого цвяхами або шурупами. Іноді між нижнім брусом і стелею ставлять стійки, 

між якими і встановлюють щити. У місці примикання перегородки до стелі пришивають 

карниз або галтель , біля підлоги – плінтус. 

Наличники кріплять до коробок цвяхами або шурупами. 

Плінтуси кріплять до цегляних стін і перегородках цвяхами в закладені в стіну 

дерев'яні пробки . Дерев'яні сходи встановлюють цілими маршами. 

 
Мал. 8.11. Збірно-щитові будинки (послідовність збірки показана стрілками) 1 – щити 

кутові; 2 – щити проміжні подовжніх стенів; 3 – щити проміжні 

поперечних стенів 

 

 

 

 

 



 
Мал.8.12 Дерев’яні будинки із об’ємних елементів: а-загальний вигляд; б - план ; в - 

середній (типовий блок) 

 

Контроль якості 

При виконанні робіт, крім звичайних записів в журналі, повинні оформлятися наступні 

акти на приховані роботи, які складає виробник робіт за участю представника замовника 

(технагляду): на антисептичну і вогнезахисну обробку деревини з додатком даних аналізу 

лабораторії; на закладення віконних і дверних блоків в стінах; на анкерування балок 

перекриттів в стінах; на кріплення дерев'яних перегородок до стін. Якість робіт повинна 

відповідати вимогам Будівельних норм і правил. 

Бічні поверхні віконних блоків, які дотикаються до кам'яної кладки або бетоном, 

антисептують і захищають гідроізоляцією. Віконні шпінгалети, а також ті, що встановлені в 

кватирках і вбудованих шафах повинні забезпечувати щільний притвор. Підвіконні дошки 

мають бути встановлені так, щоб їх верхня поверхня мала ухил всередину приміщення. При 

здачі в експлуатацію об'єктів Державної комісії пред'являють паспорти, які одержані від 

заводу збірних дерев'яних конструкцій і деталей . В процесі монтажу збірних конструкцій 

дахів необхідно постійно контролювати їх установку з вивірянням по вертикалі, горизонталі і 

осям. При прийомці змонтованих конструкцій їх відхилення від проектного положення не 

повинно перевищувати наступні допуски: між осями конструкції – 20 мм, по вертикалі – 0,5% 

від висоти конструкції, зсув центра опорних вузлів від центру майданчиків – 10 мм. При 

використані на об'єктах клеєних конструкцій необхідно в період здачі Держкомісії пред'явити 

документи на результати випробування міцності склеювання . 

 

ТЕМА 9. ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. 

 Лекція 16. 

1. Приладдя та інструменти зварювання. 

2. Перенесення електродного металу в шов. 

Приладдя та інструмент зварювання. 
Для затиснення електрода і підведення до нього зварювального струму служить 

електродотримач. Більш досконалими є електродотримачі з пружинами (мал. 20); 

застосовують також гвинтові, пластинчасті, виделкові й інші типи електродотримачів. 

Відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ 14651-78Е, електродотримачі випускають трьох 

типів у залежності від сили зварювального струму: I тип - для струму 125 А; II типу—125 —

315 А; III типу - 315 — 500 А. В усіх типах електродотримач повинен витримувати без 

ремонту 8000 затисків електродів. Час зміни електрода не повинен перевищувати 4 с. 

Щитки виготовляють відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ 12.4.035 — 78 з легких і 

неспалених матеріалів (спецпластмасс). Маса ручного щитка не повинна перевищувати 0,48 

кг, на-головного — 0,50 кг. 

Захисні стекла (світлофільтри) призначені для захисту очей і шкіри обличчя від 

променів дуги, бризів металу і шлаку. ДСТ 12.4.080-79 передбачає 13 класів (номерів) 

світлофільтрів при зварюванні на струмах від 



 
Рис. 20. Типи електродотримачів із пружиною: 

а — подовжньої, б — поперечної 

5 до 1000 А. Номер світлофільтра підбирають у залежності від струму, складу металу, 

що зварюється, виду дугового зварювання, що розрізняється способом захисту зварювальної 

ванни від дії газів повітря й індивідуальних особливостей зору зварника. Зварювання 

покритими електродами при струмі 100 А виконуються зі світлофільтром З5; 200 З6; 300 З7; 

400 З8; 500-600 З9 і т.д. При зварюванні електродом важких металів, що плавиться, в 

інертному газі користаються світлофільтром на номер менше, а легких металів — на номер 

більше в порівнянні зі світлофільтром при зварюванні покритими електродами. Шлангове 

зварювання в Соз при струмі 50—100 А виконуються зі світлофільтром З1; 100— 150 А — З2; 

150-250 А-СЗ; 250-300 З4; 300-400 З5 і т.д. 

Розмір світлофільтра 52 ? 102 мм. Світлофільтр вставляють у рамку щитка. 

Світлофільтр захищають від бризів зовні звичайною шибкою. Прозоре скло змінюють у міру 

забруднення. 

Кабелі і зварювальні провода служать для підведення струму від джерела живлення до 

електродотримача і виробу. Електродотримачі приєднують до гнучкого з мідними жилами 

кабелю ПРГД чи ПРГДО (ДСТ 6731-77 Е). При відсутності значних механічних впливів 

можна використовувати кабель АПРГДО з алюмінієвими жилами. Мідний кабель ПРГД може 

протистояти впливу ударних навантажень, а також тертю об металеві конструкції, абразивні 

матеріали. Мідний кабель ПРГДО й алюмінієвий АПРГДО не можуть піддаватися значному 

механічному впливу. Довжина гнучкого кабелю, до якого приєднується електродотримач, 

звичайно дорівнює 2 —3 м, інша частина його може бути замінена кабелями марок КРПТ, 

КРПТН, КРПГ, КРПС, КРПСН із мідними жилами й АКРПТ, АКРПТН з алюмінієвими 

жилами (ДСТ 13497-77Е). Кабель марки КПРС має підвищену гнучкість і може в процесі 

роботи піддаватися значним ударним навантаженням. Кабель різних марок з'єднують 

муфтами, чи пайкою мідними наконечниками і болтами. 

Провід, що з'єднує виріб, що зварюється, із джерелом живлення, може бути менш 

гнучким і більш дешевим. У цьому випадку застосовують провід марки ПРГ (ДСТ 20520-80). 

Для приєднання до виробу, що зварюється, провід часто постачають швидкодіючим 

затиском, виготовленим з електропровідного металу (міді, бронзи). Затиски можуть бути 

пружинного чи гвинтового типу (мал. 21). Проводом від джерела харчування до виробу може 

служити алюмінієва чи сталева шина, покладена в дерев'яному кожусі. 

Перетину мідних проводів (жив) вибирають по встановлених нормативах для 

електротехнічних установок 5 — 2 А/мм2 при струмі 100-300 А. 

Одяг зварника (костюм і халат) шиється з брезентової парусини, іноді зі спеціальної 

(плівкової) тканини. Штани надягають поверх взуття для запобігання ніг від опіків гарячими 

недогарками, що утворяться при зміні електродів, і бризами металу. Одяг із прогумованого 

матеріалу не застосовується, тому що легко пропалюється нагрітими частками металу. Усі 

зварники повинні користатися брезентовими рукавицями. При виконанні зварювальних робіт 

усередині замкнутих судин (казанів, емкостей, резервуарів і ін.) зварників забезпечують 

гумовими ковриками, галошами, особливими наколінниками, підлокітниками і дерев'яними 

підставками. 



Адміністрація підприємства зобов'язана стежити за тим, щоб робітники обов'язково 

користалися засобами захисту і не виносили їх за межі підприємства. Засоби захисту 

зберігають у спеціальних приміщеннях. 

 
Рис. 21. Затиски для приєднання зварювального проводу до виробу, що зварюється: а 

— пружинний, б — гвинтовий 

 
Рис. 22. Інструмент для зачищення шва і крайок, що зварюються: 

а — молоток-шлакоотделитель, б — щітка. 

Інструмент зварника: сталева щітка для зачищення крайок перед зварюванням і для 

видалення з поверхні швів залишків шлаку; молоток-шлакоотделитель для видалення 

жужільної кірки, особливо з кутових чи швів швів, розташованих у вузькому, глибокому 

обробленні між крайками (мал. 22), зубило, набір шаблонів для перевірки розмірів чи швів для 

цієї ж мети універсальний вимірник швів (див. мал. 64); сталеве клеймо для швів; сталева 

лінійка; схил; косинець; чертилка, а також шухляда для збереження і перенесення 

інструмента. 

Типи переносу електродного металу 
При дуговому зварюванні електродом, що плавиться, розрізняють три типи переносу 

електродного металу: крупнокапельный, мелкокапельный (чи струминний) і перенос із 

замиканням. 

У залежності від типу переносу електродного металу змінюються продуктивність 

зварювання, характер формування шва і якість зварених з'єднань: Тому зварник повинний 

знати умови зварювання, при яких досягається потрібний тип переносу електродного металу. 

При зварюванні покритими електродами перенос електродного металу здійснюється в 

основному першим типом — великими краплями різного розміру. У деяких випадках 

усередині великої краплі знаходяться гази, що виділяються при плавленні покриття і металу 

електрода. Під дією тиску газів велика крапля розривається, утворяться (до моменту її 

подальшого руху в шов) дрібні краплі, бризи і частки в пароподібному стані. До моменту 

влучення в шов краплі при зварюванні покритими електродами мають неоднакові розміри. 

Утворення однакових крапель з однаковою частотою їхнього переносу при зварюванні 

покритими електродами практично неможливо в силу виникаючих при зварюванні різного 

роду впливів, що обурюють, на перенос електродного металу. Велику стабільність переносу 

електродного металу можливо одержати лише при струминному переносі, при переносі 

дрібними краплями. Зменшення струму при збереженні тієї ж напруги дуги (тієї ж довжини 

дуги) при зварюванні покритими електродами приводить до збільшення обсягу краплі, а 

частота їхнього утворення падає. Це веде до зниження кількості стерпного металла в одиницю 

часу. При подальшому зменшенні струму і збереженні тієї ж напруги на дузі утвориться мало 

капель, але вони будуть настільки великі, що відірвуться від електрода ще до короткого 

замикання ними дуги, як це видно з мал. 93, б. 



 
Рис. 93. Схема переносу електродного металу: 

а — крупнокапельный, б — мелкокапельный чи струминний, 

в — з короткими замиканнями або перемичками 

Це веде до ще меншої продуктивності наплавлення. Таким чином, для одержання 

оптимальної технології зварювання (максимальна продуктивність переносу електродного 

металу і краще формування металу шва) необхідно зі зменшенням струму зменшувати і 

напругу на дузі (довжину дуги) і навпаки. Оптимальна технологія розробляється з обліком Uд 

= 25 В при I < 100 А, а з обліком Uд = 40 В при I > 500 А. В інтервалі 100 — 500 А напруга 

змінюється лінійно між 25 і 40 В. 

 

ТЕМА 10. БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ РОБОТИ. 

Лекція 17.  

Загальні положення. 

Бетон та залізобетон є основним матеріалом в будівництві; він довговічний, добре 

протидіє впливу зовнішнього середовища, включаючи агресивні середовища, проявляє 

найкраще фізико-механічні характеристики завдяки доброму щепленню арматури з бетоном, 

забезпечує найрізноманітніші архітектурно-планувальні можливості при проектуванні, 

особливо ефективний в районах з високою сейсмічністю. 

За способом виконання розрізняють монолітні, збірні і збірно-монолітні конструкції. 

Збірні конструкції виготовляють на заводах, монолітні – безпосередньо на будівельному 

майданчику, а збірно-монолітні включають елементи збірних конструкцій з об’єднанням їх 

монолітними ділянками. 

За способом натягнення арматури: 

- ненапружені конструкції; 

- попередньо напружені (з натягненням арматури на бетон та на упори). 

Комплексний процес зведення бетонних та залізобетонних конструкцій включає 

виготовлення опалубки, арматурних виробів та каркасів, бетонування, натягнення арматури і 

ін’єктувався каналів, догляд за бетоном в процесі тужавіння, опорядження забетонованих 

поверхонь. 

За технологічними ознаками процес зведення бетонних і залізобетонних конструкцій 

включає такі основні групи процесів: 

- заготівельні (виготовлення опалубки, виготовлення арматурних елементів, 

приготування бетонної суміші,  

виготовлення попередньо напруженої арматури); 

- транспортні процеси (транспортування спеціалізованим транспортом опалубки, 

арматури та бетонної суміші безпосередньо до робочого місця); 

- монтажно-вкладальні процеси (встановлення і вивірювання опалубки, встановлення, 

влаштування арматурних виробів плоских і просторових каркасів, подача, розподіл і 

ущільнювання бетонної суміші, натягнення арматури (попередньо напружені конструкції), 

ін’єктувався каналів, догляд за бетоном в процесі набору потрібної міцності, 

розопалублювання (демонтаж опалубки), опорядження забетонованих поверхонь). 

 

Влаштування опалубки. 

Опалубка – це просторова конструкція, яка забезпечує проектні розміри елементу на 

весь період тужавіння бетонної суміші. 

До опалубки надаються наступні вимоги: 

- забезпечення незмінності форми та розмірів забетонованих елементів; 

- просторова міцність і стійкість; 



- простота у влаштуванні як в процесі монтажу, так і демонтажу; 

- забезпечення найменших витрат матеріалів для її виконання. 

Опалубка розраховується на вертикальні і горизонтальні навантаження, які включають 

власну масу опалубки, масу бетонної суміші, масу механізмів і людей, динамічні 

навантаження, дію вітру (горизонтальні навантаження). 

Види опалубок: 

1) За кількістю циклів використання: 

- неінвентарна (одноразова, індивідуальна); 

- інвентарна (багаторазова). 

2) За видом матеріалу: 

- дерев’яна; 

- металева; 

- з синтетичних і прогумованих матеріалів. 

Для дерев’яних опалубок використовується повітряно-суха деревина, як правило, 

хвойних порід, з вологістю для бокових щитів і днища до 15 %, для інших – 25 %. В якості 

деревини використовують пиломатеріали, тобто стругані дошки товщиною: 

- 19 – 25 мм для бокових щитів; 

- 35 – 40 мм для щитів днища. 

Ширина до 150 мм. Як правило, використовуються шпунтовані матеріали. 

Внутрішні поверхні опалубки для зменшення адгезії покривають мінеральними і 

синтетичними маслами. 

Для металевої опалубки застосовують прокатний профіль і стальний лист товщиною 2 

– 3 мм. Зовнішні поверхні опалубки розфарбовують масляними фарбами, внутрішні 

покривають мінеральними і синтетичними маслами для кожного наступного використання. 

В якості синтетичних матеріалів застосовують склопластик, текстоліт, генітакс. Всі ці 

матеріали мають високу адгезію до бетону. 

Широко застосовується комбінована опалубка із застосуванням водостійкої фанери. 

Для пневматичних опалубок використовується повітронепроникна прогумована 

тканина. 

Основні відомості по оборотності: 

- для опалубок із пиломатеріалів до 10 разів; 

- для водостійкої фанери до 20 разів; 

- для металевої опалубки до 300 разів; 

- для синтетичних матеріалів і прогумованих тканин до 50 разів. 

3) За способом влаштування: 

- розбірно-переставні опалубки; 

- перекочувальні; 

- підіймально-переставні; 

- ковзкі; 

- об’ємно-переставні; 

- опалубки облицювання. 

Розбірно-переставні використовуються для бетонування всіх видів бетонних 

конструкцій. 

Розрізняють наступні підвиди: 

- дрібнощитова; 

- великощитова; 

- блок-форми; 

- пневматична опалубка. 

Дрібнощитова (масою до 50 – 70 кг) встановлюється вручну і складається із щитів, 

підтримуючих і кріпильних пристроїв (елементів). Основна вимога до дрібнощитових 

опалубок можливість розпалублювати бокові щити без демонтажу щитів днища. 



 
Елементи опалубки для влаштування монолітного ребристого перекриття: 

1 – підтримуючі стояки з розрахунку 1 стояк на 1, 2 м
2
 поверхні днища; 

2 – оголовник стояка; 

3 – щити днища; 

4 – притискна дошка; 

5 – кружинна дошка; 

6 – підкружинна дошка; 

7 – фризова дошка; 

8 – щити днища перекриття із змивними планками; 

9 – бокові щити; 

10 – нащільник. 

Крупнощитова опалубка використовується для бетонування конструкцій значної площі. 

Маса до 500 кг. монтується монтажним краном. Найбільш широко використовується при 

житловому будівництві. 

Блок-форми відтворюють своїми розмірами форму забетонованої  конструкції. 

Найбільш широко застосовується для влаштування фундаментів (монолітних), підколінників і 

колон. Маса до 5 тон. 

Пневматична опалубка використовується для бетонування склепінчастих перекрить 

(купольних або аркових) з товщиною 50 – 100 мм, а також лінійно-протяжних споруд. 

Перекочувальна опалубка використовується для бетонування лінійно-протяжних 

споруд (тунелі, колектори), в деяких випадках для бетонування підпірних стін. Основними 

елементами є щити, що перекочуються по рейковому шляху. 

 
1 – попередньо забетоноване днище; 

2 – рейковий шлях; 

3 – нижній розсувний ригель; 

4 – домкратна стійка; 

5 – внутрішній і зовнішній щити опалубки; 

6 – зовнішня рама. 

Підіймально-переставна опалубка використовується для зведення висотних споруд зі 

змінним перерізом у плані (градильні, башти, резервуари). 
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1 – забетоновані стіни споруди (залізобетонні); 

2 – шахтний підіймаючий пристрій (з оголовником); 

3 – внутрішні і зовнішні щити опалубки висотою 2,5 м трапецієвидної форми; 

4 – підвісне риштування для опорядження забетонованих поверхонь (внутрішнє і 

зовнішнє); 

5 – робочий настил по легких прогонах; 

6 – підтримуючі конструкції; 

7 – огородження робочого настилу; 

8 – бетонно-змішувальна установка для приготування бетонної суміші. 

Технологія проведення робіт: створення кривизни забетонованих стін забезпечується 

щитами опалубки трапецієвидної форми шляхом додавання/виймання зайвих. Висота ярусу 

бетонування 2,5 м. 

Ковзка опалубка використовується для бетонування несучих стін висотних будівель і 

споруд з постійним перерізом в плані. 

 
1 – забетоновані стіни будівлі; 

2 – домкратні стержні діаметром 25 – 32 мм (встановлюють 

з кроком 1,5 – 2 м по периметру несучих стін в кутах та місцях перехрещень); 

3 – домкрати з П-подібними домкратними рамами; 

4 – щити опалубки (висотою 1,2 м), які встановлюються з конусністю у співвідношенні 

1:200, 1:500 по відношенню до стін, що бетонуються; 

5 – робочий настил по легких прогонах з алюмінієвого прокату з посиленням стальним 

прокатом; 

6 – риштування струнного типу; 

7 – огородження робочого настилу. 

Технологія: по периметру будівлі з кроком 1,5 – 2 м встановлюються домкратні стержні 

від 1,5 до 2-ох метрів різної висоти (залишаються в стіні). Особливістю використання даної 

опалубки є забезпечення синхронності роботи домкратів крокуючого типу. Для цього 

створюється центральний пульт, яким керує оператор з постійною перевіркою висотних 

відміток. Процес бетонування здійснюється цілодобово кільцевим способом з швидкістю 3 м 

на добу. Трудомісткість 32,18,0
м

годлюдTб
   

Об’ємно-переставна опалубка застосовується для бетонування житлових та 

адміністративних будівель з поперечними несучими стінами. Має вигляд П-подібних 

 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

1 

2 

3 4 

А 

6 

5 

Б 

7 

1 3 2 



металевих конструкцій, що дозволяє одночасно бетонувати бічні стіни та перекриття. 

Монтаж/демонтаж здійснюється через отвори у перекритті або відкриті зовнішні огородження 

будівлі. 

Опалубка облицювання виконується із армоцементних (товщина 25 – 35 мм), 

металевих, залізобетонних, склоцементних матеріалів. Не демонтується. 

 

Арматурні роботи. 

По трудомісткості 15 – 25 %, по вартості 25 – 30 %. Це комплексний процес, який 

полягає в заготуванні окремих арматурних стержнів (очистка, правлення, гнуття), зварювання 

або зв’язування в арматурні сітки, просторові і об’ємні каркаси, перевезення до місця 

встановлення, монтаж в конструкцію опалубки, вивірювання і закріплення її. Арматура – це є 

окремі стержні, елементи, які розташовуються в конструкції опалубки для наступного 

бетонування і сприймання знакоперемінних зусиль, що виникають в забетонованому елементі. 

Арматурні вироби поступають на будівельний майданчик з сертифікатом якості. За 

видом матеріалу розрізняють арматуру: металеву та неметалеву. До металевої відносять 

гарячекатану та холодно-тягнуту арматуру різних класів. Гарячекатана в залежності від межі 

міцності та текучості поділяється на класи: 

IA   – гладкого профілю (кругле січення) 

VAIIA   – періодичного профілю 

Арматура класу А-ІІ має періодичний профіль у вигляді тризахідної гвинтової лінії з 

двома поздовжніми ребрами. Арматура А-III, IV, V має періодичний профіль у вигляді 

ялиночки. Крім того кінці стержнів зафарбовують: A-III – не зафарбована, A-IV – червона 

масляна фарба, A-V – зелена. Крім того гарячекатану арматуру зміцнюють термічним 

способом або витяжкою (позначається AT-III…V, AB-II…V). 

Холодно-тягнута арматура використовується для 

виготовлення арматурних сіток та попередньо напруженої арматури і поділяється на 2 

класи: 

IB  – низьковуглецева  холоднотягнута дротяна арматура; 

IIB  – високоміцна дротяна арматура для виготовлення попередньонапружених 

елементів. 

Неметалева арматура поділяється на склопластикову і базальто-пластикову. 

Використовується для військових споруд. 

Арматурні заводи постачають арматурні вироби у вигляді рулонних сіток, плоских 

зварних сіток, плоских і просторових каркасів. Розміри плоских сіток від 650 до 3650 мм. 

Арматурна сталь у прутках діаметром більше 12 мм постачається у вигляді зв’язок 

масою до 5 тон; діаметром до 12 мм у мотках масою 80 – 120 кг. 

Всі арматурні вироби приймаються по сертифікатах, крім цього вони потребують 

контрольних випробувань безпосередньо на будівельному майданчику. З кожної партії 

арматури у зв’язках відбирають по 2 зразки, з кожних двох мотків дроту відбирають по 5 

зразків для випробувань. Крім того перевіряють арматуру на зварюваність (з’єднання повинні 

відповідати проектним). 

На заході створюють арматурні каркаси з допомогою в’язального дроту діаметром 0,8 – 

1 мм. 

На заводах і на будівельному майданчику розрізняють наступні види зварювання: 

- контактно-стиковий спосіб (для нарощування стержнів); 

- контактно-точковий (для виготовлення плоских сіток з дроту діаметром 6 -12 мм); 

- електродуговий (для з’єднання стержнів діаметром понад 12 мм); 

- ванне зварювання (для з’єднання арматури великих діаметрів (до 80 мм) на 

будівельному майданчику); 

- електрошлаковий (для з’єднання окремих стержнів великого діаметру безпосередньо 

на будівельному майданчику). 

Арматурні роботи включають в свій склад очистку окремих арматурних стержнів (від 

окалин, іржі), виправлення їх, гнуття окремих стержнів (для виготовлення хомутів тощо), 

зварювання або в’язання окремих з’єднань, перевірку геометричних розмірів. 

Технологічний процес монтажу арматурних виробів полягає в : 

1) приймання, розвантаження і подача виробів до місця вкладання; 



2) встановлення арматурних виробів в проектне положення з тимчасовим їх 

закріпленням; 

3) вивірка арматурних каркасів і кінцеве їх зварювання або зв’язування (або в’язальним 

дротом, або фіксаторами, або скріплювачем); 

4) контроль виконаних робіт зі складанням актів на сховані роботи. 

Захисний шар арматури забезпечується бетонними або пластиковими фіксаторами, які 

закріплюють на арматурі контактній з опалубкою. 

Захисний шар 10, 25, 35 мм 

Арматура 6 ... 36 мм 

У фундаментах для армування застосовують просторові арматурні блоки, які монтують 

до встановлення опалубки. Для легких фундаментів спочатку виставляється опалубка, після 

цього виготовляється просторовий блок. При бетонуванні колон просторовий блок 

встановлюється або збоку (більше 5 м), або зверху (при висоті колон до 5 м). Балки, прогони, 

ригелі армують, як правило, готовими просторовими блоками. При великій висоті балок 

(більше 50 см) просторові блоки збирають безпосередньо в опалубці, відкритій з боків. Плити 

перекриття, покриття армують плоскими або рулонними сітками з накладками з’єднань і 

встановленням фіксаторів. 

Попередньо напружені конструктивні елементи виготовляють із застосуванням 

арматури періодичного профілю, пучків з високоміцного дроту або канатів спірального 

звивання. 

Способи виготовлення попередньонапружених елементів: 

1) з натягуванням на упори; 

2) з натягуванням на бетон (на будівельному майданчику). 

При натягуванні на бетон в конструкції роблять канали на 10 – 15 мм більше від 

діаметру арматури. Як каналоутворювачі служать гумові шланги з дротяним осереддям, 

змазаним мазутом або стальні труби на які спірально намотаний дріт діаметром 4 – 5 мм. 

Після за бетонування конструкцій через 2 – 4 год. Витягується або спірально намотаний дріт із 

стальною трубою або гумові шланги і встановлюється дріт (арматура) і з допомогою 

гідравлічних домкратів створюється попереднє напруження (одно або двостороннє). 

Залишають контрольні отвори для перевірки ін’єктування розчину. 

 

Лекція 18.  Бетонні роботи. 

1. Властивості і приготування бетонної суміші. 

Найважливішою функцією є зручновкладальність, яка залежить від текучості 

(рухливості) і пластичності (або зв’язуваності). 

Зручновкладальність характеризується: 

1) ОК – осадка стандартного конуса в см; 

2) ПЖ – показник жорсткості в секундах. 

Залежно від рухливості бетонної суміші їх поділяють на: 

- литі ( смOK 12 ); 

- рухомі ( смOK 122 ); 

- малорухомі ( сПЖсмOK 30,25,0   ); 

- жорсткі ( сПЖсмОК 20030,5,00   ); 

- особливо жорсткі ( cПЖ 200 ). 

Вид бетонної суміші залежить від вмісту води, водоцементного відношення Ц
В , виду 

заповнювача та цементу і кількості та виду поверхнево-активних добавок. 

Бетонні суміші готуються, як правило, на районних заводах, на центральних заводах, на 

бетонно-змішувальних установках різного виду безпосередньо на будівельному майданчику. 

Переваги заводського виготовлення: 

- висока якість; 

- низька вартість; 

- технологічне обладнання, що дозволяє виготовляти бетонні суміші різних класів 

(дозування). 

Недолік: 



- втрата якості в процесі транспортування на значні відстані. 

Районний завод – 100 ... 200 м
3
 товарного бетону в рік і обслуговує будівельні 

майданчики в радіусі 20 ... 30 км. термін 20 років. 

Центральні заводи – потужність 50 ... 70 м
3
 в рік, термін 

функціонування на одному місці 5 – 7 років. 

На заводах застосовуються бетонозмішувальні установки безперервної та циклічної дії. 

Безперервні – недолік: неможливо змінити клас бетону в процесі роботи. Циклічної дії 

дозволяють оперативно міняти дозування бетонної суміші і готувати бетонні суміші різних 

класів. Поділяються на установки гравітаційної дії та примусової дії (за принципом роботи). 

Завантаження установок: спочатку 10 – 15 % води від розрахункової, потім 

завантажують сухі компоненти з одночасним доповненням водою до потрібної. Якщо 

застосовують пластифікатори, то їх подають на початку з водою. 

2. Транспортування бетонної суміші. 

В будівництві використовується широкий спектр машин. Основна вимога забезпечити 

мінімальну кількість перевантажень з тим, щоби не втратити фізико-механічні властивості. 

Граничну відстань транспортування встановлює проектна лабораторія (вказується в 

технологічній карті). 

Бетонна суміш транспортується в готовому вигляді в автобетоновозах (до 30 км), в 

автосамоскидах (до 5 км), в автобетонозмішувачах (80 – 90 км). В зимовий період відстань 

зменшується в 2 рази. 

Розвантаження бетонної суміші відбувається у приймальні бункера або безпосередньо в 

конструкцію, що бетонується з максимальною висотою вільного скидання менше 3-ох метрів. 

При більшій висоті використовують віброхоботи, віброжолоби, похилі лотки. 

Безпосередньому на будівельному майданчику бетонна суміш подається стрічковими 

конвеєрами, пневмонагнітачами, бетононасосами або за допомогою монтажних кранів в 

цедрах, бункерах або контейнерах. 

 

Лекція 19. 

1. Вкладання бетонної суміші. 

Залежить від типу конструкції та виду бетону. 

У фундаментах та інших масивних конструкціях бетонна суміш вкладається шарами 20 

– 30 мм. Максимальна товщина шару суміші ph25,1 (довжина робочого органу вібратора). 

Більш глибоке занурення вібратора приводить до порушення структури розчину. При 

виконанні монолітних фундаментів особлива увага приділяється на виконання стаканів під 

збірні колони, під металеві колони – виконання опорних поверхонь та анкерних отворів. При 

влаштуванні монолітних бетонних підлог суміш вкладають на підготовку за маяковими 

рейковими смугами шириною 3 – 4 м. бетонують смуги через одну. Після тужавіння суміші 

бетонують залишені полоси. Ущільнюють поверхневими вібраторами або віброрейками. 

Висота вільного складання бетонної суміші менше 3 м для звичайного (з портландцементу) 

бетону і менша 1 м для крупно пористого бетону при бетонуванні фундаментів. 

Бетонна суміш вкладається без перерви ділянками: 

- 3 м – у колонах і стояках рам висотою 5м, а також в стінах товщиною понад 15 см; 

- висотою 2 м – в колонах перерізом менше 4040 см і в перегородках товщиною 

менше 15 см. 

Ущільнення суміші в колонах 5м відбувається через бокові вікна в опалубці. При 

більшій висоті за допомогою зовнішніх вібраторів. 

Бетонування балок, прогонів збільшується по всій висоті. Якщо смhбалки 50 , то шари 

бетонної суміші вкладають товщиною смабет 4030 . Верхній шар не доводиться  на 3 – 4 

см до відмітки монолітного перекриття. Через 1 – 2 год. після початкового осідання суміші 

бетонується залишений шар одночасно із перекриттям. 

Арки, склепінчасті перекриття бетонуються згідно вимог ПВР (проекту виконання 

робіт). При прольотах арок або склепінь менше 15 м , бетонна суміш вкладається одночасно з 

двох боків симетрично, від п’ят до замка. При більших прольотах суміш вкладають смугами з 

залишенням проміжків 20 – 50 см, які бетонують після набору міцності вже забетонованих. 

 



2. Робочі шви. 

Для забезпечення монолітності конструкції слід бетонувати без перерви. Для деяких 

конструкцій ця вимога є обов’язкова (для динамічних конструкцій). В ряді випадків перерва 

неминуча, тому розташовують робочий шов. Його місце розташування вибирають з таким 

розрахунком, щоб не знизити міцність конструкції (нульова точка епюри моментів). В балках, 

прогонах, плитах перекриття робочі шви роблять вертикальними шляхом вкладання дошки з 

прорізами. В колонах, стояках робочий шов горизонтальний. 

Коли бетонна суміш в місці розташування робочого шва набуває міцність, поверхню 

шва продувають стисненим повітрям, покривають цементним молоком і далі продовжують 

процес бетонування. Робочий шов розташовують на рівні верху фундаменту, біля консолі 

колони, у ребристих покриттях – біля основи капітелі, в рамних – у ригелі біля стояка, в 

ребристих перекриттях при бетонуванні в напрямку паралельному другорядним балкам шви 

влаштовують в середній третині прольоту другорядної балки, якщо ж перпендикулярно – 

робочий шов влаштовують в межах двох середніх четвертин прольоту другорядної балки. 

При бетонуванні арок і склепінь робочий шов обов’язково вказують згідно робочого 

проекту. При бетонуванні плоских плит перекриття робочі шви влаштовують у будь-якому 

місці на короткому боці. При бетонуванні балок, прогонів – робочі шви на відстані 3 – см від 

низу перекриття. 

 

3. Ущільнення бетонної суміші. 

Способи ущільнення бетонної суміші: 

- вібрування (основний); 

- вакуумування; 

- пресування; 

- віброштампування; 

- центрифугування. 

1) При вібруванні бетонної суміші передаються вимушені коливання або імпульси під 

дією яких виділяються бульбашки, порушується зв’язок між частинками суміші, відбувається 

її компактніше розташування. Суміш переходить в стан тиксотропності (тимчасово текучий 

стан), стає більш рухливою і краще заповнює форму опалубки. 

Розрізняють такі види вібраторів: 

а) глибинні внутрішні; 

б) зовнішні (кріпляться до опалубки); 

в) поверхневі. 

Частота їх коливань 2800 – 20000 
хв

об . 

Вібратори поділяють на: 

- електромеханічні; 

- пневматичні. 

Електромеханічні складаються з трифазного двигуна і ексцентрично насадженого на 

вал електродвигуна дебалансу. Глибинні вібратори випускаються з віброголовою і 

віброштиком. 

При бетонуванні масивних конструкцій застосовують вібропакети, які кріпляться до 

траверс. 

Для глибинних вібраторів максимальна товщина шару ущільнення ph25,1 . Крок 

переставляння вібратора r5,1 (радіуса дії вібратора). Тривалість вібрування на одній позиції 

20 – 25 с, а для поверхневих 30 – 50 с, для зовнішніх до 90 с. 

Кількість вібраторів визначається із об’єму бетонних робіт, темпу бетонування, 

потужності вібраторів + 30% резерву. 

При бетонуванні плит, підлог, доріг застосовують поверхневі вібратори. При 

однорядному максимальна висота ущільнення до 250 мм, при двохрядному до 120 мм. 

Для густоармованих тонкостінних конструкцій при розвантаженні бетонної суміші з 

бункерів застосовують зовнішні вібратори. 

2) Вакуумування – ефективний спосіб ущільнення тонкостінних конструкцій 

максимальна висота ущільнення складає 30 см. 

Суть способу: видаляється надлишкова вода, бетон ущільнюється, зменшується його 

осадка, швидше наростає міцність, підвищується морозостійкість і водонепроникність, кінцева 



міцність збільшується на 20% від розрахункової. Вакуумування здійснюється з відкритих 

верхніх поверхонь за допомогою вакуум-щитів, в середині конструкції за допомогою вакуум-

трубок. Вакуумування здійснюється при високому ступені розрідження більше 70 кПа. 

В комплект вакуум-пристроїв входять: вакуум-насос, ресори, вакуум-щити (40 шт.), 

вакуум-трубки, армовані прогумовані шланги. 

За один захід вакуум-пристрій обробляє до 200 м
2
 поверхні. 

Вакуум-щит (1х1,2м) має вигляд короба з герметичною прокладкою по контуру. Нижня 

частина складається з двох металевих сіток. Верхня частина – це є водостійка фанера. 

 

4. Спеціальні способи бетонування конструкцій і споруд. 

1) Торкретування; 

2) Бетонування „стіна в ґрунті‖; 

3) Підводне бетонування; 

4) Роздільне бетонування. 

Торкретування застосовується для забезпечення водонепроникності залізобетонних 

конструкцій, для бетонування тонкостінних конструктивних елементів, а також для 

виправлення дефектів забетонованих поверхонь. Суть полягає в послідовному нанесенні шарів 

цементно-піщаного розчину за допомогою цемент-гармати або бетонної суміші за допомогою 

бетон-шприцмашини. Принцип роботи цих машин наступний: суха цементно-піщана суміш з 

вологістю 6 – 8 % або бетонна суміш з резервуару під тиском від 0,15 до 0,35 МПа поступає до 

форсунки, де змішується з водою (тиск води дещо більший) і з великою швидкістю наноситься 

на поверхню, що оформляється. При нанесенні цементного розчину відстань від форсунки до 

поверхні 1 м, бетонної суміші – 1,2 м. Товщина шару нанесення 25 мм. Можна створити 

конструкцію товщиною до 100 мм. 

„Стіна в ґрунті‖. Суть: за допомогою штангового грейфера або плоского траншейного 

віброгрейфера розробляється траншея шириною 0,6 – 1 м. Для запобігання обвалювання 

стінок траншеї одночасно подається глиниста суспензія. Густина 335,16,1
см

г . Після влаштування 

траншеї подається бетонна суміш, яка витісняє глинисту суспензію. Замість бетонної суміші 

можна влаштовувати збірні елементи  з одночасною подачею бетонної суміші. Таким чином 

утворюється монолітна конструкція. 

Роздільне бетонування застосовують при будівництві залізобетонних резервуарів 

(заглиблених), при бетонуванні густоармованих конструкцій, в умовах інтенсивного припливу 

ґрунтових вод. При цьому способі розчин нагнітають в порожнини між крупним 

заповнювачем. Переваги в транспортуванні. Різновиди: гравітаційний і ін’єкційний 

(основний). При товщині конструкцій більше 1 м розчин подається через стальні труби 

встановлені вертикально. При меншій товщині через отвори в опалубці. Ін’єкційні труби 

діаметром 35 – 50 мм, довжина 1 – 2 м з швидко роз’ємними з’єднаннями. В міру нагнітання 

розчину труби підіймаються (за допомогою лебідки). При цьому нижній отвір труби має бути 

занурений у розчин. 

Підводне бетонування застосовується під одою або в умовах ґрунтових вод. Основна 

технологічна умова: збереження заданого складу бетонної суміші. Різновиди: ВПТ – 

вертикальне переміщення труби, ВР – висхідний розчин. Конструкція огороджується 

шпунтовими загородженнями, щоб розчин не розтікався. При ВПТ суміш самопливом 

подається до підмурівка конструкції. Гранична глибина 50 м. Застосовують стальні труби 

діаметром до 200 мм, довжиною 0,5 – 2 м (мають муфти для нарощення довжини). зверху 

труби встановлюється воронка або бункер для подачі бетонної суміші. Радіус дії труби не 

більше 6 м. Нижня частина труб повинна бути постійно занурена в бетонну суміш  на 

глибини: 0,7 м при глибині бетонування до 10 м, 1,5 м при глибині бетонування більше 20 м. 

До води дотикається верхній шар бетонної суміші. По закінченню бетонування він 

вилучається. При ВР здійснюється напірне і безнапірне бетонування. Суть безнапірного 

полягає в наступному: в межах огородженої ділянки встановлюється кам’яна накидка, в якій з 

певним інтервалом влаштовані дерев’яні щити-шахти, в які встановлюються ін’єкційні труби. 

Розчин або бетонна суміш з дрібними фракціями заповнює... при напірному бетонуванні немає 

шахт. Розчин подається за допомогою бетононасосів або пневмонагнітачів. При необхідності 

влаштування тимчасових споруд під водою в мішках з аероміцної тканини з перев’язкою 

подається розчин, що розтікається. 

 



Лекція 20. 

 

1. Догляд за бетоном і розопалублювання. 

Витримування здійснюється в найбільш сприятливому  тепловологісному режимі. 

Умови витримування і розопалублювання встановлюються лабораторіями. Влітку бетон 

захищають полімерними плівками, тирсою. Влітку бетон поливають: 

- на портландцементі 7 діб; 

- на глиноземистому 3 доби; 

- на інших в’яжучих 14 діб. 

При Ct 15 перші 3 доби поверхню поливають кожні 3 години. Наступні не менше 3 

рази на добу. Виключаються механічні пошкодження, рух людей і машин до набору бетоном 

не менше 1,5 МПа. 

Терміни розопалублювання: 

- конструкції, що працюють під навантаженням – 100% міцності; 

- сприймають тільки власну вагу: 

балки і прогони до 8 м – 70% 

при більшому прольоті – 100% 

при жорсткій арматурі – 25% 

розопалублювання проводиться плавно з попереднім ослабленням клинів або гвинтів. 

 

2. Умови витримування бетонної суміші в зимовий період. 

Основна вимога: температура вкладання бетонної суміші повинна бути такою, щоб 

забезпечувати прийнятий режим (при методі термосу Ct 20 ). При застосуванні в’яжучого 

портландцементу марки 250 максимальна Ct 45 , М300 - Ct 40 , М400 - Ct 35 . 

Підігрівають воду і заповнювач. 

Розрізняють наступні методи: 

1) метод витримування в тепляках (штучних укриттях); 

2) метод „термоса‖; 

3) бетонування з протиморозними доповненнями; 

4) бетонування з електропрогріванням; 

5) бетонування з паропрогріванням. 

Метод бетонування в тепляках приводить до подорожчання і ускладнює проведення 

суміжних робіт. Конструкція тепляка складається із трубчатого каркасу, обшитого фанерою і 

легким утеплювачем. 

Метод „термоса‖ полягає в тому, що бетонна суміш із заданою початковою 

температурою вкладається в утеплену опалубку, де бетон набирає міцності за рахунок тепла, 

що виділяє в’яжуче в процесі гідратації (явище екзотерії). 

Чим масивніша конструкція, тим ефективніший метод „термоса‖. 
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де ПM - модуль поверхні. 

 0S - сума площ поверхонь конструкції. 

V - загальний об’єм конструкції. 

Метод термоса ефективний для конструкцій з 6ПМ . Ефективний даний метод з 

попереднім розігріванням перед вкладанням. 

Бетонування з протиморозними доповненнями, що вводяться в кількості 2 – 10 % від 

маси в’яжучого. Види доповнень: 

- що прискорюють твердіння (хлорид кальцію, хлорид натрію, нітрит натрію, сульфат 

натрію); 

- знижують температуру замерзання води (сода, нітрит натрію + хлорид кальцію). 



Не допускаються доповнення для конструкцій, що працюють в динамічному режимі 

або в умовах експлуатації Ct 60 , а також знаходяться на відстані ближче 100 м від джерел 

високої напруги. 

Бетонування з електропрогріванням. В процесі електропрогрівання застосовують одно- 

і трифазний змінний струм при понижених напругах (50 – 100 В). При проходженні струму 

електричний опір зростає, тому необхідно ступенево підвищувати напругу. 

Бетонування з паропрогріванням застосовується рідко (через великі затрати). 

Розрізняють: 

- парова баня; 

- парова сорочка. 

Парова баня аналогічна до тепляків. 

Парова сорочка: створюється капіляр через який пропускають пару. 

 

ТЕМА  МОНТАЖ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ.  

Лекція 21. 

1. Загальні відомості. 

2. Методи і способи монтажу будівельних конструкцій. 

3. Такелажне обладнання та монтажні пристрої  

4. Постачання, складування і розкладання конструкцій. 

5. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій. 

6.Технологія монтажу збірних залізобетонних конструкцій багатоповерхових  

промислових споруд. 

7. Особливості монтажу металевих конструкцій. 

8. Монтаж будівель з об'ємних блоків. 

 

1. Загальні відомості.  
Монтаж — це індустріальний механізований метод зведення будівель і споруд з 

конструктивних елементів заводського виготовлення.  

Монтаж будівельних конструкцій складається із простих процесів:  

- транспортні; 

- підготовчі;  

- монтажно-вкладальні. 

До транспортних відносять навантаження, перевезення, розкладання і складування 

монтажних елементів, пристроїв і матеріалів.  

До підготовчих процесів відносять виготовлення і підготовку монтажних пристроїв, 

перевірка геометричних розмірів і якості конструкцій, укрупнення і посилення конструкцій на 

період монтажу, підготовку конструкцій до підняття (розташування), навішування і 

закріплення сходів, підмостків і загорож, встановлення пристроїв для тимчасового 

вивірювання і закріплення конструкцій  

До монтажно-вкладальних робіт відносять стропування, підняття, переміщення і 

встановлення в проектне положення, вивірення, тимчасове закріплення конструкції в 

проектному положенні, захист від корозії закладних деталей, остаточне закріплення, 

заробляння швів.  

Монтажні роботи здійснюються строго у відповідності до ПВР (проекту виконання 

робіт), що складається з:  

1) відомість обсягів монтажних робіт; 

2) технологічні схеми монтажу будівлі або конструктивних елементів; 

3) технологічні схеми укрупнення конструкцій і майданчиків для укрупненого 

збирання;  

4) креслення тимчасових опор, креслення стропувальних і монтажних пристроїв або 

обладнання; 

5) вимоги, щодо точності встановлення і схеми геодезичного забезпечення монтажних 

робіт; 

6) графіки проведення монтажних робіт, руху машин і механізмів, постачання 

будівельних конструкцій на будівельний майданчик;  

7) додаткові технологічні вимоги;  

8) вимоги щодо техніки безпеки та охорони праці;  



 

2. Методи і способи монтажу будівельних конструкцій.  

Методи монтажу класифікують в залежності 

1. Від рівня укрупнення конструкцій  

1) дрібноелементний  

Полягає в монтажі окремих конструктивних частин або деталей будівельних 

конструкцій. Цей метод найбільш трудомісткий і тривалий через велику кількість підйомів і 

з'єднань конструктивних частин, і потреби у високій кваліфікації монтажників.  

2) поелементний 

Полягає в монтажі будівель і споруд з окремих конструктивних елементів. Найбільш 

поширений в будівництві. 

3) блоковий монтаж 

Полягає в монтажі будівель і споруд плоскими або просторовими блоками. Різновидом 

блокового монтажу є монтаж блоками повної заводської готовності. 

На рівні монтажного горизонту збирають плоский або просторовий блок з кроквяних 

конструкцій, прогонів або плит покриття з одночасним виконанням супутніх робіт.  

Монтаж цілими спорудами є найбільш досконалою формою блокового монтажу, тобто 

споруду повністю збирають на нульових відмітках і після цього встановлюють в проектне 

положення методом повороту (наприклад щогли, лінії ЛЕП). 

 

II. В залежності від організації подання елементів під монтаж. 

1) Монтаж з попереднім розкладанням будівельних конструкцій або елементів.  

2) Монтаж з транспортних засобів („з коліс"). 

Цей метод більш прогресивний, але потребує чіткої організації подання транспортних 

засобів чітко по графіку.  

Ш. Залежно від послідовності зведення будівель або споруд за висотою.  

1) Метод нарощування. 

Полягає в тому, що спочатку монтують конструкції, що розташовані нижче, або нижні 

поверхи і після цього продовжують процес нарощування у вертикальному напрямку.  

Найбільш поширений.  

2) Метод підрощування. 

Полягає в тому, що на рівні 1
го

 поверху монтують останній поверх. Після цього за 

допомогою спеціальних пристроїв піднімають змонтований ярус на висоту дещо вищу висоти 

1
го

 поверху і монтують нижче розташований поверх або ярус. Після чого з'єднують з верхнім і 

знову піднімають на висоту вище 1
го

 поверху.  

IV. В залежності від напрямку руху монтажного крана. 

1) Поперечний  

2) Поздовжній  

V. В залежності від прийомів, що забезпечують точність встановлення конструктивних  

елементів. 

1) Вільний метод монтажу. 

Забезпечення вільним переміщенням конструкції в просторі і встановленням в просторі 

за допомогою геодезичних приладів. Потребує високої кваліфікації монтажників. 

2) Примусовий метод монтажу.  

Забезпечується декількома способами: 

- спеціальною конструкцією з'єднань;  

- спеціальними оснащенням і упорами;  

- спеціальними монтажними пристроями.  

3) Обмежено-вільний.  

Полягає в поєднанні вище приведених методів.  

IV. В залежності від послідовності встановлення окремих конструктивних елементів.  

1) Диференційований (роздільний). 

Полягає в монтажі окремих конструктивних елементів одного виду в межах будівлі в 

цілому, температурного блоку або захватки.  

2) Комплексний або зосереджений. 

Полягає в тому, що монтаж конструктивних елементів різного виду ведеться в межах 

монтажного осередку.  



3) Комбінований. 

Полягає в тому, що монтаж конструктивних елементів певного виду (колон, 

підкранових балок, підкроквяних ферм) вести в межах будівлі, температурного блоку або 

захватки, а монтаж конструктивних елементів іншого виду (типу перекриють) вести в межах 

монтажного осередку.  

Способи монтажу конструкцій:  

I. Піднімання із складним переміщенням в просторі. 

Полягає в стропуванні, підніманні, переміщенні в просторі в підвішеному стані з 

розвертанням і в деяких випадках кантуванням конструктивного елемента.  

II. Полягає в тому, що конструкція нижчою частиною спирається на попередньо 

підготовлену основу, а піднімання здійснюється поворотом відносно грані спирання 

(наприклад колони).  

III. Спосіб повороту із ковзанням. 

Полягає в тому, що конструкція закріплюється нижньою частиною на спеціальному 

опорному візку і в процесі повороту переміщається з допомогою візка в напрямку основи 

(наприклад колони великих розмірів).  

IV. Спосіб насування.  

Полягає в тому, що конструкція збирається в жорсткий блок збоку на спеціальному 

майданчику на рівні землі і після цього переміщається в проектне положення за допомогою 

домкратів або тягових поліспастів.  

У. Спосіб вертикального піднімання.  

Полягає в тому, що конструкція встановлюється в проектне положення без  

горизонтальних переміщень або з незначним відхиленням (наприклад оболонки).  

3. Такелажне обладнання та монтажні пристрої  

До такелажного обладнання відносять канати стальні і конопляні, ланцюги, стропи,  

захвати, траверси, блоки, поліспасти, домкрати талі і лебідки з якорями.  

До монтажних пристроїв відносять розчімки, розпірки (для закріплення кроквяних 

конструкций) відтяжки, підкоси (для закріплення стінових панелей), кондуктори (групові та 

одиночні), рамно шарнірні індикатори.  

Вимоги до такелажного обладнання.  

1) При монтажних роботах застосовують стальні канати з межею міцності  

1400...2500 МПа.  

При розрахунку стропів коефіцієнт запасу міцності: 

при Q>50т. Кз=6 

Q<50т. Кз = 8 

Стропування — це робота по закріпленню конструкцій до гака монтажного крана. 

Застосовують наступні види стропів: універсальні, полегшені, двовіткові,  

чотирьохвіткові, тривіткові, гнучкі стропувальн1 елементи.  

Захвати бувають петльові і безпетльові. 

Безпетльові захвати дозволяють зекономити значну кількість металу і мають місцеве 

або дистанційне розташування.  

Вимоги до розрахунку віток стропів:  

1) максимальне зусилля у вітках стропів: 

 
 

де Р — навантаження або маса конструкції, що монтується; 

α — кут між стропом і вертикальною віссю;  

т — кількість віток стропів;  

k — коефіцієнт нерівномірності завантаження віток стропів, що залежить від їх  

кількості і способу закріплення.  

т=1; 2; 3; 4 і т. д.  

k = 1; 1; 1; 0,75. 

Як видно з формули, при збільшенні кута α зусилля швидко наростають, тому 

необхідно застосовувати стропи більшої довжини або траверси.  



Траверси — це жорстка тросова конструкція у вигляді балок або ферм, яка дозволяє 

зменшити довжину стропів із зменшенням кута α і застосовується для монтажу довгомірних 

конструкцій (горизонтальних).  

Основна вимога при стропуванні: слід забезпечити положення елементу, що монтується 

у положенні близькому до проектного (за винятком колон).  

Схеми стропування конструкцій і закріплення їх: 

 

1) двохвітковим стропом: 

 

 
2) траверсою у двох точках: 

 

 
3) траверсою у трьох точках з одним зрівноважувальним роликом: 

 

 
4) траверсою у чотирьох точках з двома зрівноважувальними роликами: 

 
5) тривітковим стропом: 

 

 

 
 

6) траверсою у чотирьох точках: 

 



 
7) двома поперечними траверсами у чотирьох точках: 

 

 
(Для монтажу плоских конструкцій значних розмірів). 

 

 

 

 

 

8) монтаж похилих елементів стропами різної довжини: 

 

 
 

 

 

 

4. Постачання, складування і розкладання конструкцій. 
Будівельні конструкції доставляються на будівельний майданчик автомобільним (до 

200 км), залізничним і водним транспортом. При відвантаженні завод-виготовник видає 

паспорт-накладну, в якому обов'язково вказується відмітка про правильність вкладання і 

закріплення будівельних конструкцій на період транспортування.  

При завантаженні і перевезенні конструкцій основна вимога — це розташування і 

закріплення їх в положенні близькому до проектного (окрім колон).  

При перевезенні автотранспортом конструкції зазнають значного динамічного впливу, 

що необхідно врахувати при виборі транспортного засобу і способу закріплення.  

Максимальна висота завантаження не більше 4 м від рівня дорожнього покриття. 

Перевезення негабаритних вантажів має бути погоджено в ДАІ. Основною умовою постачання 



будівельних конструкцій є комплексне і ритмічне їх подання згідно технологічної 

послідовності монтажу.  

При складуванні будівельних конструкцій влаштовуються центральні склади (при 

значних об'ємах будівельно-монтажних робіт і значної кількості об'єктів) або приоб'єктні 

склади (в зоні дії монтажних кранів). Площа приоб'єктного складу визначається: 

 
 

де Sскл - площа складу; 

Qi - маса конструкції кожного виду, що підлягають складуванню;  

qni, - питоме навантаження на 1м
2
 складського приміщення для певного виду  

конструкцій (Довідник під редакцією В.Н. Палила).  

kni - коефіцієнт, що враховує проїзди і проходи на території приоб'єктного складу. 

kni = 1,75...2.  

Вимоги:  

При розкладанні будівельних конструкцій безпосередньо біля місця монтажу 

застосовують роздільний і груповий спосіб.  

Фундаментні блоки, як правило, розкладають рідко. Монтаж ведеться „з коліс". Колони 

розкладають із врахуванням способу монтажу. Розкладка колон здійснюється таким чином, 

щоб був вільний доступ для їх оснащення монтажним обладнанням. Крім того, колони 

розкладають не плазом, а таким чином, щоб згинальний момент в процесі піднімання діяв в  

площині найбільшої жорсткості (особливо це стосується двохвіткових колон). 

Якщо застосовується спосіб повороту — нижній кінець колони кріпиться до 

спеціального шарніра на опорній поверхні фундаменту (для металевих). Якщо спосіб монтажу 

із ковзанням — то обладнують візком.  

Підкранові балки, підкроквяні ферми розкладають в зоні дії монтажного крану для 

монтажу з однієї стоянки. Кроквяні конструкції (ферми або балки) монтують або з 

транспортних засобів або розкладають в спеціальних касетах в прорізі, що монтуються таким 

чином щоб кран міг з однієї стоянки без підтягування встановити цю конструкцію.  

Плити перекриття або покриття складають штабелями, при цьому число штабелів і їх 

розташування в прорізі, що монтується, визначається з огляду на покриття однієї комірки 

(максимальна висота 2,5м).  

Стінові панелі довжиною до 12 м, як правило, монтують з транспортних засобів. 

Важкі конструкції розташовують ближче до монтажного крана, легші — на більшій 

відстані. Місця складування не повинні наближатись ближче 1м до дороги.  

5. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій. 

Монтаж фундаментів.  

При монтажі фундаментів проводять підготовчі роботи і монтажно-вкладальні роботи.  

До підготовчих робіт відносять:  

1) Розбиття і закріплення осей будівлі.  

2) Перевірка позначок основи (за допомогою нівеліра).  

3) Вимірювання і підготовка основи. 

Для забезпечення точності встановлення фундаменту стаканного типу осі переносять в 

котлован або траншею до місця встановлення фундаменту і закріплюють з чотирьох боків 

металевими штирями безпосередньо біля місця встановлення.  

Стакан фундаменту обов'язково очищають і закривають інвентарними дерев'яними або 

металевими щитами. Після цього стакан з допомогою теплових захватів переносять до 

проектного місця і на висоті 8-10 см суміщають риски, нанесені масляними фарбами на 

бокових поверхнях фундаменту з металевими штирями. Правильність розташування осей 

перевіряється і якщо вони встановлені невірно, то процес монтажу повторюють заново.  

Після монтажу проводиться часткове засипання. 

Фундаменти стрічкового типу складаються з блок-подушки трапецевидної або 

прямокутної форми і стінові блоки або панелі.  

Блок-подушка вкладається на піщану підготовку товщиною 100 мм, яка влаштовується 

по ущільненому гравію. Осі переносяться на дно котловану. Спочатку влаштовують маякові 

подушки у строгій відповідності до осей будівлі в кутах будинку, в місцях примикання 

поперечних стін, але не частіше, ніж через 20 м (за винятком місць примикання). По 



внутрішньому обрису блок-подушки натягується шнур-причалка після чого встановлюють 

рядові блоки після чого встановлюють рядові блоки. В місцях проектних комунікацій 

залишають проміжки. Стінові фундаментні балки встановлюють на цементно-піщаному 

розчину або по армованому шву по блок-подушках. Влаштовують за допомогою шнура-

причалки строго прив'язуючи до осей. Вертикальні шви заповнюються цементно-піщаним 

розчином одразу після монтажу чергового блоку.  

Фундаментні балки (рант-балки). 

Монтують одразу після монтажу у фундаменті на спеціальні фундаментні столики або 

обрізки фундаменту з ретельним вивірюванням висотних відміток з допомогою нівеліра.  

Монтаж колон. 

Здійснюється або з транспортних засобів або з безпосереднім розкладанням. Якщо 

монтаж з транспортних засобів, то використовують балансові траверси (або жорсткі 

маніпулятори — гідравлічна важільна система). 

Якщо монтаж з попереднім розкладанням, то застосовують фрикційні захвати, 

штирьові захвати і рамкові захвати для колон з консолями. На вибір монтажного оснащення 

впливає маса колон:  

— до 10 т фрикційні захвати;  

— > 10 т штиреві захвати. 

Після розкладання перед монтажем колону оглядають, перевіряють цілісність, розміри і 

позначку стакана фундаменту. Після цього колону обладнують навісними драбинами, 

хомутами для навішування підмостків, струбцинами для навішування розчалок. З врахуванням 

способу монтажу колону піднімають, встановлюють в проектне положення з вивіренням, 

шляхом суміщення рисок на бокових поверхнях колони і стакана. Вертикальність колони 

перевіряють за допомогою двох теодолітів, встановлених на взаємо перпендикулярних осях 

або за допомогою виска.  

Тимчасове закріплення колон висотою до 12 м здійснюють за допомогою дерев'яних (з 

твердого породистого дерева), металевих або залізобетонних клинів довжиною 250-300 мм з 

конусністю 1:10, які забивають між поверхнею колони і внутрішньою гранню стакана. При 

ширині колони до 400 мм встановлюють один клин з бокової поверхні, при більшій ширині не 

менше двох клинів. При висоті > 12м найраціональніше застосовувати кондуктори на одну або 

декілька колон.  

При висоті 12-18м їх додатково закріплюють розчалками (3 взаємно перпендикулярних 

напрямках або 2 у площині найменшої жорсткості).  

При висоті більше 18 м — 4 розчалки у взаємно перпендикулярних напрямках. 

Допустиме відхилення +- 5 мм. Після вивірювання і тимчасового закріплення колони 

забетоновують проміжок між поверхнею колони і стаканом фундаменту і засоби попереднього 

закріплення знімають після набору міцності бетоном 70% від проектної (через три доби).  

Монтаж підкранових балок. 

Здійснюється за допомогою спеціальних або універсальних траверс або двохвітковим 

стропом при довжині балки 6 м. Для монтажу підкранових балок з полицями часто 

застосовують кліщові захвати. Балки монтують або з коліс або з попередньо розкладених. 

Вивірювання підкранових балок здійснюється з приставних драбин при висоті консолей до 6 

м, з навісних драбин при більшій висоті відміток консолі, або з допомогою котючих 

підмостків з огорожею (шляхом суміщення рисок нанесених на торцях балок з рисками на 

консолях колон). Висотні відмітки розташування підкранових балок регулюються шляхом 

додавання тонких металевих пластин-підкладок.  

Рейки для мостових кранів встановлюються або на проектних відмітках після монтажу 

підкранових балок або попередньо на нульових відмітках.  

Монтаж ферм і плит покриття.  

Здійснюється або з коліс або з попереднім розкладом. 

Перед монтажем ферм або кроквяних конструкцій їх обладнують монтажними 

пристосуваннями (хомути і струбцини). Ферми, як правило, монтують траверсами стропи яких 

обладнані замками з дистанційним розстропуванням. Ферми стропують у двох або чотирьох 

точках у вузлах верхнього пояса. Найбільш широко використовуються штиреві захвати. 

Розвертання ферми в просторі здійснюється з допомогою двох конопляних відтяжок або 

застосовують гнучкий маніпулятор (з кабіни машиніста).  



Вивірювання ферм здійснюється шляхом суміщення рисок в торцях ферми і на 

верхньому обрізі колони. Для тимчасового закріплення ферм використовують розпірки і 

розчалки. Для ферм прольотом до 18 м одна розпірка, від 24м — дві розпірки. При кроку 

колон до 6 м розпірка виконується із труб (до початку монтажу). При кроці колон 12 м 

розпірка виконується у вигляді легкого гратчастого прогону. Розпірка знімається після завару 

закладних деталей.  

До монтажу плит покриття їх обладнують спеціальними монтажними огородженнями, 

що кріпляться до монтажної плити. Монтують за допомогою чотиривіткових стропів, траверс і 

траверс з гірляндним підвішуванням (одночасно декілька плит). Кожна наступна плита (окрім 

першої) кріпиться шляхом заварювання у трьох точках закладних. Після цього знімається 

загородження окрім крайніх плит.  

 Монтаж конструкцій з транспортних засобів. 

Монтаж конструкцій з транспортних засобів є більш економічним у порівнянні з 

розкладанням конструкцій за рахунок скорочення витрат на утримання складів, 

розвантаження/завантаження.  

Існують наступні схема подання конструкцій з транспортних засобів: 

1) Маятникова (при відстані перевезення конструкцій більше ніж на 10ікм без 

відчіплювання тягачів). Передбачається використання трьох тягачів. Для підвищення 

ефективності доцільно передбачати монтаж декількома кранами.  

2) Човникова схема (застосовується при відстані перевезення конструкцій менше 10 км; 

передбачає відчіплювання/зачіплювання тягачів на заводі і в зоні монтажу).  

3) Напівчовникова (відчіплювання і зачіплювання тягачів тільки в зоні монтажу). 

4) Комбінована. 

При перевезенні конструкцій під монтаж з транспортних засобів складають 

транспортно-монтажні графіки, в яких вказують: номер рейсу, назву заводу-виготовлювача, 

місце доставки конструкцій, марку транспортного засобу, час прибуття під завантаження, 

виїзду в рейс і прибуття на об'єкт, тривалість монтажу, час звільнення транспортних засобів, 

перелік комплекту конструкцій та схему розташування і закріплення конструкцій на 

транспортних засобах.  

Укрупнювальне збирання конструкцій на будівельному майданчику.  

Металеві конструкції перевозять, як правило, у вигляді відправних марок. 

Укрупнения конструкцій здійснюється на стаціонарних майданчиках або стендах, які 

розташовані в зоні дії монтажного крана або на переставних стендах безпосередньо на місці 

монтажу.  

Стаціонарні майданчики мають вигляд стелажів заввишки 80см і виконуються із стійок, 

по яких укладено двотаври, рейки і стелажі. Переставні стенди мають вигляд ... кліток 

висотою 30-80см.  

6. Технологія монтажу збірних залізобетонних конструкцій багатоповерхових  

промислових споруд. 
При будівництві промислових споруд застосовують наступні методи:  

1) Диференційований або роздільний. Для монтажу каркасу легких споруд.  

2) Комплексний метод. Для монтажу каркасу важких споруд. 

Монтують, як правило, баштовими або стріловими монтажними кранами, при цьому 

споруду поділяють на захватки, які по довжині обмежені температурними блоками або 

монтажними осередками. По висоті поділяють на яруси, які визначаються висотою колони (на 

1 або на 2 поверхи).  

Колони 1
го

 ярусу встановлюють на оголовки фундаментів і закріплюють кондукторами 

(одиночними або груповими (4-6 шт)). При висоті колон більше 18м, крім кондукторів їх 

закріплюють жорсткими підкосами в площині найменшої жорсткості. Кожен кондуктор має по 

3 хомути: нижній для закріплення кондуктора до оголовка фундаменту або колони нижнього 

ярусу; два верхні хомути для тимчасового закріплення і вивірювання.  

Допуски:  

- зміщення колон нижнього ярусу відносно розбивочних осей +- 5мм; 

- зміщення колони по вертикалі у верхньому перерізі при висоті колон до 4,5м і до 15м 

відповідно +- 10мм і +- 15мм.  

Монтаж ригелів 1
го

 ярусу можна почати після досягнення бетоном у з'єднанні колон не 

менше 50% від проектної міцності (в літніх умовах), зимою — 100%. 



Для монтажу колон на 2 поверхи застосовують рамно-шарнірні індикатори — це 

груповий кондуктор на 4 колони з шарнірно закріпленою на них рамою, з кутовими упорами 

для закріплення оголовків 4-ох колон.  

Рамно-шарнірні індикатори ставляться через крок колон (тобто через комірку) і 

з'єднується калібрувальними тягами. При використанні рамно-шарнірних індикаторів будівлю 

монтують у наступній послідовності:  

- встановлюють, і вивіряють індикатор і двохярусні колони;  

- монтують ригелі і розпірні плити над кожним поверхом;  

- зварюють закладні деталі, з'єднання колон, з'єднання ригелів;  

- монтують стіни жорсткості нижнього поверху для двохярусних колон; 

- монтують рядові плити перекриття, сходові марші і повторюють монтажний процес 

на верхньому ярусі.  

Зовнішні стінові панелі монтують одночасно із монтажем кожного ярусу або окремими 

потоками.  

Технологічне обладнання при монтажі багатоповерхових будинків рекомендується 

монтувати одночасно з монтажем кожного ярусу.  

Проекти деяких промислових будівель висотою до чотирьох поверхів передбачають 

ведення монтажних робіт без замонолічування з'єднань, але це передбачає зниження 

жорсткості каркасу.  

7. Особливості монтажу металевих конструкцій. 
Металеві конструкції мають підвищену деформативність, тому при перевезенні і 

монтажі необхідно передбачити заходи для уникнення цих явищ.  

Нижні і верхні пояси ферм при необхідності посилюють дерев'яними брусками.  

При стропуванні універсальними стропами „в обхват" застосовують прокладки. 

Виправлення дефектів, що можливі в процесі транспортування здійснюють, як правило, 

при укрупнювальному збиранні.  

У ряді випадків для підвищення несучої здатності металевих конструкцій, як на перед 

транспортування, так і на період монтажу застосовують попереднє натягування стальних 

канатів в зоні нижніх поясів ферми, розкосів із застосуванням струбцин і гвинтових елементів.  

Особлива увага при монтажі надається перевірці і прийманню фундаментів: головні осі, 

вертикальні відмітки, розташування рисок на фундаментах, розташування анкерних болтів. 

Для полегшення монтажу металевих конструкцій на анкерні болти одягають конічні 

насадки.  

В залежності від конструкції черевика (башмака) існують три основні способи монтажу 

металевих конструкцій:  

1) Колона монтується на фундамент, позначка якого доведена до проектної з 

відхиленням +- 2мм. (для колон з черевиками з фрезерованими торцями).  

2) Опорна поверхня фундаменту не доводиться до проектної відмітки до 40-50мм. 

Колона встановлюється на підкладки з наступним заповненням щілин бетонною сумішшю.  

3) Безвивірювальний спосіб полягає в тому, що верх фундаменту не доводиться до 

проектної позначки на 50-60мм. Після чого з допомогою нівеліра або оптичного плоскоміра 

встановлюють опорні плити з одночасним підлиттям їх бетонною сумішшю на дрібному 

заповнювачі. Точність встановлення опорних плит +-1мм.  

Колона висотою до 15м її стійкість забезпечується затягуванням гайок на анкерних 

болтах. 

При вузькому черевику встановлюють дві розчалки. 

При монтажі колон висотою більше 15м їх стійкість забезпечується затягуванням гайок 

на анкерних болтах і встановленням розчалок в перпендикулярних напрямках.  

Наступні колони закріплюють за допомогою хрестоподібних розчалок до попередньо 

встановлених або жорсткими ригельними зв'язками.  

Підстропильні ферми встановлюють на опорний столик і закріплюють розчалками. 

Стропильні ферми закріплюють так: 

- перша ферма кріпиться розчалками; 

- наступні — розпірками до попередньо встановлених. 

8. Монтаж будівель з об'ємних блоків. 
Даний метод полягає у збиранні конструкцій адміністративного і житлового  

призначення з об'ємних блоків повного заводського виготовлення. 



Вартість такого методу нижча на 5-10%, а трудомісткість на 30-40%. 

Застосовують наступні конструктивні схеми: 

1) З несучих блоків розміром на кімнату, проліт будівлі або квартиру; 

2) Поєднання несучих блоків з каркасом будівлі і зовнішніми стіновими панелями. 

Види блоків: 

1. „Стакан" з приставною панеллю стіни. 

2. „Перевернутий стакан" з приставною панеллю стіни. 

3. „Лежачий стакан" з приставною панеллю стіни. 

За способом спирання: 

1. Блоки, що опираються по контуру. 

2. З точковим спиранням по чотирьох кутах. 

3. З частковим спиранням консольно-звислою частиною. 

 

 

ТЕМА 12 ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ.   

Улаштування захисних покриттів 

 

Лекція 23 

 

1. Загальні положення 

2. Покрівля з рулонних матеріалів 

3. Мастичні покрівлі 

 

1. Загальні положення 

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 навантаження 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. 

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 тином будівлі, її 

функціональним 

Комплекс     процесів      із      улаштування      теплоізоляційних      покриттів      

називається 

теплоізоляційними роботами. 

Металеві конструкції під агресивним впливом навколишнього середовища піддаються 

хімічній та електрохімічній корозії. За характером 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. 

2. Покрівля 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. 

При механізованому влаштуванні рулонних покрівель полотнища руберойду 

наклеюють не послідовно, а одночасно . 

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 на попередньо 

приклеєних полотнищах руберойду. 

Залежно від способу наклеювання полотнищ рулонний покрівельний килим 

улаштовують так: при ступінчастому (одночасному) — із руберойду з дрібною мінеральною 

посилкою з наступним улаштуванням захисного гравійного шару; при шаровому 



(послідовному) -- нижні шари з руберойду із дрібною мінеральною посилкою, а верхній шар 

— з руберойду з крупнозернистою посипкою. 

Наклеювання полотнищ починають з нижчих місць і продовжують 



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

а впоперек — не менше ніж 300 мм. 

Для посилення водоізоляційного покриття і підвищення його надійності в розжолобках, 

на карнизах, у місцях прилягання до стін, розміщення шахт, водозбірних лійок та інших 

конструктивних елементів кладуть додаткові шари гідроізоляційного килима з рулонних 

матеріалів (руберойду) або із скломатеріалів (склотканини, склопо-лотна) на клеїльних мастиках. 

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

обумовлюється проектом. 

Стики полотнищ руберойду після наклеювання прошпакльовують бітумною мастикою, 

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

килима нанесенням гарячої бітумної 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 

Улаштування покрівель з наплавленого руберойду 

(біколон, рубемаст, нолістон, рубістон, філізол, армобіт, екопласт, дельтапласт і т. ін.) 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 м
2
 (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 

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 техно- 

логічної оснастки при влаштуванні покрівлі. На покриття килим подають баштовим краном. 

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

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

(10... 15 ). Гідроізоляційний килим розкручують за допомогою крана. Після цього влаштовують 

роздільний шар з полотнищ рулонного покрівельного матеріалуЧруберойду РПП-ЗООА, 

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. 

 

3. 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 . 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 поліме 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...ПО °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 осідання стандартного конуса) і зливають у транспортну ємність. Паста може 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 плівки по шару емульсійної пасти . 

Пароізоляцію влаштовують з бітумної емульсійної мастики. 

Кількість шарів мастики (від 1 до 4) залежить від режиму експлуатації приміщень будівлі 

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

висихання) не повинна перевищувати 2 мм. У місцях прилягання до виступних над покрівлею 

конструкцій пароізоляцію піднімають на висоту теплоізоляції, але не 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 

алю-могасової суспензії. Проміжних (робочих) шарів може бути два чи три. 

рів у вигляді водних емульсій каучуку. 

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 грунтування основи і послідовне нанесення мастики, армувальних матеріалів і 

захисного шару. 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 армувальнпми скломатеріаламн 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. 

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. 

 

 

ТЕМА 12.   Улаштування захисних покриттів 

Лекція 24 

1. Азбестоцементні покрівлі 

2. Покрівля з черепиці 

3. Металева покрівля 

 

1. 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 мас 

перекривати сусідній на одну хвилю. 

На гребені кладуть спеціальні деталі . Спеціальними деталями оформляється і прилягання 

покрівлі до вертикальних поверхонь . 

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 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. 

Організація робіт. Площу покрівлі розбивають на захватки таким чином, щоб ланка 

покрівельників могла переміщатися від одного фронтону до іншого. 

Найбільш розповсюдженими є два способи горизонтальних і вертикальних захваток. 

Спосіб горизонтальних захваток. Довжину захватки приймають рівною довжині схилу, а 

ширину – двом горизонтальним рядам. При цьому карнизний і коньковий ряди виділяють в 

окремі захватки. 

Перша ланка покрівельників починає роботу з карнизної (першої) захватки й укладає один 

ряд по довжині схилу, друга укладає два ряди і почи- 

нає роботу після закінчення роботи першої ланки. Перша ланка переходить на третю 

захватку, а друга – на четверту. 

Спосіб вертикальних захваток. Полягає в тому, що схил розбивають на захватки довжиною 

від коника до карниза і шириною з відстанню між компенсаційними швами або ендовими. Друга 

ланка починає працювати на своїй захватці після того, як перша на першій захватці укладе два - 

три горизонтальних ряди. Перехід ланок із захватки на захватку здійснюється по закінченні робіт. 

На рис.8.19 наведений приклад роботи ланки покрівельників на горизонтальній захватці й 

організація їхнього робочого місця. 

 

2. 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 . 

Від плоскої черепиці пазова відрізняється подовженими виступами на поверхні, які 

забезпечують надійність прилягання черепиці . Таку черепицю кладуть лише в один ряд. 

Послідовність укладання її така сама, як і жолобчастої. 

Покрівлі з плоскої стрічкової черепиці 



Плоску стрічкову черепицю виготовляють з одним або двома шипами. Покрівлю 

влаштовують двома способами: двошаровим або лускатим. Роботу ведуть від карниза до коника 

(знизу вгору) з перекриттям нижніх рядів вищележачими. У рядах черепиця зміщується на 

половину ширини. У першому ряді черепиця чіпляється за верхнє риштування, у другому – за 

верхній торець першого ряду . 

Черепицю кріплять до риштування клямерами або цвяхами. Клямери ставлять у процесі 

укладання покрівлі після закріплення черепиці шипом за риштування. 

Коник даху і ребра покривають коньковими жолобчастими черепицями. При цьому на 

ребрах черепиця укладається знизу вгору. Жолобчасту черепицю укладають на розчині. Місце 

сполучення ребер з коником зашпаровують покрівельною сталлю. 

Примикання покрівлі до поперечної і поздовжньої стін закривають фартухом з 

покрівельної сталі. 

3. 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. 

Улаштовують металеві покрівлі 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 , 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. 

 

ТЕМА 13. ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ ТА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ  

Лекція 25 . Улаштування захисних покриттів 

 

1. Улаштування гідроізоляційних покриттів. 

2. Улаштування теплоізоляції. 

3. Улаштування протикорозійних покриттів. 

 

1. 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. 

Види і класифікація гідроізоляції 



Сучасну гідроізоляцію умовно поділяють на кілька видів за такими ознаками: матеріал, 

конструктивно-технологічне вирішення, фізико-механічний стан гідроізоляційного покриття, 

умови його експлуатації (характер впливу вологи). 

За використаним матеріалом гідроізоляцію поділяють на: 
 - полімерцементну (CR 65, CR 66, CL 50); 
 - полімерну (CL 51); 
 - бітумно-полімерну; 
 - бітумну та з допоміжних матеріалів (ін'єктувальні, засипні). 

За конструктивно-технологічним вирішенням гідроізоляцію поділяють на: 
 — фарбувальну (обмазувальну); 
 — обклеювальну (монтувальну); 
 — проникної дії (просочувальну); 
 — штукатурну. 

За фізико-механічним станом гідроізоляцію поділяють на: 
 — жорстку (забезпечує гідроізолювання тріщин); 
 — з ознаками еластичності (перекриває тріщини до 0,5 мм; відносне подовження до 

10 %); 
 — еластичну (відносне подовження понад 50 %). За характером впливу вологи її 

поділяють на: 
 — гідроізоляцію від ґрунтової вологи (просочувані ґрунти); 
 — гідроізоляцію від періодичної дії води без тиску; 
 — гідроізоляцію від постійної дії води, що не тисне на конструкції; 
 — гідроізоляцію від постійної дії води, що тисне на конструкції (ззовні і 

зсередини). 

До фарбувальних (обмазу'вальних) матеріалів належать: гарячі і холодні бітумні, бітумно-

гумові, полімерні та бітумно-полімерні емульсії, лаки, емалі, мастики. 

До жорстких матеріалів належать: штукатурки з мінерально-цементних і 

полімерцементних розчинів, покриття з асфальтових мастик і розчинів. 

До обклеювальних (монтувальних) матеріалів належать: рулонні, плівкові, плитні і листові 

вироби з основою (картон, скловолокно, поліефір на тканині, фольга) і без основи (бітумні), - 

термонаплавні або приклеювані гарячими й холодними мастиками, а також металеві і полімерні 

матеріали, які прикріплюють до поверхні. 

Просочувальними вважають матеріали (бітуми, дьогті, бітумні емульсії, матеріали на 

основі цементів), які проникають на деяку глибину в поверхні; ін'єкційними — матеріали на 

основі цементів, рідкого скла, із гідрофобізувальними добавками, які нагнітають у структуру 

конструкції під певним тиском або гравітаційно; засипними - зернисті матеріали, які захищають 

гідрофобними плівками (пісок, зола та ін.). 

Покриття на основі перелічених матеріалів можна поділити на дві групи: які підлягають 

опорядженню без додаткових заходів і які не підлягають опорядженню. 

 

Види і призначення гідроізоляції. 

Підземні конструкції будинків взаємодіють з ґрунтом і зазнають впливу ґрунтової 

вологості або ґрунтових вод, що призводить не тільки до розмивання фундаментів, а і до корозії. 

Для захисту фундаментів, стін підвалів улаштовують горизонтальну і вертикальну гідроізоляцію, 

що буває фарбованою або обклеювальною. У безпідвальних будинках у цоколі стін улаштовують 

горизонтальну гідроізоляцію (рис.1,) з шару цементного розчину складу 1:3 або 1:2 завтовшки 20-

30 мм і двох шарів толю, покладеного насухо на вирівняній цементній стяжці. Краще 

гідроізоляцію виконувати у вигляді двошарового рулонного килима з руберойду або гідроізолу, 

наклеєного на вирівняну суху основу на бітумній мастиці. Горизонтальну гідроізоляцію 

укладають безпосередньо стрічкою у зовнішніх і внутрішніх стінах будинку. її призначення - не 

допустити капілярного підйому вологи в ділянки стіни, що розташовані вище. 

У будинках з підвалами влаштовують горизонтальну і вертикальну гідроізоляцію (рис. 2 ). 

Перший шар гідроізоляції укладають на рівні підлоги підвалу. Звичайно, це шар 

цементного розчину завтовшки 20-30 мм складу 1:2, зроблений поверх фундаментних подушок. 

Другий шар горизонтальної рулонної гідроізоляції влаштовують у цоколі зовнішніх стін на 

150-200 мм вище вимощення. У внутрішніх стінах цей шар розташовується на 100-200 мм нижче 

від рівня підлоги. 



Вертикальна гідроізоляція підвальних стін здійснюється обмазуванням їхніх поверхонь, 

що стикуються з ґрунтом, гарячою бітумною мастикою за два рази. Захист від ґрунтових вод 

забезпечуються улаштуванням більш надійної горизонтальної гідроізоляції (рис. 3). 

Горизонтальний шар обклеювальної гідроізоляції влаштовують в конструкціях підлоги 

підвалу рулонного килиму гідроізолу або ізолу (гнилостійких). Цей килим пропускають через 

стіни підвалу і виводять на зовнішню поверхню. Щоб попередити розрив гідроізоляційного 

килима при осіданні будинку, влаштовують осадовий компенсатор. Це складка з рулонного 

килима в осадовому шві у місцях прилягання підлоги до стін підвалу. 

Другий шар горизонтальної гідроізоляції влаштовують у зовнішніх і внутрішніх стінах 

будинку, нижче рівня підлоги першого поверху. Вертикальну обклеювальну гідроізоляцію 

влаштовують на зовнішній поверхні підвальних стін шляхом приклеювання 3-4-и шарового 

килима з толю або руберойду по цементній штукатурці. Вертикальну гідроізоляцію піднімають 

вище ґрунтових вод на 0,5 м. Від ушкодження вертикальну гідроізоляцію захищають цегляною 

стінкою у півцеглини на цементному розчині. Крім того, між цегляною стінкою і ґрунтом 

укладають шар жирної глини завтовшки 25-30 см. Вимощення навколо будівлі теж захищає 

підземні конструкції від поверхневих вод. 

 

Рис 1 ГОРИЗОНТАЛЬНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ СТІН БЕЗПІДВАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ 

1- фундамент; 2 - підлога першого поверху; 3 - стіна,  4 – рулонний килим ; 5 – 

цементна стяжка 



 

Рис 2 ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ СТІН ПІДВАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ ВІД ГРУНТОВОЇ 

ВОГКОСТІ 

1 — горизонтальна з шару цементного розчину; 2 — вертикальна обмазка бітумною 

мастикою 3- горизонтальна з рулонних матеріалів 4 - перекриття над підвалом 



 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІДВАЛЬНИХ СТІН БУДІВЕЛЬ ВІД ГРУНТОВОЇ ВОДИ 

1 - горизонтальна обклеювальна конструкція підлоги; 2 — підлога підвалу;3 — 

складка килима (осадовий компенсатор) ; 4 — вертикальна обклеювальна гідроіз. 5 - 

захисна стінка з цегли; 6 — "замок" з жирної глини; 7 — відмостка; 8 — горизонтальна з 

рулонних матеріалів 

 

Рис 4. ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ СТІН НА КОСОГОРАХ 

 

 

Гідроізоляційні матеріали 



Гідроізоляційні матеріали призначені для захисту конструкцій від руйнуючого впливу 

води. Гідроізоляційні матеріали відрізняються від інших будівельних матеріалів підвищеною 

водонепроникністю й водостійкістю при тривалій дії води, у тому числі мінералізованих і хімічно 

агресивних водяних розчинів. 

Залежно від області застосування гідроізоляційні матеріали поділяють на матеріали: 

- для поверхневої і об'ємної гідроізоляції; 

- ущільнення швів і з’єднань; 

- комплексного призначення. 

Залежно від способу проведення робіт вони бувають: обклеювальні, фарбувальні, 

штукатурні, просочувальні, литі, засипні, ін'єкційні і монтажні. Просочувальну й ін'єкційну 

гідроізоляції можна віднести до об'ємної, тому що вони є частиною об'єму матеріалу, який 

захищають. 

Фарбувальні гідроізоляційні матеріали — це органічні в'яжучі (бітумні або полімерні) 

гарячі і холодні, на розчинниках (розріджувачах) і емульсійні, а також бітумні й полімерні суміші 

у вигляді холодних і гарячих мастик на органічних в'яжучих і на розріджувачах, пастах і 

емульсіях з наповнювачами. 

Штукатурні гідроізоляційні матеріали являють собою асфальтові (гарячі і холодні), 

цементні й полімерцементні штукатурні суміші. Ці матеріали знаходять поширення завдяки 

простоті їх застосування, дешевизні, високому рівню механізації процесів нанесення, своїй 

надійності й довговічності. 

Обклеювальні гідроізоляційні матеріали — це рулонні, плівкові або листові матеріали 

заводського виготовлення. 

Як просочувальних гідроізоляційні матеріали використають органічні в'яжучі (бітуми, 

кам'яновугільні дьогті і пеки, петролатум), термопластичні полімери (низькомолекулярний 

поліетилен), мономери термореактивних смол (стирол, метилметакрилат) та ін. 

Ін'єкційні гідроізоляційні матеріали - цементні суспензії і розчини, полімерцементні 

розчини, рідке скло, бітум і полімербітум, бітумні емульсії, карбамідні й фенолформальдегідні 

смоли та ін. 

Як монтажні гідроізоляційні матеріали застосовують листову сталь товщиною 3-14 мм, 

пластмасові листи, склопластики і полімербетони у вигляді плит і блоків. 

Засипні гідроізоляційні матеріали — це глина, гідратон (суміш ґрунту з бентонітом і 

рідким склом), гідрофобні порошки і піски. 

До литих гідроізоляційних матеріалів належать асфальтовий бетон і мастики, що 

заливають між ізолюємою поверхнею і опалубкою. 

Гідроізоляція проникаючої дії - це суміш портландцементу, спеціально обробленого 

заповнювача й хімічно активних речовин, наприклад, суміші неорганічних солей. Принцип дії 

заснований на проникненні в бетон хімічно активних елементів по капілярних порах основи, на 

яку наноситься гідроізолюючий шар, за рахунок осмотичних сил з наступною хімічною 

взаємодією з вільним вапном і конденсацією на поверхні пор. Такі ізолюючі композиції 

наносяться в основному на поверхню з розвитою капілярною пористістю, а також для 

відновлення поверхні старого бетону при ремонтних роботах і реконструкції. 

В окрему групу можна виділити матеріали, які застосовують для спеціальних видів 

ізоляцій в особливих умовах, а саме: герметики, гідроантикорозійні, гідротеплоізоляційні та ін. 

За видом в'яжучого гідроізоляційні матеріали поділяють на такі: 

- бітумні, що складаються з нафтових бітумів або сплавів нафтових і природних бітумів; 

- дьогтьові - з кам'яновугільних і сланцевих смол або сплавів пеків з кам'яновугільними 

дьогтями або дьогтьовими маслами; 

- дьогтьобітумні - із сумішей кам'яновугільних дьогтьопродуктів або сланцевих дьогтів з 

нафтобітумами; 

- гідрокамові - із продуктів спільного окислювання кам'яновугільних масел і нафтового 

гудрону або з кам'яновугільних масел (антраценового, креозотового) і нафтобітуму; 

- бітумно-полімерні - з нафтобітумів і полімерів (включаючи каучуки); 

- гумо-бітумні, одержувані в результаті спільної переробки нафтобітумів і старої гуми; 

- гумо-дьогтьові, одержувані шляхом спільної переробки старої гуми й дьогтьопродуктів; 

- полімерні (включаючи каучуки й кремнеполімери); 

- мінеральні - на основі різних цементів, силікатів і глин. 



З названих матеріалів найбільш широке застосування знайшли бітумні, тому що вони 

гідрофобні, водостійкі, мають щільну структуру, їхня пористість практично дорівнює нулю, тому 

вони водонепроникні й морозостійкі. Бітуми стійки до водяних розчинів багатьох кислот, лугів, 

солей і до більшості агресивних газів, розчиняються частково або повністю в різних органічних 

розчинниках (бензині, бензолі, скипидарі, ацетоні, етиловому спирті та ін.). 

За видом основного вихідного матеріалу розрізняють асфальтові, мінеральні, пластмасові і 

металеві гідроізоляційні матеріали. 

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. 

 

Лекція   Улаштування теплоізоляції. 

          Теплоізоляційні матеріали 
Характер структури матеріалів впливає на властивості виробів і їх довговічність. Під 

структурою прийнято розуміти особливість внутрішньої будови матеріалу, обумовленої ступенем 

кристалізації, розмірами й формою кристалів, розмірами і розташуванням пор. Структура 

теплоізоляційних матеріалів різна і залежить від їх виду й способу виготовлення. Теплоізоляційні 

матеріали мають високопористу структуру. Речовини, з яких складається тверда фаза 

теплоізоляційних матеріалів - це кераміка, цементний або силікатний камінь, волокна мінеральної 

або скляної вати, легкі пористі заповнювачі тощо. 

За теплопровідністю теплоізоляційні матеріали ділять на три класи: 

- клас А – малотеплопровідні (до 0,058 Вт/м·
о
С); 

- клас Б – середнєтеплопровідні (0,058-0,116 Вт/м·
о
С); 

- клас В – підвищеної теплопровідності (не більш 0,18 Вт/м·
о
С). 

Марка позначає максимальну середню густину матеріалу (кг/м
3
), причому матеріали із 

проміжною середньою густиною між зазначеними значеннями марок відносять до найближчої 

більшої марки. 

Теплопровідність пористих матеріалів різко зростає при зволоженні, тому що 

теплопровідність води дорівнює 0,58 Вт/м·
о
С, що в 25 разів більше теплопровідності повітря. 

За густиною теплоізоляційні матеріали ділять на марки: 

1. особливо легкі (ОЛ): 15, 25, 35, 50, 75, 100; 

2. легкі (Л): 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350; 

3. важкі (В): 400, 450, 500, 600. 

При моделюванні структури теплоізоляційних матеріалів важливе значення має 

рівномірний розподіл повітряних пор і їх характер. Бажано створювати дрібні пори закритого 

типу. У закритих порах повітря перебуває в спокійному стані і стабільно виконує роль 

теплоізолятора. У замкнуті пори не попадає вода, що дуже важливо для збереження стабільних 

теплофізичних властивостей і довговічності. 

Велика номенклатура теплоізоляційних виробів заснована на порівняно невеликій 

кількості вихідних сировинних матеріалів. Але змінюючи технологічні прийоми обробки, можна 

значно змінювати властивості виробів стосовно до умов їх експлуатації. 

Теплоізоляційні і акустичні матеріали й вироби повинні мати середню густину не більше 

700 кг/м
3
, не повинні виділяти речовини, що знижують міцність елементів конструкцій, не 

погіршувати якість оздоблення приміщень і не шкодити здоров'ю людей. 

Класифікація теплоізоляційних матеріалів 
Відповідно до ДСТУ 4.201-79, теплоізоляційні матеріали і вироби класифікують за такими 

ознаками: видом вихідної сировини, формою, структурою й опором стисканню. 

За видом сировини їх поділяють на: 

- неорганічні — вогнетривкі теплоізоляційні вироби, ніздрювате стекло (піноскло), 

мінеральна й скляна вата і вироби з них, теплоізоляційні й теплоізоляційно-конструктивні 

матеріали на основі мінеральних в'яжучих, автоклавні теплоізоляційні й теплоізоляційно-

конструктивні матеріали, спучені перліт і вермикуліт і вироби на їх основі, теплоізоляційні 

вироби з азбесту, вакуум-порошкова й вакуум-волокниста теплоізоляція; 



- органічні - фіброліт на портландцементі, деревоволокнисті і торф'яні теплоізоляційні 

плити, камишит, теплоізоляційні пластмаси та ін. 

За формою розрізняють штучні (плити, блоки, цегла, циліндри, напівциліндри, сегменти), 

рулонні (мати, смуги, матраци), шнурові (шнури, джгути) і сипучі матеріали. 

За структурою їх ділять на пористо-волокнисті (мінераловатні, скловатні, азбесто- і 

деревоволокнисті); пористо-зернисті (перлітові, вермікулітові, совелітові, вапняно-

кремнеземисті); ніздрюваті (ніздрюваті скло і бетон, керамзитобетон, пінопласти). 

За опором стисканню (відносної деформації стиску під питомим навантаженням 0,02 

МПа) теплоізоляційні матеріали підрозділяють на м'які (М); напівтверді (НТ) і тверді (Т). 

Розрізняють також матеріали підвищеної твердості (ПТ) з деформацією до 10 % висоти при 

питомому навантаженні 0,04 МПа, тверді (Т) - до 10 % висоти зразка при питомому навантаженні 

0,1 МПа. 

Якщо теплоізоляція призначається для поверхні з негативною температурою або 

позитивною, але не більше 100 °С, то товщину теплоізоляції розраховують за теплопровідністю 

при 25 °С, для поверхонь із температурою 100- 600 °С — за теплопровідністю при 125 °С, а для 

поверхонь із температурою понад 600 
С
С — за теплопровідністю при 300 °С. 

Мінеральноватна теплоізоляція 
Фахівці відзначають, що в залежності від виду сировини мінеральна вата, за європейським 

стандартом, ділиться на кам'яну і скловату. Сировиною для виробництва кам'яної вати служать 

гірські породи - діабаз, базальт, вапняк, доломіт, тощо, виробляється кам'яна вата шляхом 

розплавлення вулканічної породи з додаванням у волокна сполучного компонента (фенолспірт) і 

водовідштовхувальної олії. Матеріал має унікальну властивість - високий опір до механічних 

впливів. 

Незаперечними перевагами теплоізоляційних матеріалів з мінеральної вати є широкий 

температурний діапазон застосування (до +1000 С). 

Вітчизняний ринок теплоізоляції з мінерального волокна в даний час досить великий, тут 

представлена продукція як вітчизняних, так і зарубіжних виробників. 

Українські виробники на сьогоднішній день виготовляють мінераловатні вироби, в 

основному, на кам'яній основі. Фахівці відзначають, що ці вироби в Україні виробляють вісім 

підприємств - ВАТ "Комбінат будіндустрії" (м. Київ); комунальне підприємство "Комуненергія" 

(м. Костопіль, Рівненська обл.); колективне підприємство "Завод мінераловатних виробів" (м. 

Житомир); ТОВ "Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів" Ротіс "(м. Чернівці). 

Широку номенклатуру виробів «ВИТІК» виготовляє ВАТ "Алчевський завод будівельних 

конструкцій" (м. Алчевськ, Луганська обл.). 

Поряд з випуском пінополістирольних плит, на виробництві мінераловатних виробів на 

кам'яній основі спеціалізуються - АТ "Ізоляція" (м. Донецьк) і ВАТ "Завод ізоляційних 

матеріалів" (м. Маріуполь, Донецька обл.). 

Представлені на нашому ринку і імпортні мінераловатні вироби на кам'яній основі, таких 

компаній як: ROCKWOOL (Данія), PAROC (Фінляндія), ISOVER - підрозділ теплоізоляційних 

матеріалів концерну SAINT - GOBAIN і NOBASIL (Словаччина). 

Імпортна продукція відрізняється від вітчизняної, більш широкою номенклатурою, яка 

налічує часом кілька десятків найменувань, що відрізняються розмірами, формами і щільністю 

(жорсткі, напівтверді, м'які). Такий широкий асортимент дозволяє охопити практично всю сферу 

застосування теплоізоляції: утеплення покрівель, мансард, перекриттів, фасадів стін, підлог, 

фундаментів, цоколів будівель житлового та громадського призначення, теплоізоляція 

трубопроводів, бойлерів, камінів і печей. Саме тому імпортна продукція користується попитом і 

активно використовується на вітчизняному будівельному ринку. 

Матеріали ROCKWOOL поставляються на український ринок з Польщі, продукція PAROC 

завозиться від виробників Литви і Польщі, а вироби Nobasil зі Словаччини. 

Вироби на основі скловолокна 
Як з технічних, так і за іншими властивостями, скловата дещо відрізняється від 

мінеральної. Скловолокнисті вироби виготовляються з силікатного розплаву з високим вмістом 

кремнезему. Основні компоненти шихти - кварцовий пісок, доломіт і глинозем - є екологічно 

чистими за всіма параметрами, включаючи радіоактивність. 

Скляна вата містить дуже мало НЕ волокнистих включень і має високу вібростійкість, до 

того ж волокна скляної вати володіють підвищеною пружністю. 



З використанням скляної вати виготовляють такі теплоізоляційні вироби як: мати (м'які 

плити), прошивні мати й напівтверді плити на синтетичній зв'язці, а також джгути (шнури). 

Скловатні джгути (шнури) представляють собою гнучкі теплоізоляційні матеріали, що 

складаються з стекловатного сердечника, обплетеного штапельним скловолокном. 

Застосовуються стекловатні вироби поряд з мінераловатними на кам'яній основі, для 

теплової ізоляції будівельних конструкцій, а також для ізоляції холодильників, трубопроводів, 

промислового обладнання, що працює в умовах вібрації, а також транспортних засобів. 

На українському ринку, вироби на основі скловолокна, активно просувають свою 

продукцію закордонні виробники торгової марки URSA і ISOVER - підрозділ теплоізоляційних 

матеріалів концерну SAINT - GOBAIN. 

Вироби торгової марки URSA на вітчизняний ринок поставляються від виробників 

Німеччини, Польщі та Угорщини, а теплоізоляційні вироби ISOVER - з заводів концерну SAINT - 

GOBAIN, розташованих у Фінляндії, Польщі, Чехії та Швеції. 

 

Матеріали зі спіненого каучуку 
Теплоізоляційні матеріали цієї групи є найбільш універсальними для використання в 

цивільному та промисловому будівництві. Вони мають достатньо широкий температурний 

діапазон застосування - від -70 °С до +175 °С та відрізняються високою технологічністю. 

Володіючи структурою з переважно закритими порами і прекрасними адгезійними 

властивостями, ці матеріали переважно обирають для холодного застосування (холодне 

водопостачання, холодильна техніка, кондиціювання, вентиляція). На українському ринку 

просувається тільки імпортна продукція цієї групи, зокрема, компанії L' Isоlante K- FLEX (Італія), 

як правило - це гнучкі, еластичні матеріали, що випускаються у формі трубок різного діаметру і 

аркушів. 

Вироби зі спіненого каучуку - RUBAFLEX виготовляє компанія YSILIS (Франція) і 

KAIFLEX - компанія WILHELM KAIMANN GmbH (Німеччина), але на нашому ринку продукція 

цих виробників присутня у меншій мірі. 

 

Матеріали зі спіненого поліетилену 
Теплоізоляційні вироби з пінополіетилену - найбільш доступні за ціною з розряду 

спінених полімерів. Вони відрізняються хорошою стійкістю до агресивних будівельним 

матеріалам, непоганими теплотехнічними показниками і високою технологічністю монтажу. 

На нашому ринку з цих матеріалів просувається ПЕНОФОЛ і ІЗОЛОН від російських 

виробників. Але як зазначають деякі фахівці ринку теплоізоляції, найближчим часом з'явиться 

ПЕНОФОЛ від українського виробника. 

Крім перерахованих вище виробів на українському ринку теплоізоляційних матеріалів 

представлені вироби з пінополістиролу. 

Пінополістирольні плити 
Пінополістирольні плити в Україні виготовляють близько двох десятків підприємств. 

Серед них ЗАТ «Стирол Пак» (м. Горлівка, Донецька обл.), ВАТ "Запорожтеплозвукоізоляція" (м. 

Запоріжжя), НВО "Акація" (м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.), ТОВ "Аутлук" (м. Рівне), 

ВАТ "Житомирський завод силікатних виробів" (м. Житомир), ТОВ " Ізотех" (м. Київ) та ін. 

Крім пінополістиролу ряд українських виробників випускають пеноізол, юніпор та інші 

види карбомідних теплоізоляційних пінопластів (поропластів). 

Неважко помітити, що на українському ринку теплоізоляції просуваються багато видів 

імпортних виробів. Екструдований, твердий пінополістирол Styrodur на нашому ринку 

представляє концерн BASF AG (Німеччина). Цей матеріал володіє малою вагою, високою 

міцністю при стисненні, високою теплозахисної здатністю і практично нульовий вологоємкістю, 

що визначає його малу питому витрату і високу довговічність, в тому числі у вологому 

середовищі. 

Окрім продукції BASF AG на нашому ринку просувається і екструдований пінополістирол 

STYROFOAM концерну DOW Chemical (США) призначений для влаштування інверсійних 

(перевернутих) покрівель, зовнішньої теплоізоляції несучих стін, теплоізоляції експлуатованих 

покрівель, важкозавантаженних перекриттів, підлог холодильників, зовнішньої теплоізоляції та 

захисту гідроізоляції периметра фундаментів і т.д.  

 



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 . 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 використовують для 

теплоізоляції трубопроводів. 

Засипну теплоізоляцію влаштовують для захисту як горизонтальних поверхонь 

(утеплення покрівель, 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, вермикуліт. 

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 товщина мастикового покриву дорівнює 25 мм. Після висихання мастики 

поверхню обклеюють і фарбують. 

Процес улаштування монолітної теплоізоляції, як правило, механізований. 

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 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 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. 

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 грунтується на використанні малої 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 б 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 фарб, 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 електростатики. 

Гумують поверхню так: поверхню старанно очищають і знежирюють, потім грунтують 

тонким шаром гумового клею, покривають рулонною сирою гумою і вулканізують. Товщина 

гумового покриття — 2...4 мм. 

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 . 

Цинковий дріт плавлять в електричних апаратах-металізаторах під дією електричної дуги. 

При виконанні протикорозійних робіт контролюють товщину покриттів, їхню непроникність, 

щільність. 

 

ТЕМА 14. ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ. 

Лекція. 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 одноразовим 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. . 

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 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). 

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 (t = 10...40 °С, відносна вологість — до 60 %), особливо з постійним 

перебуванням людей, обов'язково оштукатурюють ванняно-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 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 

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 самого 

штукатурного розчину або інвентарними (металеві чи дерев'яні рейки). 

Нанесення штукатурного розчину, як правило, виконують комплексно-механізованим 

методом з використанням штукатурних станцій або штукатурних установок і комплексу механі- 

зованих та ручних інструментів, пристроїв та інвентарю . Комплект тих чи інших механізмів та 

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

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 грунту. Після тужавлення 

накривного шару останній затирають електро- або пневмозатиральними машинами чи 

загладжують металевими гладилка-ми 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 правил-шаблонів. Правила кріплять до поверхні стіни 

штирями або гіпсовим розчином, ставлячи їх так, щоб укіс знаходився в межах V7...V10. 

Тривалість процесу оштукатурювання значною мірою залежить від кількості й тривалості 

технологічних перерв . 

Тривалість процесу оштукатурювання може бути зменшена застосуванням одношарової 

штукатурки: штукатурний розчин наносять на поверхню відразу шаром 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» завдяки попередньому механічному 

руйнуванню коагуляційно-тиксотропної структури розчину двоциліндровий без-імпульсний 

розчинонасос подає розчин на висоту до 60 м та на 250 м 

по горизонталі у особливому енергозаощаджувальному режимі. Розчин подається 

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

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

надання їм кінетичної енергії (mv
2
/2), достатньої для того, щоб під час удару їх об поверхню 

інтенсивно здійснювався процес структуроутво-рення, за якого критичне напруження зсуву (ткі) 

— 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 . 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. 

1,8 МПа. Загладжують шпаклювальний шар широкозахонлювальними дворучними 

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

(для стель). Ширина леза шпателів 600 мм. 

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-це- 

ментного 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 б 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 3, 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, осмосіл тощо). 



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. 

Звукоізоляційною акустичною штукатуркою знижують рівень шумів. Як в'яжучі в 

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) втеплюють 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 грунт нарізають хвилястими 

борознами через кожні ЗО...40 см. Влітку його треба поливати водою 3 рази на день протягом 

3...4 днів. За годину до нанесення накривного шару грунт 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 грунтом 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 

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. 

 

Лекція  

 

1. Малярні роботи. 

2. Облицювальні роботи 

 

1. 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 . 

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 грунт); 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. . 

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 шліфуванняищають поверхню за допомогою технічного пилососа, 

рогожевої або махової витки, металевого шпателя. 

Загладжують поверхню разом з її очищенням за допомогою універсальних шліфувальних 

машин або шліфувальною шкуркою, пемзою, дерев'яним бруском (при малих обсягах робіт). 

Розшивають тріщини лише на оштукатурених поверхнях за допомогою металевого 

шпателя на глибину до 1 см. Підмазують тріщини суміш ішо 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. 

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 (протрунтованих 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. 

Фарбування поверхні.  

На підготовлену поверхню фарбу наносять за допомогою пневматичних 

установок установок високого тиску, а також ручних інструментів та пристроїв . 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 м
2
 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 73 висоти 

волосяної частини пензля. Фарбу наносять спочатку двома вертикальними рисками, а потім 

розтушовують (втирають при Грунтуванні) 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); 

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. 

2. 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 час виконання робіт, гарним декоративним 

властивостям шпалер. 

Залежно від матеріалу та експлуатаційних властивостей шпалери поділяють на звичайні, 

вологостійкі та звуковбирні. 

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 кольоровою 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 наперу (основа). 

Із синтетичних опоряджувальних рулонних матеріалів найчастіше використовують 

полівінілхлоридні плівки (безосиовні, на паперовій, тканинній або пористій звуковбирній основі). 

До них належать: ізоплен, піноплен, поліилен, девілон, віністен, а також самоклеїльні 

опоряджувально-декоративні плівки. 

Наносять клей на тильний бік шпалер за допомогою спеціального пристрою або ручного 

валика 

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. 

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 . 

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. 

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'єднуючи 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 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-Ш приклеюють упритул, втискуючи 

полотнище в полотнище. Менш податливі матеріали прирізають лезом, вмонтованим в 

спеціальну обойму, по металевій напрямній або спеціальними ножами . 

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. 

3. Облицювальні роботи 

Роботи, які виконують для закріплення опоряджувальних матеріалів на лицьових 

поверхнях конструкцій, називають облицювальними . Поділяють на внутрішнє і зовнішнє. 

Облицювання може бути з природного декоративного каменю або із штучних мате ріалів. 

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, осіяні 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 умовахбудівельного 

майданчика. 

' 



Конструкція облицювання складається з трьох основних елементів-підготовки, 

проміжного прошарку, облицювального покриття ' Підготовку найчастіше виконують цементно-

піщаним розчином, за допомогою 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). 

Облицювальні роботи на будівельному майданчику можна поділити на такі процеси: 

підготування облицювальних 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 Отвори у 

плитках свердлять за допомогою спеціального пристрою , а обрізують за допомогою плиткорізів . 

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. 

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 

Технологія облицювання поверхні залежить від виду облицювального матеріалу, 

способу його кріплення та положення в просторі і передбачає використання ручних інструментів . 

Облицювання керамічними та скляними плитками на розчині виконують за допомогою 

шаблона 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. 

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 полістиролові!-ми 

плитками здійснюють на каніфольній або кумароновій мастиці, яку наносять шаром 1. 1.5 мм 

завтовшки на зворотний бік плитки. 

Поверхня стіни перед цим мас 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 обгрунтованої 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. 

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 

м
2
 кріплять закріпками діаметром 3 мм; площею 0,5...1 м

2
 - 4...5 мм; площею більше ніж 1 м

2  
— 

6 мм. 

Роботу починають з установлення плінтуса, кожний елемент якого закріплюють не менше 

ніж двома гаками і з'єднують між собою піролами 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. 

 

ТЕМА 15. ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ. 

Лекція  

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 

грунт (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 підлої
-
 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. 

Цементио-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 

грунтують 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 

реп-кою- правіілом (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-бетопігі 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 но фракціях (мінімум 3) 

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 захваткн, 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 . 

Металоцемеитиі 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 набігунах і знежирити. Співвідношення між цементом і металевою 

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 грунтують 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 

грунтують 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. 

Склад операцій: підготовка основи; сортування плитки; приготування розчину; укладання 

плитки; затирання 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 . 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 і паркетних 

щитів 

. 

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 — вирівню ють 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. 

Далі паркет укладають по всій площині приміщення вправо і вліво від маякового ряду. 



У процесі укладання паркету планки притискують одна до одної паркетним молотком так, 

щоб не руйнувались кромки паркетних планок . 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. 

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 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 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 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 

зварюють стики між окремими полотнищами лінолеуму. 

Підготовка основи полягає в очищенні її від сміття, бруду, пилу і в грунтуванні. 

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 них приміщеннях полотнища лінолеуму укладають вздовж 

напрямку руху. Плінтуси прикріплюють до стіни так, щоб не притискувати лінолеум до основи, 

створюючи умови для можливого переміщення полотнині 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. 

 

ТЕМА 16. ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД ПРИ КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТВ І 

РЕКОНСТРУКЦІЇ. 

Лекція  Оцінка технічного стану будівель 

 



1. Технічні огляди. 

2. Система планово запобіжних ремонтів 

3. Поточний і капітальний ремонт 

1. Технічні огляди 

 

Основний контроль за технічним станом конструкцій, інженерно-технічного обладнання і 

будівель загалом здійснюється в процесі проведення систематичних технічних оглядів. Основна 

задача оглядів - своєчасне виявлення дефектів і пошкоджень та причин їх появи, а також 

необхідності і обсягів ремонтних робіт . 

Діючим положенням з технічної експлуатації встановлено планові (загальний і 

профілактичний) та позапланові (позачергові) види оглядів: 

- загальний, коли оглядають всі приміщення та конструктивні елементи будівель, 

а також їх інженерно-технічне устаткування; 

- профілактичний, коли оглядають окремі конструктивні елементи будівель або 

інженерно-технічних пристроїв; 

- позаплановий, який проводять після стихійних явищ, що могли пошкодити 

будівлі. Загальні (систематичні) огляди проводять два рази на рік: навесні - з 1 по ЗО квітня і 

восени 

- з 1 по ЗО вересня. Під час загального огляду контролюють технічний стан будівлі та її 

систем загалом, а також прибудинкової території, зокрема стан вимощення навколо будівель, 

доріг і під'їзних шляхів, інженерних мереж і комунікацій. 

Весняний огляд проводять після танення снігу. Мета огляду - з'ясування фактичного стану 

будівель після осінньо-зимового періоду. Під час весняного технічного огляду визначають обсяг 

робіт з поточного ремонту будівель, що буде виконуватись в літній період, а також виявляють 

обсяг робіт з капітального ремонту для введення їх до плану наступного року. 

Особливу увагу під час весняного огляду звертають на стан несучих і огороджувальних 

конструкцій для виявлення можливих пошкоджень і дефектів внаслідок дії атмосферних та інших 

впливів. У процесі огляду перевіряють механізми відкривання елементів вікон, дверей та інших 

пристроїв, а також стан водовідводів і вимощення 

Осінній огляд проводять з метою перевірки підготовки будівель до зими. Всі літні роботи 

з поточного ремонту до цього часу повинні бути закінчені. 

Під час осіннього технічного огляду необхідно перевірити стан несучих і огороджувальних 

конструкцій будівель, готовність дахів до зими (наявність засобів для прибирання снігу, 

справність водостічних труб), справність і готовність до роботи в зимових умовах елементів 

вікон, дверей, інженерного обладнання, внутрішніх доріг, мереж тепло-, газо- та 

електропостачання, зв'язку, водопровідно-каналізаційних споруд і т. п. 

Систематичні огляди окремих конструкцій, інженерного устаткування і будівель загалом 

проводять робітники відповідних спеціальностей. У процесі оглядів усувають дрібні 

несправності, а також у міру необхідності налагоджують і регулюють прилади та обладнання 

(регулюють крани, усувають витік води, замінюють прокладки, набивають сальники, очищають^ 

сифони та лійки, регулюють зливні бачки тощо). 

Позапланові (позачергові) огляди проводять в окремих випадках, а саме: 

- після землетрусів, злив, сильних вітрів і снігопадів та інших стихійних явищ; 

- після виробничих аварій, в результаті яких могли бути пошкоджені чи 

деформовані конструктивні елементи будівлі; 

- за виявлення деформацій несучих і огороджувальних конструкцій, що можуть 

створити чи створюють небезпеку для подальшої експлуатаційної придатності будівель. 

Позаплановими оглядами встановлюють пошкодження, заподіяні будів-спорудам, їхнім 

окремим частинам тим або іншим стихійним явищем для ювого усунення та попередження 

пошкоджень у майбутньому. Особливу при цьому звертають на пошкодження і несправності, які 

загрожують людей і подальшій експлуатації будівель. Огляди проводять за окреми-частинами або 

конструктивними елементами і системами інженерно-'чного устаткування у такій послідовності: 

- прибудинкова територія та елементи благоустрою; 

- фундаменти і підвальні приміщення; 

- зовнішні стіни, елементи фасадів (карнизи, балкони, еркери, лоджії, цоколі), а також 

водопровідні пристрої та вимощення; 

- дах, горищні приміщення та комунікації, розміщені в них вентиляційні пристрої; 



- приміщення всіх поверхів (оглядають зверху донизу), перекриття, вікна, двері, стіни, 

перегородки, санітарно-технічне устаткування та інше інженерне обладнання. 

Під час оглядів необхідно звертати увагу на дотримання квартиронайма-та власниками 

правил технічної експлуатації, а також роз'яснювати 

: утримання будівель. Технічний стан конструктивних елементів будівель та їх інженерного 

зання виявляють шляхом зовнішнього огляду, інструментального об-ння, лабораторного 

контролю експлуатаційних властивостей (за необхід-') і за даними технічної експлуатації. В 

окремих випадках доцільно перейти з мешканцями про технічний стан огороджувальних 

конструкцій і ряного режиму приміщень. За виявлення в процесі огляду деформацій і оджень 

конструкцій необхідно встановити їх характер, розмір і ступінь пеки. У випадку, коли деформації 

явно понижують несучу здатність, "сть чи жорсткість конструкцій або погіршують їх 

експлуатаційні власти-необхідно вжити термінових заходів з усунення виявлених недоліків та 

ечення експлуатаційної придатності будівлі. 

Результати оглядів оформляють актами, які зберігаються в житлово-атаційних організаціях 

як документи суворої звітності. З метою забезпечення довготривалої експлуатаційної придатності 

буді-необхідно, крім оглядів, проводити періодичне обстеження конструктив-елементів 

спеціалізованими організаціями залежно від умов експлуатації, не рідше ніж через 4-5 років. 

2. Система планово-запобіжних ремонтів 

Нормативний термін служби будівель забезпечується за рахунок систематичного 

виконання необхідних ремонтних робіт і своєчасного усунення дефектів і пошкоджень у 

міжремонтний період. З цією метою впроваджено спеціальну систему планово-запобіжних 

ремонтів (ПЗР) (див. розділ 3, п. 3.4) [5, 39]. 

Під системою планово-запобігжних ремонтів треба розуміти сукупність організаційних і 

технічних заходів з визначення фактичного технічного стану будівель, здійснення ремонтів та 

інших заходів, скерованих на забезпечення довготривалої експлуатаційної придатності будівель. 

Система ПЗР передбачає: 

- постійний догляд за конструкціями, інженерно-технічним обладнанням і приміщеннями, 

підтримування в них необхідного температурно-вологісного, повітряного і світлового режимів, 

забезпечення шумо- та звукоізоляції; 

- систематичні огляди та періодичні обстеження будівель з оцінкою фактичного 

технічного стану і розробкою заходів з забезпечення їх довготривалої експлуатаційної 

придатності; 

- відновлення експлуатаційних властивостей конструктивних елементів за рахунок їх 

ремонту, підсилення або заміни для забезпечення нормативного терміну служби будівлі загалом. 

Необхідність впровадження системи планово-запобіжних ремонтів пов'язана зі специфікою 

технічної експлуатації будівель як багатофакторного процесу: 

- різновидністю будівель за призначенням (цивільні, промислові, сільськогосподарські, 

спеціальні і т. п.), складністю конструктивних рішень та інженерно-технічного устаткування, 

поверховістю та специфікою їх технічної експлуатації; 

- щорічними великими матеріальними, трудовими і фінансовими затратами (5-10 % 

відновлювальної вартості); 

- значним зменшення будівельного фонду за рахунок незадовільної експлуатації, 

несвоєчасного усунення дефектів і пошкоджень і як наслідок - руйнування будівель. 

Проблеми технічної експлуатації будівель - це питання державної ваги. Адже вартість 

будівель та споруд всіх форм власності становить понад 900 млрд. грн. (приблизно 20 річних 

бюджетів України) і зберігати їх - задача державного значення. 

Важливою частиною системи ПЗР є встановлення міжремонтних термінів для 

конструктивних елементів і будівель загалом, що пов'язано з різними 

термінами їх служби. Для того, щоб будівля не зазнавала постійних ремонтів, їх групують 

за близькими термінами служби конструкцій. Отже, через кожні 3-5 років конструктивні 

елементи, а також системи інженерно-технічного забезпечення будівель підлягають ремонту . 

Обсяги ремонтних робіт, їх номенклатура, порядок розробки проектно-кошторисної 

документації, характер і обсяги фінансування, організація та виконання істотно відрізняються між 

собою. Тому встановлено певний перелік робіт, який визначає необхідність поточного або 

капітального ремонту. 

3. Поточний і капітальний ремонти будівель 



Ремонт будівель є невід'ємною складовою частиною технічної експлуатації. Основна задача 

ремонту - своєчасне усунення і консервація виявлених дефектів і пошкоджень. За допомогою 

ремонтів вдається підтримувати будівлі у придатному технічному стані і забезпечувати їх 

довготривалу експлуатаційну придатність. Відповідно до системи планово-запобіжних ремонтів 

всі ремонти поділяють на два види: поточний і капітальний . 

Поточний ремонт передбачає усунення дефектів і пошкоджень конструкцій та інженерно- 

технічного устаткування, що виникли в процесі технічної експлуатації будівлі, а також 

запобігання завчасному їх зношенню з метою забезпечення нормативного терміну служби. 

Залежно від матеріалу конструкцій, специфіки будівлі та її експлуатації поточний ремонт 

поділяють на профілактичний і непередбачений. 

Профілактичний поточний ремонт (ППР) є основою нормальної технічної експлуатації 

будівель. Здійснення його в установлені терміни забезпечує нормативну експлуатаційну 

довговічність будівлі за рахунок своєчасного усунення дефектів і пошкоджень, запобігання їх 

подальшому розвитку та значного зменшення обсягів робіт на капітальний ремонт. Обсяги 

коштів на профілактичний ремонт можуть становити до 80 % всіх асигнувань на поточний 

ремонт. 

Непередбачений поточний ремонт може проводитися внаслідок дії стихійних явищ (вітер, 

зливи, землетрус) і рідше - через випадкові пошкодження та дефекти. У таких ситуаціях з метою 

запобігання подальшим аваріям необхідно терміново усунути виявлені дефекти і пошкодження. 

Для виконання таких робіт необхідно передбачити до 20 % коштів на поточний ремонт. 

Терміни усунення несправностей конструктивних елементів та інженерного устаткування 

встановлено правилами технічної експлуатації. 

Будівлі, які внесені в поточному році до плану проведення капітального ремонту, до плану 

поточного ремонту не вносять, оскільки під час капітального ремонту виконуються всі роботи 

поточного ремонту. Поточний ремонт необхідно починати із виконання зовнішніх робіт - 

покрівлі, водовідведення, вимощення, захисту конструкцій від зволоження, промерзання, 

ремонту вікон і дверей і т. п. На приховані роботи складаються спеціальні акти. Всі виконані 

роботи поточного ремонту приймають відповідно до вимог нормативних документів і 

оформляють актом. 

Капітальний ремонт - важлива частина технічної експлуатації будівель. Основна задача 

капітального ремонту полягає в заміні і відновленні окремих 

частин і цілих конструктивних елементів та обладнання будівель у зв'язку з їх зношенням 

або руйнуванням. При цьому, як правило, покращують або змінюють умови функціонального 

процесу в будівлі відповідно до вимог діючих нормативних документів і підвищують 

благоустрій. Капітальний ремонт знижує зношення (фізичне і моральне) будівель за рахунок 

заміни пошкоджених елементів і створення умов для їх нормальної подальшої технічної 

експлуатації. Залежно від обсягів робіт капітальний ремонт може бути вибірковим (ремонт 

окремих конструктивних елементів) або комплексним. 

Комплексний капітальний ремонт (ККР) є основним видом даного ремонту, який охоплює, 

як правило, всю будівлю. Він передбачає заміну зношених (непридатних) для подальшої 

технічної експлуатації конструктивних елементів та інже-нерного устаткування або їх частин, 

перепланування та покращання благоустрою. Комплексний ремонт визначається великою 

зношеністю будівлі, її вагомістю в комплексній забудові мікрорайону, а також призначенням 

Вибірковий капітальний ремонт (ВКР) передбачає заміну або відновлення тільки окремих 

конструктивних елементів та інженерного устаткування. Будівля при цьому знаходиться загалом у 

задовільному стані, а заміні підлягають тільки непридатні для подальшої експлуатації 

конструкції або обладнання. При цьомув першу чергу належить відремонтувати чи замінити ті 

елементи, несправність яких може привести до погіршення технічного стану суміжних елементів 

або спричинити аварійний стан. Вибірковий капітальний ремонт доцільно здійснювати тільки в 

старих будівлях, які підлягають зносу в найближчі роки. У таких випадках вибірковий 

капітальний ремонт забезпечує експлуатаційну придатність будівлі на період до її зносу. 

Періодичність капітального ремонту (визначають системою планово-запобіжних ремонтів) 

становить для житлових будівель - 30-60 років (ККР) і 6-30 років (ВКР). Щорічні витрати на 

капітальний ремонт становлять близько 2 % відносної вартості будівель. Кошти, призначені на 

капітальний ремонт, не можна витрачати на нове будівництво чи інші витрати. В окремих 

випадках частина коштів, виділених на капітальний ремонт, може бути витрачена на покращання 



благоустрою, реконструкцію об'єктів комунального і культурно-побутового призначення і т. п., а 

близько 10 % цих коштів - на створення виробничої бази ремонтно-будівельних організацій. 

Капітальний ремонт будівель, особливо комплексний капітальний ремонт, належить до 

складних робіт, в окремих випадках він може бути навіть складнішим ніж нове будівництво. Це 

пов'язано з його специфікою і, як правило, стислістю існуючої забудови, складністю організації 

будівельного майданчика, застосуванням нетрадиційних монтажних засобів, обмеженням 

можливостей застосування поточних методів організації праці, великою кількістю типорозмірів 

конструктивних елементів і деталей відповідно до розмірів старої будівлі, а також 

нетрадиційними підходами до організації виконання робіт. При цьому важливо, щоб 

конструктивні елементи були приблизно однакової маси, що дозволить більш ефективно 

підібрати монтажні крани, пристрої та обладнання (див. розділ 9). Доцільно при виконанні робіт 

застосовувати засоби малої механізації, а також ефективні методи монтажу: підрощування, 

нарощування та підтягування, виштовхування вертикальними напрямними, переміщення 

горизонтальними і похилими напрямними, пневмопідняття, повертання навколо рухомих і 

нерухомих шарнірів, приєднання в горизонтальному напрямку із використанням нетрадиційних 

монтажних засобів (домкрати, лебідки, підіймачі тощо). 

Для вибору методу капітального ремонту достатньо знати основні параметри будівлі, 

обсяги робіт і наявні потужності машин і механізмів. За цими даними за допомогою сучасного 

математичного апарата можна вибрати найефективнішу організаційно-технологічну структуру 

капітального ремонту. 

Будівлю, призначену для капітального ремонту, детально обстежують, складають акт 

технічного стану з обґрунтуванням необхідності проведення капітального ремонту - ці роботи 

повинні бути виконані до червня місяця року, що передує капітальному ремонту. Інженерно- 

технічні розвідки, розробка проектно-кошторисної документації, введення будівлі до титульного 

списку, 

Лекція  

 

1. Обстеження будівель. 

2. Технічні засоби і прилади контролю експлуатаційних якостей будівель 

1. Обстеження будівель: методи та організація робіт 

 

Обстеження будівель займає особливе місце в процесі їх експлуатації. Основна задача 

обстежень будівель - дати обґрунтований висновок про технічний стан окремих конструкцій і 

будівель загалом, їх експлуатаційну придатність, а також наявні дефекти та пошкодження. З 

іншого боку, обстеження дозволяють об'єктивно оцінити ефективність технічної експлуатації, 

виявити необхідність та визначити обсяги ремонту . 

Нормативною базою обстежень є Постанова Кабінету Міністрів України № 409 від 

5.05.1997 р. "Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та 

інженерних мереж" та наказу Держбуду та Держнагляд-охоронпраці України №184/140 від 

28.07.1999 р. [42]. 

Періодичність обстежень будівель, як правило, один раз на п'ять років. Додаткові 

обстеження необхідно виконувати у випадках: 

- виявлення ознак аварійного стану окремих конструкцій або частин будівель; 

- планування капітального ремонту, реконструкції та модернізації будівель; 

- надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежею або стихійним лихом. 

Конструкції будівель і споруд обстежують спеціалізовані організації незалежно від форм 

власності і видів діяльності або кваліфіковані групи інженерно-технічних працівників, які мають 

ліцензію і зареєстровані в Держбуді України. 

Основою для проведення обстежень є завдання, в якому сформульовані мета обстеження і 

необхідні вимоги до приміщень, конструкцій і будівлі загалом. Відповідно до мети і задач, які 

виникають в процесі обстежень, доцільно мати набір певних інструментів і приладів. Власник 

будівлі зобов'язаний надавати спеціалізованій організації з обстеження технічну документацію на 

будівлю, яка обстежується, а саме: 

- проектні рішення, в т. ч. на ремонт, реконструкцію та посилення 

конструкцій, що виконувалися раніше; 

- акти робочих та державних комісій; 

- звіти про виконані раніше обстеження та випробування конструкцій; 



- паспорт технічного стану будівлі. 

У процесі проведення обстежень і погодження технічних рішень до основної групи 

залучають керівників відповідних служб від виробництва, а за необхідності - представників 

підрядних і субпідрядних організацій, а також служб головного архітектора, відділу капітального 

будівництва і житлово-експлуатаційних контор (управлінь). 

Підготовчі та допоміжні роботи, що пов'язані з виконанням обстежень технічного стану, а 

саме: 

- очищення конструкцій, улаштування шурфів, тимчасових кріплень

 аварійних конструкцій; 

- улаштування захисних настилів, огороджень, риштовань; 

- інші роботи, що пов'язані з організацією нормальних умов виконання 

обстежень, повинен виконувати замовник. 

Організація, що виконує обстеження будівлі, несе відповідальність за якість, достовірність 

та обґрунтованість матеріалів обстеження, оцінки технічного стану, висновків та рекомендацій 

щодо забезпечення довготривалої експлуатаційної придатності будівлі. 

Залежно від мети обстеження поділяють на: 

- загальні, або планові; 

- профілактичні (систематичні); 

- непередбачені, або позапланові. 

Загальні, або планові обстеження передбачають комплексне обстеження конструктивних 

елементів і будівлі загалом, зовнішнього благоустрою і при-будинкової території. 

Мета планових обстежень - визначення технічного стану будівлі, виявлення дефектів і 

пошкоджень, а також розробка заходів із забезпечення її подальшої надійної експлуатації. 

Планові обстеження передбачають: 

- попереднє обстеження (збирання та аналіз технічної документації, загальний 

огляд з оцінкою стану конструкцій і складання програми інструментальних обстежень); 

- детальне обстеження (обмірювальні роботи, визначення фізико-меха-нічних 

характеристик матеріалів та величини дефектів і пошкоджень конструкцій, аналіз результатів 

обстежень); 

- спеціальні обстеження (уточнення даних інженерних розвідок, лабораторні та 

натурні випробування конструкцій, визначення осідань, кренів, вигинів, прогинів будівель і т. п.). 

Профілактичні (систематичні) обстеження проводять з метою обстеження окремих 

конструктивних елементів і проведення профілактичних заходів з усунення дрібних дефектів і 

пошкоджень. 

Непередбачені (позапланові) обстеження проводять зразу після стихійних природних явищ, 

аварій, а також за заявками власників будівель у зв'язку з особливими умовами експлуатації. 

Технологічна послідовність обстеження будівель є такою: 

- прибудинкова територія та елементи благоустрою; 

- фундаменти, підвальні приміщення та інженерні мережі, розміщені у підвалах; 

- зовнішні стіни, елементи фасадів (балкони, еркери, лоджії, карнизи і т. п.), 

стикові з'єднання великопанельних і каркасних будівель; 

- несучі конструкції (колони, балки, ригелі, ферми, плити і т. п.); 

- дахи, горища, технічні та допоміжні приміщення та обладнання, розміщене 

на них (димові та вентиляційні канали, телеантени і т. п.). 

Найбільш характерні причини, що призводять до пошкоджень конструктивних елементів і 

будівель загалом, можна умовно розділити на причини внутрішнього та зовнішнього характеру. 

Причини внутрішнього характеру пов'язані з якістю проектування, зведення і технічної 

експлуатації будівель. 

Недоліки проектування найчастіше проявляються як нераціональні об'ємно-планувальні і 

конструктивні рішення, а також невідповідність проектних і дійсних умов роботи окремих 

конструктивних елементів і будівлі загалом. Дефекти зведення пов'язані з неякісними 

будівельними матеріалами, порушеннями технології виконання будівельних процесів і низькою 

якістю зведення будівлі. Порушення правил експлуатації найчастіше приводять до механічних 

пошкоджень несучих конструкцій внаслідок пробивання отворів, прорізів, зміни конструктивної 

схеми, перевантаження і фізичного зношення матеріалу конструкцій. 



До причин зовнішнього характеру належать кліматичні умови (температура, вологість, 

природні явища і т. п.), фактори навколишнього середовища (дощ, вітер, наявні в атмосфері 

агресивні з'єднання ьт. п.), а також умови технічної експлуатації будівель. 

Вплив кліматичних умов та умов навколишнього середовища може привести до 

корозійного руйнування матеріалу конструкцій та утворення тріщин. Сезонні коливання 

температурно-вологісного режиму теж можуть викликати руйнування матеріалів конструкцій і 

відповідне зниження їх експлуатаційних якостей та довговічності. Результати обстежень 

будівель, а саме: склад робіт, перелік дефектів і пошкоджень конструкцій та їх класифікацію 

подають у таблиці 

Найбільш характерні дефекти та пошкодження елементів будівель розглянуті в розділі 4 

"Технічна експлуатація конструкцій будівель". Основні 

параметри експлуатаційної придатності будівель, місця, способи і засоби їх контролю 

наведено в За несучою здатністю та експлуатаційними властивостями конструкції 

рекомендується відновити до одного з таких станів: 

- стан конструкцій І - нормальний. Фактичні зусилля в елементах та перерізах не 

перевищують допустимих за розрахунком. Відсутні дефекти та пошкодження, які 

перешкоджають нормальній експлуатації або знижують несучу здатність або довговічність; 

- стан конструкції II - задовільний. За несучою здатністю та умовами експлуатації 

відповідають стану І. Мають місце дефекти та пошкодження, які можуть знизити довговічність 

конструкції. Потрібні заходи щодо захисту конструкції; 

- стан конструкції III - не придатний для експлуатації. Конструкція перевантажена або 

мають місце дефекти та пошкодження, які свідчать про зниження її несучої здатності. Але на 

основі перевірних розрахунків та аналізу пошкоджень можливо забезпечити "її цілісність на час 

підсилення; 

- стан конструкції IV - аварійний. Те саме, що і за станом конструкції Ш. Але на основі 

перевірних розрахунків та аналізу дефектів і пошкоджень неможливо гарантувати цілісність 

конструкцій на період підсилення, особливо якщо можливий "крихкий" характер руйнування. 

 

У такому випадку необхідно вивести людей із зони можливого обвалення, виконати 

негайне розвантаження, вжити інших заходів безпеки. Залежно від стану несучих та 

огороджувальних конструкцій стан будівлі (споруди) загалом рекомендується зараховувати до 

одного із таких станів: 

- стан будівлі І - нормальний. У будівлі відсутні конструкції задовільного, 

непридатного для нормальної експлуатації або аварійного стану; 

- стан будівлі II - задовільний. У будівлі відсутні конструкції не придатного для 

нормальної експлуатації або аварійного стану; 

- стан будівлі III - непридатний для нормальної експлуатації. У будівлі відсутні 

аварійні конструкції. 

- стан будівлі IV - аварійний. Несучі та огороджувальні конструкції будівель 

аварійні. Результати обстежень оформляють у формі звіту, в якому повинно бути відображено: 

- наявність, повноту та якість технічної документації будівлі; 

- дефекти та відхилення від проекту, що виникли в процесі зведення; 

- інформацію про фактичний режим експлуатації з характеристикою 

технологічних процесів у приміщеннях будівлі; 

- результати обстежень з визначенням категорій технічного стану 

конструктивних елементів і будівлі загалом); 

- результати фізико-механічних випробувань матеріалів; 

- аналіз дефектів і пошкоджень, а також причини їх виникнення; 

- перевіркові розрахунки (за необхідності) конструктивних елементів та систем. 

Звіт містить висновки про технічний стан та придатність будівлі для подальшої 

експлуатації, ремонту, реконструкції тощо, а також перелік заходів п забезпечення довготривалої 

експлуатаційної придатності будівлі. 

У процесі обстежень будівель важливо не тільки створити безпечні умови праці, а й 

дотримуватися правил техніки безпеки і охорони праці. 

З цією метою до виконання робіт з обстеження будівель допускаються працівники не 

молодші за 18 років, що пройшли відповідне навчання та ■еревірку знань з питань техніки 

безпеки і охорони праці. 



На діючих підприємствах необхідно отримати наряд-допуск установленої форми на 

виконання робіт з підвищеною небезпекою і ознайомитись з правилами охорони праці діючого 

підприємства. Особливу увагу необхідно звертати на роботи підвищеної небезпеки, зокрема в 

котлованах, на висоті, в аварійних будівлях, під час роботи з електрообладнанням і т. п. 

Під час обстеження будівель заборонено: 

- виконувати роботи в приміщеннях, які не мають сходів, настилів, перекриттів; 

- проводити обстеження в темну пору доби та за складних погодних умов (дощ, 

вітер, обледеніння, снігопад і т. п.), а також без захисних засобів. 

 

2. Технічні засоби і прилади контролю експлуатаційних якостей будівель 

Контроль експлуатаційних якостей будівель займає особливе місце в експлуатації будівель 

- саме він дає змогу об'єктивно оцінити технічний стан будівель та ефективність заходів 

догляду за ними . 

Кожна будівля в процесі проектування, зведення і технічної експлуатації повинна 

відповідати певним параметрам експлуатаційних якостей . На кожному із цих етапів мають 

здійснюватися контроль і оцінка основних параметрів експлуатаційних якостей, а саме: 

- приймальний контроль при здаванні будівлі в експлуатацію. Фактичні значення 

параметрів експлуатаційних властивостей заносять до акта приймання будівлі в експлуатацію та 

технічного паспорта будівлі; 



- поточний контроль проводять два рази на рік під час сезонних оглядів (навесні і 

восени) з метою перевірки фактичних значень параметрів і коригування (за необхідності) заходів 

технічної експлуатації; 

- діагностичний контроль здійснюють експлуатаційні служби при зовнішніх 

ознаках появи дефектів або пошкоджень, а також перед капітальним ремонтом або 

реконструкцією з метою визначення фактичного стану конструкцій, характеру та обсягів 

ремонтних робіт. 

Результати поточного та діагностичного контролю заносять в журнал технічного стану 

будівлі встановленого зразка. 

Контроль поділяють на візуальний і візуально-інструментальний. 

Візуальним контролем виявляють видимі дефекти та пошкодження. При цьому 

застосовують прості прилади, виявляють місця, які необхідно обстежити детальніше за 

допомогою технічних засобів і приладів контролю. Точність і достовірність візуального 

контролю повністю залежать від кваліфікації експлуатаційників. 

Візуально-інструментальним контролем точно визначають необхідні характеристики 

матеріалу конструкцій або експлуатаційних режимів. При цьому можна застосовувати руйнівний 

або неруйнівний методи контролю. 

Руйнівний метод контролю полягає в тому, що з будівлі беруть взірці матеріалів 

конструкцій для випробування в лабораторних умовах. Такий контроль складний, трудомісткий і 

не завжди в експлуатаційних умовах можливий. В окремих випадках, коли взяття взірців 

матеріалів конструкцій може привести до їх послаблення, він просто недопустимий. Більш 

поширені неруйнівні методи контролю стану конструкцій. Переваги неруйнівних методів 

пов'язані з меншою трудомісткістю, оперативністю, відсутністю послаблення конструкцій і 

достатньою для практичних цілей точністю вимірювань (10-15 %). 

Інструментальний контроль значно дорожчий і трудомісткий порівняно з візуальним. 

Необхідність його проведення треба обґрунтовувати у результаті візуального огляду. Залежно від 

призначення будівлі та її конструктивно-будівельних рішень основні параметри експлуатаційних 

якостей відрізняються за характерними ознаками, їх величиною, способами визначення та 

технічними засобами і приладами контролю. Порівнянням фактичних значень параметрів, 

встановлених під час обстеження будівлі, з нормативними можна зробити висновок про 

експлуатаційну придатність конструкцій і будівлі загалом. Після такого висновку розробляють 

заходи із забезпечення основних параметрів на нормативному рівні, що дає змогу керувати 

процесом технічної експлуатації будівель. Результати контролю експлуатаційних якостей 

будівель необхідні не тільки експлуатаційним службам, але також проектним і будівельним 

організаціям для вдосконалення майбутніх проектних рішень. 

 

Лекція Оцінка технічного стану будівель 

 

1. Заходи щодо пiдготовки майданчика для ремонтно-будiвельних робіт . 

2. Дефекти будівельних конструкцій. 

3. Методи випробування будівельних конструкцій 

 

1. Заходи щодо пiдготовки майданчика для ремонтно-будiвельних робіт 

Успішне проведення ремонтно-будівельних і монтажних робіт, пов'язаних з ремонтом чи 

реконструкцією будинків і споруд, залежить не тільки від наявності якісної проектно- 

кошторисної документації, але й від належної та своєчасної підготовки будівельного майданчика. 

Ця підготовка передбачає такі заходи: 

Переселення мешканців будинку на час виконання ремонту на маневрену житлову площу. 

Переселення здійснюють одночасно з усіх квартир будинку і повинно закінчитися за 15 днів до 

початку основних робіт. 

Огляд жилого будинку після відселення з нього людей для уточнення ступеня зношення і 

руйнування, встановлення способу кріплення стін, перекриттів та іших конструкцій на період 

демонтажно-монтажних робіт. Виявлення додаткових робіт, пропущених або неврахованих у 

проектах і кошторисах. 

Звільнення майданчика для ремонтно-будівельних і монтажних робіт, зокрема розбирання 

будов, передбачене проектом і кошторисом, зняття або переміщення в зоні руху крана ліній 



електропередачі, телефонних і радіо-мереж. Доставка на майданчик інвентарних щитів та інших 

матеріалів для влаштування з них тимчасової огорожі (паркану), тротуарів. 

Ремонт, заміну або укладання нових зовнішніх дворових інженерних комунікацій. 

Доставку, встановлення необхідних підйомно-транспортних механізмів (баштові крани, 

підйомники, транспортери тощо) та їхнє опробування. 

Влаштування тимчасових складських майданчиків і приміщень для матеріалів, 

конструкцій та обладнання; влаштування тимчасових шляхів (при необхідності). 

Виконавці робіт і майстри повинні ретельно вивчати проектно-кошторисну документацію, за 

якою здійснюватимуть ремонтні роботи. 

 

2. Дефекти будівельних конструкцій. 

Кожний дефект у будівельних конструкціях є відхиленням від технічних вимог і може 

викликати порушення нормальної роботи споруди. 

Дефекти в конструкціях будівель можна поділити на зовнішні (поверхневі) і внутрішні 

(глибинні), невидимі при візуальному огляді; на такі, що легко або важко усуваються; а також 

такі, які не розвиваються та розвиваються у часі від спільної дії навантаження і середовища. 

Розглянемо основні види дефектів: 

Нерівності є найбільш поширеним видом браку лицевої поверхні бетонних конструкцій. 

До нерівностей належать невеликі напливи, потовщення, гострі грані, порушення горизонтальних 

та вертикальних площин, випирання щебеню і гравію за поверхню конструкції. Нерівності 

можуть з'являтися у результаті використання неструганої дерев'яної або нежорсткої металевої 

опалубки, використання рулонних матеріалів в опалубці. 

Для усунення нерівностей потрібне затирання, штукатурення, шліфування й інші 

додаткові роботи. 

Каверни та чарунки на поверхні конструкцій виникають у результаті проникнення в 

бетон і розчин повітряних бульбашок, ум'ятин та виступів опалубки, нагромадження при 

вібруванні рідкої фази розчину, розшарування й усадки суміші при різких температурних 

перепадах у режимі теплового обробітку бетону, наявності зайвої води в бетонній суміші, укладки 

частково замерзлої чи затужавілої суміші. Чарунки можуть з'явитися при бетонуванні в металевій 

опалубці через відсутність відсмоктування вологи та недостатнє ущільнення суміші. Перераховані 

дефекти можуть сприяти зниженню міцності бетону і появі технологічних тріщин. 

Оголення арматури викликається порушенням або відсутністю захисного шару бетону, 

що призводить до корозії металу. Наліт корозії, збільшуючись в об'ємі, розклинює бетон уздовж 

арматурних стрижнів. В утворені тріщини проникає волога, яка пришвидшує процес корозії. 

Раковини в монолітних конструкціях є найбільш поширеним видом із числа відомих 

дефектів. Наявність раковин у бетоні вказує на низьку культуру виробництва. Ці дефекти 

розрізняються своїми розмірами, конфігурацією та глибиною поширення в тілі бетону. 

Раковини можуть бути поверхневими, глибинними та наскрізними; у вигляді окремих 

місцевих утворень або розкиданих по всій поверхні конструкції. Виникнення раковин викликане, 

як правило, технологічними і конструктивними недоліками: порушенням вимог при підборі 

складу бетону, розшаруванням суміші при транспортуванні, неправильною укладкою й 

ущільненням, насиченням конструкції та її вузлів гнучкою і жорсткою арматурою, малим 

захисним шаром, скупченням закладних деталей. Головною причиною появи раковин є 

недостатнє ущільнення бетонної суміші. 

Пустоти на відміну від раковин являють собою ділянки, де утворюються порожнини й 

розриви невизначених розмірів при повній відсутності бетону. Пустоти найчастіше виникають у 

конструкціях, насичених арматурою, в місцях скупчення та перехрещення закладних деталей, у 

тонкостінних конструкціях, при бетонуванні колон із жорсткою арматурою, заповненні бетоном 

азбестоцементних труб, у результаті зависання бетону в конструкціях та їх вузлах. 

Сколи в бетоні виникають від механічних пошкоджень під час розопалублювання виробів, 

неправильного транспортування, складування і монтажу конструкцій. Причиною сколів може 

бути також (відхилення від проектного, - армування, зміщення арматури й збільшення захисного 

шару в зоні обпирання конструкції. 

Виколи та спучення в бетоні зустрічаються в плитах перекриття, фундаментних блоках й 

інших конструкціях. Виколи являють собою заглиблення різної величини, від мілких одиноких 

гнізд до достатньо великих конусоподібних виямків. Глибина виямків коливається від декількох 

міліметрів до 5...10 см, а їх діаметр від 
!
 



0,5...1 до 10...25 см. У деяких окремих плитах перекриття налічується до 200 виколів. 

Цей вид дефектів виникає в результаті своєрідної корозії одного з компонентів крупного 

заповнювача із деяких порід. У глибині утворених виямків можна помітити сліди частинок 

зруйнованого заповнювача, перетвореного в пилоподібну борошнисту масу. Конструкції, 

ослаблені великою кількістю таких дефектів, найчастіше потребують підсилення. 

Тріщини (при недопустимій ширині їх розкриття) вказують на неблагополучний стан 

конструкцій. Вони з часом можуть розкриватися і стати причиною розвитку деформацій. В 

цегляних будівлях тріщини в стінах, перемичках, склепіннях й арках викликаються, головним 

чином, нерівномірним осіданням основ та фундаментів, різною деформативністю навантажених і 

ненавантажених стін. У залізобетонних конструкціях поява тріщин викликається недостатнім 

армуванням, відсутністю просторової жорсткості, температур-но-усадочними явищами, 

порушенням технології виготовлення конструкцій, їх транспортування, зберігання та монтажу. 

Деформація виникає в результаті дії ряду факторів або окремого яскраво вираженого 

порушення, які не тільки змінюють зовнішній вигляд конструкції, але й можуть різко зменшити її 

міцність і несучу здатність. 

Недопустимі за величиною деформації можуть бути викликані як статичними, так і 

ударними, вібраційними, динамічними навантаженнями, помилками в розрахунках, недоліками в 

конструюванні, низькою якістю матеріалів, порушенням технології виготовлення та монтажу. 

3. Неруйнівні методи випробувань будівельних конструкцій. 

Для визначення фізико-механічних властивостей матеріалів, а також дефектів та 

пошкоджень у них використовуються різні методи випробувань. Найбільш поширені з них — не 

руйнуючі. При їх використанні матеріал не руйнується, а значить, несуча здатність конструкції не 

знижується. 

Серед не руйнуючих методів можна відмітити механічні (фізико-механічні властивості 

визначаються в результаті механічної дії на матеріал), акустичні (використовується звук різної 

частоти), радіаційні методи (проникаюче випромінювання дає можливість знайти дефекти та 

визначити показники міцності матеріалів), магнітні й електричні методи, методи інфрачервоної 

дефектоскопії. 

1. Механічні методи. 

Методи випробувань шляхом місцевого руйнування, хоча і належать до не руйнуючих, 

дають можливість визначити міцність матеріалів шляхом їх порушення на локальній ділянці. До 

цих методів відносяться висмикування анкера, відриву та сколювання ребра, метод пластичних 

деформацій, метод пружного відскоку. 

Метод висмикування попередньо (під час бетонування конструкції) замонолічених 

анкерів базується на залежності сили висмикування від міцності бетону. 

Менш трудомістким і більш доступним є спосіб відриву від поверхні бетону дисків. При 

цьому на поверхню бетонного зразка, що досліджується, за допомогою синтетичного клею 

(наприклад епоксидного) прикріплюють металевий диск. Поверхня бетону повинна бути 

старанно оброблена, а міцність клейового шва — не меншою за міцність бетону на відрив. 

Недопустимі напливи клею за межами диска. 

При визначенні міцності бетону сколюванням використовують прилад типу ГПНВ-5. 

Ширина ділянки відколу дорівнює 20мм, а ребро пошкоджується на довжині 80... 100мм. 

Для отримання вірогідного результату необхідно взяти не менше від двох (на сусідніх гранях 

конструкцій) даних випробувань та знайти середнє арифметичне, а за ним — міцність бетону при 

стиску. При цьому слід користуватися градуювальною кривою. 

Метод пластичних деформацій у даний час набув найбільшого поширення. Він 

побудований на оцінюванні місцевих деформацій матеріалу, викликаних прикладанням 

зовнішнього зосередженого навантаження, Суть методу полягає у визначенні міцності матеріалу 

за його твердістю. 

Твердість за Брінелем (НВ) визначають шляхом утискання сталевої кульки в тіло металу. 

Метод пружного відскоку базується на кореляційній залежності між пружними 

характеристиками матеріалу та його міцністю. Цю залежність визначають приладами, 

побудованими за двома принципами. 

Склерометри розміщують на поверхні бетону, притискають до місця випробування зі 

зростаючим зусиллям. При певному зусиллі звільняється ударна пружина, яка через бойок 

наносить удар по ударнику з однаковою енергією. 

2. Акустичні методи. 



Існує ряд методів використання ультразвуку на практиці. Найбільше поширення дістав 

ультразвуковий імпульсний, резонансний, імпедансний методи та метод акустичної емісії. 

Акустичні методи базуються на відомих із фізики залежностях, що визначають характер 

розповсюдження хвиль у суцільних середовищах 

Суть луна-методу, який використовується при дослідженні дефектів зварних швів при 

з'єднанні їх упритул, полягає в реєстрації рівня послаблення ультразвукових хвиль, що 

відбиваються від поверхні. При цьому чим більше послаблення, тим більші розміри дефекту. 

Радіаційні методи 

Найбільш поширеними із радіаційних методів, що використовують для вивчення фізико- 

механічних властивостей матеріалів та дефектоскопії будівельних конструкцій, є рентгенівський 

метод, метод гальмівного випромінювання прискорювачів електронів і  -метод. 

За допомогою радіаційних методів вирішується ряд задач, пов'язаних із вивченням 

стану 

конструкцій та матеріалів: виявлення дефектів під час зварювання металевих конструкцій, 

тріщин, 

зон ураження корозією, дефектів прокатних листів, визначення товщини захисного шару 

бетону, розміри й розміщення арматури в залізобетонних елементах, вимірювання напружень, 

визначення 

Магнітні та електричні методи 

Магнітні методи контролю базуються на реєстрації магнітних полів розсіювання, які 

виникають над дефектами, або на вивченні магнітних властивостей матеріалів, що досліджуються. 

Магнітні методи використовують для визначення товщини немагнітних покрить на 

феромагнітній основі або у випадку різкої відмінності магнітних властивостей покриття й основи. 

Для вирішення цієї задачі використовують прилади з постійними магнітами та електромагнітами, 

дія яких основана на вимірюванні сили відриву датчика від поверхні об'єкта, що контролюється, 

за допомогою пружинних динамометрів або за зміною струму намагнічування. Використовуючи 

магнітні методи, можна виявити напружений стан елементів конструкцій. Один із напрямів 

зв'язаний із виникненням магнітної анізотропії під дією прикладених до об'єкта навантажень. 

 

ТЕМА 17. ТЕХНОЛОГІЯ РОБІТ ПО РЕМОНТУ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І 

СПОРУД. 

Лекція Підсилення основ і ремонту фундаментів 

1. Обстеження пошкоджених фундаментів. 

2. Зміцнення пошкоджених фундаментів. 

3. Контроль якості. 

 

Зміцнення природних підвалин під фундаментами існуючих будівель і споруд можна 

здійснювати в зв'язку з надбудовою декількох поверхів, збіль-шенням навантаження на них при 

зміні кроку колон в середніх рядах цеху, виникненням неприпустимих деформацій підвалин 

внаслідок зміни рівня ґрунтових вод, порушення правил виконання робіт і т. д. Для такого 

зміцнення можна застосовувати штучне закріплення грунтів. 

Всі роботи по штучному закріпленню грунтів підвалин під фундаментами виконують до 

початку реконструкції будівлі і зведення надбудови, з дотриманням діючих правил пожежної 

охорони, техніки безпеки і відповідно до технічної документації робіт, строків їхнього 

виконання, якості робіт по ремонту та реконструкції будівлі. . 

Цементація грунтів заснована на нагнітанні цементних суспензій або розчинів (з 

додаванням глини, піску та інших інертних матеріалів) через ін'єктори. Занурювання ін'єкторів у 

грунт може проводитися: забиванням, якщо вище місця закріплення залягають пухкі грунти; 

опусканням в попередньо зроблені свердловини, якщо вище закріплюваного масиву залягають 

глини і великоуламкові грунти, а також якщо занурювання ін'єктора забивкою при проходженні 

пухких грунтів на дану глибину неможливе. 

Перед початком робіт визначають характер несучих і підстилаючих грунтів і намічають 

зону і об'єм грунтів, які необхідно зацементувати. Роботи розпочинають із занурення ін'єкторів , 

Через ін'єктори нагнітають рідкий розчин складу 1 : 1 або 1 : 2 під тиском 0,3—0,6 МПа. 

Щоб запобігти забиванню піском отворів у перфорованих ланках ін'єкторів, отвори 

замазують пластичною глиною або замазкою, які легко пропускають розчин і не заважають його 



нагнітанню в грунт. У кожну свердловину розчин нагнітають до повного насичення, що викликає 

підвищення тиску на 12—15 %. 

Тиск визначають за манометром, який встановлюють у місці з'єднання розчинопроводу з 

ін'єктором. Розчинопроводи до ін'єктора монтують із стальних труб діаметром 25 мм і гнучких 

броньованих шлангів при тискові більшому 0,7 МПа . 

Розміщення ін'єкторів може бути вертикальним і похилим. Останнє дає змогу цементувати 

грунти під підошвою фундаменту. Розчин в грунт нагнітають плунжерними насосами ПС-45, НС- 3, 

НД та ін. При збільшенні тиску понад 0,7—0,9 МПа ін'єктор вважається спрацьованим, 

нагнітання припиняється, з'єднання розчинопроводу з ін'єктором розбирають, останній витягують 

із свердловини і промивають. Свердловину заливають тим самим цементним розчином, яким 

проводили цементацію грунту. 

За технічними умовами дозволяється проводити роботи з цементації грунту при 

температурі не нижче +5 °С у зимовий період. 

При цьому необхідно цементувальну установку розміщувати в опалюваному приміщенні, 

підтримувати температуру розчину, що надходить у свердловину, не нижче +5 °С. 

Закріплення грунтів силікатизацією при однорозчинному методі виконують шляхом 

нагнітання в грунт розчину рідкого скла необхідної концентрації або ж гелетвірної суміші з 

розчину рідкого скла і фосфорної кислоти, а також з розчину рідкого скла, сірчаної кислоти і 

сірчано-кислого глинозему. 

Дворозчинний метод силікатизації полягає в тому, що в грунт почергово нагнітають під 

тиском рідке скло (силікат натрію Nа2Sі03) і розчин хлористого кальцію СаС12 необхідної 

концентрації. Розчини вступають у реакцію і утворюють гель кремнієвої кислоти nSіО2mН2О, 

що ма'є властивість обволікати зерна грунту і при твердінні зв'язувати їх у моноліт. 

Нагнітання розчинів у грунт виконують з інтервалами, необхідними для рівномірного 

їхнього надходження. При використанні дворозчинного методу закріплення грунтів кожен розчин 

послідовно нагнітають окремим насосом. Спочатку подають рідке скло, а потім — хлористий 

кальцій. Заходки нагнітання розчину призначають зверху вниз і від країв до середини. 



На рис. 5.3., наведено схеми-рекомендації щодо розміщення ін'єкторів у найбільш 

поширених випадках — під час закріплення розміщують симетрично, по можливості ближче до 

стіни, під кутом 10—20 °. У плані їх розміщують в одну лінію з кожного боку стіни на відстані а 

один від одного. 

 

а 

Рис. 5.3- Розміщення ін'єкторів при закріпленні грунту під фундаментами: а—під 

нешироким стрічковим; б — під збірним стрічковим з шириною подушки до 1,8 м; в— під 

широким збірним; 1 — заходки; 2 — ін'єктори; 3 —ділянки; 4 — отвори в плиті; цифри 1—

12 у кружках відповідають послідовності  ін'екціювання

 грунту в 

підвалині 

Технологія робіт з електросилікатизації грунтів складається з забивання ін'єкторів, нагнітання в них 

розчинів і одночасного пропускання постійного електричного струму через ін'єктори і 

закріплювані грунти. Ін'єктори забивають пакетами по п'ять штук в один ряд. У пакеті один 

ін'єктор є нульовим (нейтральним), два середніх — анодами, а два крайніх — катодами. Після 

забивання пакету роблять всі приєднання до розчинопроводів і електричних кіл, а потім в усі 

ін'єктори, крім крайніх, нагнітають закріплюючий розчин. Зміцнення грунтів методом смолизації 

виконують шляхом нагнітання гелетвірної суміші, що роблять з розчину карбоїдної смоли і 

розчину соляної кислоти за технологією, аналогічною технології силікатизації грунтів. 

Термічне закріплення лесовидних грунтів складається з таких процесів: буріння 

свердловин діаметром 100—200 мм на необхідну глибину верстатами обертальної, ударної або 

шнекової дії; монтажу затвору з камерою згоряння, арматурою для керування, подачею палива і 

повітря; герметизації свердловин; установки живильних агрегатів; збирання і перевірки систем 

трубопроводів; випалу грунту; демонтажу систем і тампонування свердловин місцевим грунтом. 

Рідке паливо і повітря подають у свердловину під тиском 0,015-0,05 МПа. Під час випалу 

температуру в свердловині контролюють оптичними пірометрами, а у випалюваному грунті — 

термопарами з гальванометрами. Температура свердловини повинна бути не більше

 1

000 °С. Гаряче повітря проходить крізь грунт і випалює його, завдяки чому грунт стає 

водостійким. 

Герметизацію свердловин постійно контролюють, заміряючи в них тиск газів. 

Випал грунтів підвалин для зміцнення фундаментів проводять у свердловинах, що 

пробурюють через існуючі фундаменти. 

Останнім часом почали застосовувати метод механічного ущільнення. Згідно з ним 

використовують ін'єкційні палі, що являють собою різновид буронабивних паль. Вони мають 

діаметр50—250 мм і довжину до 40 м. 

Пластичну дрібнозернисту бетонну суміш ін'єктують під тиском у свердловину з 

попередньо встановленою арматурою. Після заповнювання свердловини бетонною сумішшю 

гирло її тампонують і запресовують, створюючи для цього підвищений тиск стисненим повітрям 

або розчинонасосом. Свердловини для палей свердлять верстатами обертального буріння СБА- 

500, що можуть бурити через тіло існуючих фундаментів, підлоги й стіни. 

Ремонт і зміцнення фундаментів 

Ремонт чи зміцнення фундаментів будівель буває необхідним у зв'язку з недостатньою 

міцністю матеріалів, з яких вони зроблені, неприпустимими деформаціями (тріщини, перекоси), 

збільшенням навантажень на перекриття та іншими причинами. 

Вибір способів зміцнення фундаментів залежить від характеру руйнування і причин, що 

його викликали. На основі аналізу виявлених причин і характеру руйнування визначають методи 

ремонту і зміцнення фундаментів, що фіксують в проектному вирішенні. 

Зміцнення фундаментів в існуючих будівлях і спорудах можна робити методами 

цементації, хімізації (силікатизації), смолизації, створення обойм і сорочок, а також закріпленням 

каменів, що випадають, і частковою перемуровкою. 

Для цементації кладки фундаменту вздовж стіни з одного, або двох боків відкопують 

шурфи. Збоку в фундаменті пробивають шлямбуром або перфоратором отвори, в які закладають 

трубки діаметром 25 мм або спеціальні ін'єктори. Біля поверхні фундаменту трубки (ін'єктори) 

замуровують цементним розчином. Потім шурфи засипають, грунт ущільнюють і під тиском до 1 

МПа нагнітають у фундамент цементний розчин складу 1 : 1  або 1 : 1,5. 



Ін'єктори (трубки) встановлюють у тілі фундаменту в шаховому порядку, в середньому на 

відстані 70—100 см один від одного, їхнє розміщення уточнюється після нагнітання розчину на 

першій ділянці. Цементний розчин заповнює простір навколо трубки або ін'єктора, створюючи 

циліндр діаметром 0,6—1,2 м. Деяка частина його витікає через підошву фундаменту і зміцнює 

грунт. 

Для зміцнення кладки фундаменту методом хімізації (силікатизації ) в першу чергу 

нагнітають рідке скло, а потім хлористий 

Перерви між нагнітанням двох розчинів не повинні бути більше 6 г. Введення першого, а 

потім другого розчинів можна проводити через один і той же ін'єктор без його вилучення із 

свердловини. Але для нагнітання кожного з розчинів використовують окремі насоси. 

До нагнітання другого розчину переходять після того, як перестане поглинатися перший 

розчин. Кількість введення другого розчину має бути такою ж, як і першого. Ін'єкція свердловини 

вважається закінченою при відсутності подальшого поглинання розчинів і максимальному 

тискові (0,5 МПа). Після закінчення ін'єктування ін'єктори виймають, а свердловини замуровують 

цементним розчином складу 1:2. 

Відновлення фундаментів (особливо збірного типу), що мають тріщини, можна здійснити 

методом смолизації, тобто за допомогою матеріалів, до складу яких входять синтетичні смоли. 

Цей метод дозволяє проводити роботи практично без зупинки обладнання і здавати фундамент в 

експлуатацію через добу після закінчення ремонту, тому що синтетичні смоли досить швидко 

твердіють. Як основний компонент можна використовувати епоксидну смолу ЕД-5 або ЕД-6, до 

якої додають мінеральний наповнювач (маршаліт, мелений кварцевий пісок і т. д.) і 

затверджувач. Зроблену з названих матеріалів суміш ін'єктують за допомогою гідравлічного 

насосу всередину тріщин. 

Найбільш поширене зміцнення збірних залізобетонних фундаментів обоймами, сорочками, 

що дозволяє при незначних витратах металу значно підвищувати несучу здатність конструкцій. 

Крім того, зміцнені конструкції є найбільш стійкими до дії агресивного середовища, а тому 

найбільш надійними в експлуатації. 

Залізобетонна обойма складається з арматури i тонкого шару бетону, що охоплює 

підсилюваний елемент з чотирьох боків. Завдяки усадці бетону залізобетонна обойма щільно 

стискує фундамент і працює разом з ним. Міцність зчеплення нового бетону з старим, стійкість 

конструкції залежать від багатьох факторів: від умов укладання бетонної суміші, методів її 

ущільнення, старанності робітників, якості обробки поверхні з'єднання, марки бетону тощо. 

Обробка поверхні фундаменту полягає в наданні їй необхідної шорсткості, для чого 

роблять насічки за допомогою зубила або перфоратора. Перед бетонуванням поверхню очищають 

від пилу і старанно промивають водою. Поверхня зміцнюваного фундаменту мусить бути 

вологою, але не мокрою, бо наявність води збільшує водоцементне відношення бетонної суміші, 

а це, в свою чергу, негативно впливає на якість зчеплення нового бетону зі старим. При 

зміцнюванні бутобетонних фундаментів, щоб це зчеплення було більш міцним, розчин у швах на 

межі з'єднання конструкцій необхідно видалити на глибину 10—15 мм. У шви рекомендується 

забивати обрізки арматурної сталі. 

При виконанні робіт у зимовий час поверхню бетонованої конструкції фундаменту 

обдувають стисненим повітрям і перед укладанням бетонної суміші її змочують гарячою водою. 

Сорочки являють собою незамкнені з одного боку обетонки. Вони дозволяють збільшити основні 

розміри фундаменту. При зміцненні бетонного фундаменту сорочку анкерують шляхом 

обладнання перфоратором шпурів, куди потім вставляють анкери. 

У деяких випадках можна обмежити зміцнення закріпленням каменів, що випадають. Якщо 

каміння випало з фундаменту з боку підвалу, необхідно ретельно оглянути це місце, перевірити 

сусідні ділянки. При випинанні стінок фундаменту або неміцності каміння на великих ділянках 

фундаменту бутову кладку треба перекласти. Роботи ведуть у такій послідовності: 1)оголюють 

фундамент з одного боку будівлі послідовно, ділянками довжиною 2—2,5 м; 2) виймають слабке 

каміння, очищають місце від старого розчину і бруду (металевими щітками або 



струменем стисненого повітря), а гніздо змочують водою; 3) перекладають зовнішні ряди 

кладки фундаменту або окремого каміння на новому цементному розчині, слабке (розм'якшене) 

каміння заміняють новим, перший ряд на грунт викладають насухо з великого постільного 

каміння. 

Часткову перемуровку, тобто заміну бракованої кладки фундаменту, виконують ділянками 

довжиною 1,5—2 м. Роботи проводять ділянками одночасно з одного боку і не більше ніж на 

половину товщини фундаменту. Після заміни кладки з одного боку виконують аналогічну роботу з 

другого боку фундаменту. Якщо роботи з часткової заміни фундаменту закінчено, засипають 

траншеї, які відкопували на ділянках робіт (шириною 1—2 м і глибиною, що на 50 см менше 

глибини підошви фундаменту), і одночасно міцно ущільнюють грунт. 

Контроль якості і приймання робіт 

У процесі виконання робіт з ремонту та відновлення підвалин і фундаментів інженерно- 

технічні працівники ремонтно-будівельних організацій і замовники здійснюють постійний 

контроль за якістю робіт, складом і властивостями будівельних матеріалів і відповідністю їх 

діючим ГОСТам. 

При виконанні робіт з силікатизації грунтів контроль якості розчинів та гелетвірних 

сумішей проводять шляхом пробного закріплення грунтів у лабораторних умовах і перевірки 

зразків на стенді на міцність i водостійкість. Якість виконаних робіт з силікатизації грунтів 

перевіряють шляхом забивання контрольних ін'єкторів для визначення площі й конфігурації 

закріпленого масиву і нагнітання води через них для визначення рівня водопоглинання 

закріпленого грунту. Міцність закріплених грунтів контролюють шляхом свердління і 

відкопування шурфів з подальшим відбором проб грунтів для лабораторії. 

Виконання робіт з силікатизації і смолизації повинне відповідати вимогам проекту. Під 

час здачі робіт підрядчик мусить подати такі документи: план і профіль закріпленого масиву з 

вказанням розміщення ін'єкторів; дані лабораторних випробувань матеріалів, що 

використовували для силікатизації і смолизації; журнали робіт з забивання ін'єкторів і нагнітання 

розчинів і сумішей в грунт, журнали контрольних випробувань зразків закріплених грунтів і акти 

спостережень за осіданням фундаментів. 

Якість робіт з цементації тріщинуватих, кавернозних скельних і гравелистих грунтів 

контролюють у процесі виконання робіт відповідно до проектної документації. На тих ділянках, 

де за даними лабораторних випробувань цементація була виконана незадовільно, її повторюють 

через додаткові свердловини, місцезнаходження яких визначається за результатами приймання 

робіт. 

При прийманні робіт з цементації грунтів треба подавати акти лабораторного 

випробування зразків матеріалів, що використовувалися, а також журнал проведення робіт. 

Під час виконання робіт з ремонту фундаментів особливу увагу приділяють якості грунтів, 

глибині закладання фундаментів і розмірам та конфігурації їхніх перерізів, якості будівельних 

матеріалів. 

 

Лекція  

 

1. Причини зволоження стін. 

2. Ремонт і влаштування горизонтальної гідроізоляції стін 

3. Ремонт і влаштування гідроізоляції поверхонь 

 

Для захисту огороджувальних конструкцій з пористих матеріалів (цегла, бетон тощо) від 

дії ґрунтової, атмосферної вологи використовують гідроізоляційні покриття. Залежно від місця 



знаходження гідроізоляція ділиться на горизонтальну й вертикальну, за способом 

виконання — на фарбову, клейову, штукатурну й ін'єкційну, за видом — на пластичну й жорстку. 

Пошкодження гідроізоляції може статися в результаті старіння, корозії, руйнування, 

механічного пошкодження (утворення тріщин у стіні, фундаменті, вилущення), підняття рівня 

грунтових вод вище розрахункового, помилкового вибору гідроізоляційного матеріалу і т. д. 

Якість і довговічність гідроізоляційного шару в значній мірі залежать від підготовки 

поверхні. Надійне зчеплення з основою, щільність і сталість товщини гідроізоляційного покриття 

забезпечуються якісним вирівнюванням, очищенням, сушінням, а при необхідності і 

грунтуванням ізолюємої поверхні, а також рівнем підготовки і виконання сполучень, прилягань і 

швів. 

Ремонт і влаштування горизонтальної гідроізоляції стін 

Горизонтальну гідроізоляцію розміщують у цоколі будівлі нижче рівня підлоги першого 

поверху і вище поверхні землі на 100— 150 мм. У будівлях з підвалами влаштовують додатковий 

горизонтальний гідроізоляційний шар нижче рівня підлоги підвалу. Ремонт і влаштування нової 

гідроізоляції виконують двома способами: заміною пошкодженого гідроізоляційного килима і 

ін'єкцією гідрофобних сумішей у кладку стін. 

Для влаштування килима горизонтальної гідроізоляції використовують такі рулонні 

матеріали як ізол, бризол, гідроізол, скло-рубероїд, арлюбітен, клебемасу — будівельний бітум, 

бітумні і бітумно-гумові мастики, бітумно-полімерні сплави та ін. При влаштуванні 

горизонтальної гідроізоляції методом ін'єкції застосовують водяні розчини 

гідрокремнійорганічних рідин ГКЖ-10 і ГКЖ-1. 

Заміну гідроізоляційного килима в цегляних стінах методом підсипання виконують 

ділянками довжиною 1—1,5 м. На ділянці ремонту до розбирання кладки здійснюють заходи, що 

виключають осідання стін і перекриття. Потім з одного чи з двох боків фундаменту (залежно від 

товщини фундаменту, цоколя і стіни) роблять шурфи завширшки 0,6—0,8 м, їхня глибина 

повинна бути на 0,5 м більше глибини гідроізоляційного шару. З шурфів у місці проходження 

гідроізоляції розбирають не менше двох рядів кладки на всю товщину стіни. Якщо товщина стіни 

становить 2,5 або 3 цегли, розбирають три-чотири ряди. В процесі розбирання вилучають 

пошкоджений гідроізоляційний шар. Нижню поверхню розібраної кладки вирівнюють стяжкою з 

цементно-піщаного розчину. Через добу на стяжку вкладають новий гідроізоляційний килим з 

двох шарів рубероїду на гарячій мастиці. Місця стиків рулонного килима повинні перекриватися 

на 100—200 мм. Одночасно можна виконувати роботу на ділянках на відстані не менше 3 м одна 

від одної. Після влаштування гідроізоляційного килима відновлюють кладку стіни (цоколя). При 

цьому не допускається використання цегляного бою, половняка або виконання забутування. 

Щілину між новою і старою кладкою розклинюють бетонною сумішшю або розчином на цементі, 

що не дає усадок або розширюється. Роботи на сусідній ділянці можливі тільки через 7 діб після 

закінчення робіт на цій ділянці. 

Ін'єкцію гідрофобних сумішей у кладку стіни проводять у такій послідовності: намічають 

місце влаштування шпурів у стіні, свердлять шпури, виконують сушіння тенами, здійснюють 

ін'єкцію розчину і остаточне сушіння, закривають горловину шпурів цементно-піщаним 

розчином. Роботи виконує ланка з трьох чоловік (бурильник, електрик, ізоляційник). 

Шпури свердлять на рівні закладання ізоляції з кроком 400 мм; їхні діаметри — ЗО—40 

мм, глибина — 0,7—0,9 товщини стін. Свердління здійснюють спеціальним агрегатом, що 

складається з робочого інструменту й пересувного візка, у виключних випадках шпури 

пробивають шлямбуром. Стіни висушують ТЕНами, що встановлюють на захватці (на всю 

глибину шпурів), без перерви, до досягнення вологості не більше 8 % (протягом 20—24 годин). 

Після висушування стін у шпури вставляють ін'єктори на глибину 100 мм, ущільнюють простір 

між ними і стінками отворів пористою гумою або клоччям, обмазують їх зверху пластиліном чи 

солідолом і по гумовим шлангам подають під тиском розчин ін'єкції. 

Гідрофобні кремнійорганічні рідини, що проникають у пори матеріалу, висихають там з 

утворенням мікроскопічної полімерної плівки, що надійно захищає матеріал стіни від капілярного 

підсмоктування вологи. 

Подачу розчину в кладку здійснюють циклами (0,5 год. —надходження розчину і 2 год. 

— перерва). Потрібно 8 циклів для щільної кладки і 5 — для пористої. Після закінчення 

ін'єкції в шпури встановлюють тени для остаточного сушіння (до вологості 5 %). Після 

закінчення 



сушіння тени вилучають і горловини шпурів заливають цементним розчином марки 

«50» на глибину 100—150 мм. 

Ремонт і влаштування гідроізоляції поверхонь 

Для захисту горизонтальних, похилих і вертикальних поверхонь конструктивних 

елементів будівель використовують різні види гідроізоляції. 

Фарбувальну гідроізоляцію застосовують для захисту конструкцій від капілярної вологи. 

Вона являє собою декілька шарів плівкоутворюючих рідких або пластичних гідроізоляційних 

матеріалів, що наносять на ізолюєму поверхню пневматичним напиленням чи наприском під 

високим тиском, а при невеликих обсягах робіт — валиками, пензлями і шпателями. Роботи з 

нанесення ізоляції на конструкцію починають після сушіння ізолюємої поверхні і грунтування. 

Все гідроізоляційне покриття складається з шару ґрунтовки, двох — шести шарів 

фарбувального покриття і захисного шару. Товщина одного шару — 0,005—1 мм, а загальна — 

до 4 мм. 

Фарбувальну гідроізоляцію елементів будівель влаштовують з бітумних, бітумно- 

полімерних і полімерних фарбувальних сумішей. Для грунтування використовують матеріал, 

аналогічний основному, але менш в'язкий. Щоб забезпечити щільне з'єднання окремих шарів або 

стиків, стрічки ізоляції наносять захватками шириною до 3 м, перекриваючи їх на 20—ЗО мм. 

Перерва між нанесенням шарів становить 1—16 годин і залежить від виду фарбувальної суміші. 

Фарбувальну гідроізоляцію з гарячих бітумних мастик і бітумно-полімерних сумішей 

наносять при температурі матеріалу 150— 170°С бітумно-насосними агрегатами. 

Фарбувальну ізоляцію, нанесену на підземні частини будівлі, перед засипанням захищають 

цементно-латексним покриттям. 

Клейову гідроізоляцію здійснюють при капітальному ремонті будівель (споруд) у тих 

випадках, коли потрібно ізолювати поверхню від великих гідростатичних тисків підземних і 

зовнішніх вод. Клейову гідроізоляцію виконують: з рулонних матеріалів (руберойд, толь, 

гідроізол тощо), які наклеюють на мастиці (бітумна, бітумно-гумова, бітумно-полімерна); з 

наплавлюваних рулонних матеріалів з розігрівом наплавного шару; синтетичних полімерних 

плівок і листів із зварюванням швів. 

Технологічний процес влаштування клейової гідроізоляції складається з підготовки 

поверхні, підготовки і наклеювання матеріалів, влаштування захисної конструкції або зворотного 

засипання. 

Підготовка ізолюємої поверхні полягає в її вирівнюванні, закругленні, або скошуванні 

внутрішніх і поверхневих вуглів, зачищенні, сушінні й грунтуванні (при необхідності). Під час 

підготовки рулонних матеріалів їх перед наклеюванням вирівнюють і очищають від посипання. 

Клейове покриття з рулонних матеріалів виконують у декілька шарів з розбiжкою стиків в 

окремих шарах на 200—300 мм і перекриттям поздовжніх станів полотнищ на 100 мм, а 

поперечних — на 200 мм. Мастику наносять на поверхню, що оклеюють (основу), і на матеріал, 

що наклеюють, на всю ширину полотнища шаром рівномірної товщини в міру наклеювання 

рулону (спочатку на основу, потім на рулонний матеріал). На вертикальні поверхні рулонні 

матеріали наклеюють знизу вверх по захватках ярусами висотою до 1,5м з напуском 100—150 мм 

шару, що клеїться зверху на нижній. 

Клейову гідроізоляцію з наплавлюваних рулонних

 матеріалів типу наплавлюваного руберойду і армобітуму марки 

АБсМ виконують за допомогою вогневих форсунок; що працюють на пропан-бутані чи бензині, 

або горілок інфрачервоного випромінювання. Матеріал з рулону, що розгортають, підігрівають 

полум'ям форсунки і притискують до ізольованої поверхні; мастикою для приклеювання є нижній 

шар розплавлюваного матеріалу. Не можна допускати перегрівання матеріалу, бо це призводить 

до пошкодження або передчасного старіння рулонного килиму. Місця стиків і з'єднань додатково 

підсилюють шарами матеріалу, поверхню ділянок, що прилягають до закладних деталей, 

прогрівають, на них наносять мастику і спеціально викроєні елементи з рулонного матеріалу. 

Одразу після охолодження клейову гідроізоляцію захищають стяжкою з цементно- 

піщаного розчину — на горизонтальних поверхнях, цементно-піщаною штукатуркою (по 

металічній сітці) або цегляною стінкою в 0,5 цеглини— на вертикальних поверхнях. 

При влаштуванні клейової гідроізоляції з полімерних плівок (полі-етиленові, 

полівінілхлоридні) останні наклеюють на ізольовану поверхню мастикою, гарячими бітумами 

(БНД-40/60, БНД-60/90), клеєм № 88. Гідроізоляційне покриття захищають одним-двома шарами 

пергаміну і цементно-піщаною стяжкою товщиною ЗО—40 мм. Тут можна використовувати 



зварювання апаратами контактного нагріву або інфрачервоного випромінювання чи гарячим 

повітрям. 

Для наклеювання поліетилену і полівінілхлоридного пластикату на обгрунтовану 

поверхню наносять цільний шар мастики товщиною 3—5 мм, на яку накочують полотнища і 

щільно притискають. Окремі полотнища укладають з перекриттям країв на 200—400 мм, 

розкочуючи їх зверху донизу. 

Штукатурна гідроізоляція — це водонепроникне покриття товщиною 5—50 мм, що 

наноситься в декілька шарів. За видом матеріалу, що використовують, розділяють штукатурки 

асфальтові (холодні, гарячі), цементні (традиційні й торкретнi) і з водонепроникних бетонів. Така 

гідроізоляція відзначається простотою виконання, низькою вартістю, можливістю в значній мірі 

механізувати роботи, надійністю, довговічністю навіть у складних експлуатаційних умовах. 

Холодну асфальтову штукатурну гідроізоляцію виконують із холодних асфальтових 

мастик на основі бітумних емульсійних паст без нагрівання компонентів. Для одержання такої 

ізоляції вихідну мастику розводять водою до консистенції, при якій рухливість по стандартному 

конусу становить: для механізованого наприску — не менше 100 мм; для нанесення вручну на 

вертикальну поверхню— не більше 60 мм; для розливання на горизонтальну поверхню — не 

більше 140 мм. 

Під час нанесення холодної асфальтової гідроізоляції горизонтальна поверхня повинна 

бути очищена і зволожена. Ізоляцію наносять, розливаючи або наприскуючи і розрівнюючи по 

поверхні. Товщина кожного з двох нанесених шарів 7—8 мм; другий шар наносять тільки після 

висушування першого. Вертикальна поверхня мусить бути заґрунтована розрідженою бітумною 

пастою (співвідношення пасти й води— 1:2). Гідроізоляцію наносять шарами товщиною по 5 мм 

розчинонасосами або безкомпресорними форсунками. Свіжий шар треба захищати від 

атмосферних опадів, використовуючи для цього навіси або напилюючи цемент. 

Якщо необхідне армування покриття з холодної асфальтової гідроізоляції, то склосітку або 

антисептовану мішковину, попередньо заґрунтовану розрідженим бітумом, розстилають на 

поверхні свіжонанесеного шару і прокочують котком до того часу, поки мастика не виступить на 

поверхні тканини. Після висихання мастики цю ділянку вкривають ще одним-двома шарами. 

Гарячу асфальтову штукатурну гідроізоляцію використовують при аварійних і ремонтних 

роботах, а також для захисту водо-і газопроводів. Ïї наносять на горизонтальні поверхні 

розливанням, а на вертикальні й стельові — набризкуванням при робочій температурі 150—200 

°С. Щоб мастика не стікала вниз, розчин наносять знизу вверх і зліва направо окремими 

смугами, тримаючи сопло асфальтомета на відстані 50 см перпендикулярно до ізолюємої 

поверхні. Для підвищення тепло- і морозостійкості асфальту до бітуму додають полімерні 

домішки (каучуки та інші еластоміри). 

Цементно-піщану штукатурну гідроізоляцію влаштовують з розчинів в яких 

використовують водонепроникні розширювальні й водонепроникні безусадкові цементи або портландцементи з ущільнюючими домішками (азотнокислий кальцій, алюмінат натрію,хлорне залізо та ін.). 

Гідроізоляцію з цементно-піщаного розчину наносять у два-три шари (загальна товщина 

до ЗО мм) на вологу поверхню споруди розчинонасосом, який подає розчин шлангом до сопла 

компресорної або безкомпресорної форсунки. Під час використання компресорної форсунки 

застосовують розчин з осадкою конусу 80 мм і менше, а безкомпресорної — 90—110 мм. 

Внутрішні й зовнішні кути ізолюємої частини споруди загладжують фасками, плінтусами 

чи викружками розміром або радіусом не менше 50мм з армуванням місця перегибу смугами 

дротяної сітки. 

Для нанесення цементної штукатурної гідроізоляції використовують звичайне штукатурне 

обладнання. Щоб попередити утворення усадочних тріщин на гідроізоляційному покритті під час 

його затвердіння (3—7 діб), здійснюють спеціальний догляд за покриттям (поливання, покриття 

вологими матами або пароізоляційною сумішшю — лаком, латексними речовинами, бітумними 

пастами). 

Торкретні цементні штукатурки виконують з цементно-піщаного розчину складів від 1:2 

до 1:4 на водонепроникному безусадковому цементі або портландцементі з ущільнюючими 

домішками (В/Ц= 0,28÷0,35). Покриття наносять установкою, що складається з цемент-гармати 

або набризк-машини, компресора, баку для води, комплекту шлангів і форсунки (сопла). З 



бункеру цемент-гармати або набризк-машини цементно-піщану суміш спрямовують 

стисненим повітрям в магістральний шланг на кінці якого закріплена форсунка. До останньої 

подається вода (з домішками, якщо використовують портландцемент). Таким чином, у форсунці 

суха цементно- піщану суміш змішують з водою і викидають на торкретовану поверхню. 

Торкретне покриття наносять двома-трьома шарами загальною товщиною 15—40 мм. 

Гідроізоляцію з водонепроникних бетонів виконують у вигляді монолітної залізобетонної 

плити з бортами. Для цього на підготовлену основу укладають арматуру, влаштовують опалубку 

бортів, розміщують катальні дошки для розподілу бетонної суміші. Спочатку кладуть бетонну 

суміш на підлогу, а потім в борти, використовуючи для ущільнення поверхневі вібратори. У 

випадку перерви в бетонуванні в стик раніше укладеного бетону з тим, що укладають заново в 

середній його частині, горизонтально вмощують водонепроникну смугу (наприклад, з 

нержавіючої сталі) шириною 200 мм (по 100 мм у старий і новий бетон). 

 

Техніка безпеки при гідроізоляційних роботах 

Під час влаштування гідроізоляції необхідно суворо дотримуватись техніки безпеки, 

особливо при приготуванні й укладанні гарячих розчинів. Для підігрівання бітумних сумішей 

всередині приміщень забороняється користуватися відкритим вогнем. Гарячі бітумні мастики 

доставляють до робочих місць в конусних діжках із щільно закритими кришками. До 

приготування лакофарбових сумішей з шкідливими й вогненебезпечними речовинами 

допускають робітникiв які пройшли спеціальне навчання. 

 

Лекція  

 

1. Ремонт і зміцнення кам'яних стін і перегородок . 

 

Ремонт і зміцнення кам'яних стін і перегородок 

Особливості ремонтних робіт. Основними дефектами стін є тріщини, деформації, 

промерзання і порушення гідроізоляційних властивостей, що впливають на експлуатаційні якості 

будівель і їхню довговічність. Виконуючи роботи з ремонту, зміцнення стін і перегородок, 

необхідно суворо керуватись затвердженим проектом і дотримуватись черговості виконання 

робіт. 

Під час відновлення і ремонту несучих стін і перегородок рекомендується 

використовувати матеріал, близький за фізико-хімічними характеристиками до матеріалу, з якого 

була зроблена основна, конструкція. Перед початком ремонту і відновлення кам'яних стін 

необхідно ліквідувати всі причини, що призвели до пошкоджень. 



Основними видами ремонту кам'яних стін і стовпів є: зміцнення і заміна ділянок стін, 

простінків, стовпів і перемичок; закріплення стійкості стін; проведення утеплювальних робіт. 

При виконанні робіт по зміцненню простінків треба збільшити їхній розріз за рахунок 

зменшення ширини отворів або шляхом створення залізобетонної обойми і повного або 

часткового перекладання. Перед початком робіт по перекладанню простінків, стовпів, перемичок їх 

вивішують і зміцнюють . Кріплення повинні бути жорсткими, міцними і не ускладнювати 

ведення робіт. Якщо на простінок опирається перемичка прорізу її зміцнюють вставляючи в 

нього стояки. 

Зміцнення цегляного простінка шляхом створення залізобетонної обойми. Якщо можна 

дещо зменшити віконний проріз, обладнання залізобетонної обойми здійснюють безпосередньо 

по цегляній кладці. Після розбирання заповнень віконних прорізів відбивають чверті, 

встановлюють арматуру й опалубку по периметру простінка і виконують бетонування. Для 

кращого зчеплення обойми з кладкою простінка в останньому через три-чотири ряди кладки 

пробивають борозни глибиною в 0,5 цеглини. Після зняття опалубки бетонну поверхню 

штукатурять. Якщо необхідно зберегти розміри розрізу простінка, після його розвантаження 

відбійними молотками «обрубують» кладку простінка по периметру на товщину обойми. Після 

влаштування обойми переріз простінка зберігається в незмінному вигляді. 

На поверхні кутків і пластин наварюють «горбики», що створюють нерівність поверхні, на 

відстані 3—5 см один від одного в шаховому порядку. Нерівну поверхню штукатурять, причому 

необхідне пильне спостереження за зчепленням між старим і новим штукатурними шарами. В 

окремих випадках натягують і прикріплюють до металевих кутків і пластин плетену металеву 

сітку і всю поверхню штукатурять. 

Збільшення площі перерізу простінків. У цьому випадку з одного або двох сторін 

простінка вимощують нову кладку на цементному розчині в 0,5 цеглини або на цеглину. 

З'єднання зі старою кладкою простінка здійснюють шляхом перев'язки нової кладки з старою 

через 3—4 ряди цегли, для чого перед влаштуванням нової кладки пробивають в старій борозни 

глибиною в 0,5 цеглини. 

Перекладання простінка. Перед перекладанням простінка виконують його 

розвантаження. З цією метою у віконних прорізах, що розміщуються з обох сторін простінка, 

встановлюють систему стояків і ригелів з підкосами. Крім цього, встановлюють тимчасові опори 

під перекриття. Навантаження від останнього сприймає простінок, який потрібно перекласти. 

Після розвантаження простінка від перекриття та верхньої цегляної кладки його розбирають і 

проводять повне або часткове перекладання на цементному розчині. 

Перекладання окремих ділянок стін. Якщо на стіні виникла значна кількість тріщин, 

відновлення її несучої здатності можна досягти лише шляхом заміни кладки слабких ділянок 

новими. Перекладання окремих ділянок стін зустрічається в трьох варіантах: перекладання 

ділянок багатоповерхових цегляних стін у процесі комплексного капітального ремонту будівлі з 

повною заміною перекриття; перекладання ділянок (або повне) несучих цегляних стін із 

збереженням перекриттів, що на них опираються; перекладання ділянок стін із збереженням 

вищої кладки. 

Розбирання ділянок багатоповерхових цегляних стін у процесі капітального ремонту з 

зміною всього перекриття виконують поярусно зверху вниз у міру демонтажу перекриття, а 

зведення нової кладки — знизу вверх у міру монтажу нового перекриття. Нову цегляну кладку 

виконують з використанням системи перев'язки, прийнятої в ділянках стін, що зберігаються. 

Перекладання несучих цегляних стін без зміни перекриття здійснюють з попереднім 

встановленням багатоярусних тимчасових кріплень з метою передачі на них навантаження всіх 

перекриттів, що зберігаються. Розбирання тимчасових кріплень проводять не раніше 5 діб після 

зведення останнього ярусу нової кладки. 

При перекладанні ділянок стін із збереженням вищої кладки для розвантаження 

деформованої ділянки від ваги стіни, що над нею, укладають розвантажувальні балки з двох 

сторін стіни у пробиті борозни . Заведення балок виконують, починаючи з найбільше 

послабленого боку стіни. Пробивати борозни з другого боку треба не раніше 3 діб після 

замурування балки в першій борозні. Довжина борозни має бути більшою довжини 

перекладуваної дільниці на 50 см. Обидві розвантажувальні балки (як правило, металеві) повинні 

бути з'єднані між собою. 



Вертикальні щілини між балками і кладкою заливають пластичним цементним розчином, а 

щілини між верхом балки і нижньою поверхнею кладки закривають жирним жорстким 

цементним розчином. Після цього розбирають кладку рядами зверху вниз. Нову цегляну кладку 

виконують на складному або суто цементному розчині з використанням перев'язки, прийнятої для 

кладки збережених дiлянок стiн. 

Закладання тріщин проводять після завершення осадження стiн. Вузькі тріщини (шириною 

до 6 мм) очищають від пилу й бруду, промивають водою і заповнюють рідким цементним 

розчином (складу 1:3), нагнітаючи його всередину розчинонасосом. Широкі тріщини замуровують, 

розбираючи частини старої кладки і заміняючи  її новою. 

При закладанні тріщин у стінах товщиною в 1,5 цеглини кладку розбирають і замуровують 

послідовно окремими ділянками на всю товщину стіни у вигляді цегляних замків. Якщо тріщини 

.мають значну ширину, то для зміцнення кладки часто ставлять анкери або балки (металеві 

зв'язки). Ці балки замуровують у кладку так само, як і під час перекладання ділянок стін із 

збереженням вищої кладки замуровуванні тонких тріщин у стіні товщиною в 2 цеглини і більше 

спочатку розбирають кладку вздовж тріщини на глибину в 0,5 цеглини з кожного боку. Після 

цього тріщину промивають водою, встановлюють опалубку і нагнітають рідкий цементний розчин 

складу 1:3 або 1 :2. Потім розібрану кладку закладають з двох боків тріщини цеглою перев'язом із 

старою кладкою. 

Зміцнення перемичок. Зміцнення цегляних перемичок у будівлях досягається частковим 

або повним перекладанням перемичок, коли їх несуча здатність послаблена великою кількістю 

наскрізних тріщин; заміною цегляних перемичок металевими або залізобетонними; 

замуровуванням тріщин і отворів цементним розчином. 

Під час заміни перемичок спочатку встановлюють опалубку, потім розбивають слабку 

перемичку і кладуть нову. Якщо перемичка несуча, то її треба попередньо розвантажити за 

допомогою тимчасової опори. Перемичку з цегли можна зміцнити підведенням знизу металевих 

кутків або двотаврів. 

 

Лекція  

1. Класифікація причин руйнування бетону. 

2. Методи відновлювального ремонту залізобетонних конструкцій 

 

Класифікація причин руйнування бетону 

Хімічна агресія вимагає у більшості випадків водного середовища або залишкової 

вологості. Тому більшість різних агресивних середовищ - переважно водні хімічні розчини; 

ґрунтові поверхневі, промислові і стічні води; води морів і океанів, а також ливневі води зазвичай 

містять кислоти, сульфіди, хлориди, натрієві, калійні, кальцієві, магнієві, амонієві солі, а також 

органічні сполуки. Сухий бетон кородує під час контакту з агресивними речовинами у вигляді 

водних розчинів або вологих газів, тверді і сухі речовини для бетону не є шкідливими 

(наприклад, гіпс, пірит). 



Можна зазначити два головні типи механізмів, які приводять до руйнування бетону. Це 

вимивання (видужування) розчинних у воді продуктів агресії, утворених у першу чергу на 

поверхні, а потім у глибині разом із розвитком корозії, а також розширення продуктів взаємодії у 

порах бетону. Видужування кислими і м'якими водами або розчинами солей, які викликають 

реакції обміну, приводять до розрихлення або пластифікації структури цементного тіста. Явище 

розширення відбувається, коли під впливом агресивного розчину у порах бетону кристалізуються 

продукти, а ріст кристалів викликає розбухання тіста або заповнювача. 

Детальнішу класифікацію подають , погляди яких збігаються. Вони виділили три групи 

реакцій, які викликають корозію бетону: група І - реакції вилуження кальцієвих іонів із продуктів 

гідратації цементу або повне їх вимивання - вплив м'якої кислої води, яка містить ССЬ; група II 

-реакції обміну, в яких утворюються легкорозчинні продукти (вплив солі на кальцієві іони 

або Са(ОН)2 тіста); група III - утворення нових твердих сполук, які викликають руйнування 

(заповнення пор бетону продуктами корозії, які в них кристалізуються, за подальшого росту 

новоутворених кристалів спричиняють внутрішні напруження, що приводять до утворення 

тріщин у бетоні). 

Класифікація видів корозії за Кіндом базується на причинах, які її викликають. Виділяють 

такі групи корозій: І - вилуження, викликана розчиненням і вимиванням кальцію; II - кислотна; III 

- карбонатно-кислотна; IV — сульфатна; Уа - магнієва; Уб - магнієво-сульфатна. 

Сьогодні перевагу віддають класифікації корозії бетону, яка виділяє тре групи реакцій . 

Разом з тим впроваджують детальнішу класифікацію, яка містить шісіь класів руйнування 

бетону: 

І - вилуження м'якими водами або водами, які містять агресивний СОII 

11-   реакції   без    участі    кислот,    які    ведуть    до    утворення    продуктів    низької 

міцності   або   легкорозчинних:    а)    лужний    обмін;    б)    омилення    (тваринні    жири); в) 

вплив сахарів; 

III - розширення: а) утворення нових кристалічних набухаючих продуктів 

(наприклад, сульфатна корозія); б) реакція "луг-заповнювач"; 

IV - кислотна корозія; 

V - фізичні процеси: а) кристалізація солей, які проникають вглиб у вигляді 

розчину; б) руйнування від морозу; 

VI - руйнування за участі механічних факторів. 

Часто види руйнування бетону поділяють залежно від головного агресивюго фактора - 

іона або виду води, - тому вживають такі визначення: нітратна, сульфатна та ін. агресія. 

Важливим етапом технологічного процесу ремонту бетонних конструкій є діагностика 

ступеня пошкоджень. На цьому етапі визначають метод ре-вюнту конструкцій і відповідне 

матеріальне забезпечення. Діагностика бетонних конструкцій має охоплювати: 

- макроскопічну оцінку поверхні конструкцій з метою визначення ступеня і об'єму 

каверн, нерівностей, сколів та тріщин та нерівностей захисного шару бетону, ступеня масляності 

поверхні і т. п.; 

- макроскопічну оцінку приповерхового шару у місцях відбору проб (наприклад, 

визначення глибини проникнення олив углиб структури бетону), оцінку товщини захисного шару 

(в місцях появи тріщин вздовж арматурних стрижнів), оцінку ступеня корозії арматури і т. п.; 

діапазон їх застосування, одночасно забезпечуючи комплексний ремонт різноманітних 

об'єктів. Для вирішення проблем ремонту пошкоджень бетонних і залізобетонних конструкцій 

особливо важливим є індивідуальний підхід до кожної конструкції. 

Методи відновлювального ремонту залізобетонних конструкцій 

Очищення і попередня обробка. Спосіб підготовки (обробки) основи залежить від виду і 

об'єму виявлених при обстеженні дефектів і пошкоджень. Крім того, враховують і місцеві умови 

кожного конкретного об'єкта передбачуваних ремонтно-відновлювальних робіт. У будь-якому 

випадку до початку робіт з нанесення нового покриття чи застосування інших способів захисної 

зовнішньої обробки необхідно добре очистити бетонну поверхню від сторонніх нашарувань 

(виколи, залишки змазки, цементний шлам, старі покриття, що втратили свої адгезійні і захисні 

властивості). Очищення можна проводити різними способами: 



1) вручну за допомогою дротяної щітки; застосовують тільки на окремих дрібних 

пошкоджених ділянках; 

2) механічно із застосуванням круглих обертальних дротяних щіток чи корундових 

дисків, котрі особливо ефективні для видалення задирок з бетонної поверхні і різноманітних 

нашарувань сторонніх матеріалів, міцно схоплених з основою. Для цього ж використовують 

фрезерну обробку поверхні спеціальною насадкою, оснащеною сталевими пластинами (за 

наявності електричного або пневматичного приводу). Грубе очищення поверхні можливе за 

допомогою стиснутого повітря; 

3) очищення великих поверхонь доцільно виконувати з використанням 

струменевих технологій. 

Розрізняють такі струменеві технології: 

- обробка вільним потоком стиснутого повітря (через сопло на поверхню, що 

обробляється, потоком стиснутого повітря подається кварцовий пісок або сталевий порошок); 

- вакуумно-напорна технологія - струменева обробка стиснутим повітрям комбінується з 

одночасним відсмоктуванням піску і бруду з поверхні бетону спеціальною вакуумною 

установкою; 

- вогняне зачищення - поверхню бетону обробляють потоком (струменем) вогню з 

кислотно- ацетиленової горілки. Цю технологію через дуже високу інтенсивність треба 

застосовувати лише для очищення сильно забруднених оливами бетонних поверхонь; але при 

цьому пам'ятати, що за певних умов сильний термічний вплив може пошкодити бетонну 

поверхню; 

- пароструйне очищення та очищення водою під тиском; в останньому випадку необхідно 

забезпечити обов'язкове видалення води з поверхні бетону після закінчення обробки. 

Хімічну обробку бетону кислотою застосовують для невеликих бетонних поверхонь. Але 

кислоти (за винятком фосфорної кислоти) застосовувати не треба через можливі корозійні 

пошкодження. Тому "окислення" (або "нейтралізацію") як спосіб обробки поверхонь бетонних 

конструкцій відкидають через можливі негативні наслідки. 

Якщо в залізобетонній конструкції, що підлягає захисній обробці, зафіксовано початкову 

корозію арматурної сталі, то найкраще буде провести такі технологічні операції з підготовки 

поверхні: 

- виявити простукуванням всі порожнини у бетоні з послідовним розчищенням їх зубилом 

так, щоб не пошкодити оголену арматуру; 

- повністю оголити арматуру, якщо вона пошкоджена іржею; ділянки сталевих стрижнів, 

що проіржавши більш ніж на 2/3, вирізують і приварюють на їх місце нові. Корозійно 

пошкоджені ненесучі елементи армування (наприклад, хомути, арматура для сприймання 

напружень від усадки бетону) можна видалити без зміни; 

- провести піскоструменеве оброблення бетонної поверхні; арматурну сталь очистити 

до металевого блиску. Піскоструменева технологія є найпоширенішим способом підготовки 

основи; перевірити бетон у   місцях руйнування на лужність, наприклад, за допомогою 

індикаторного розчину на базі фенолфталеїну. Бетон з рН9 і меншою видаляють; 

- провести консервацію сталі активним антикорозійним пофарбуванням. Як правило, для 

цього рекомендується епоксидна смола, що має добру адгезію до бетону і сталі. Для нанесення 

другого шару захисного пофарбування до смоли додають сухий кварцовий пісок зернистістю 0,2-

0,7 мм; сумнівна доцільність застосування сурика як пасивіруваль-ного засобу; додавання до 

нього хромовокислого цинку або цинкової пудри доречне лише в тому випадку, якщо за 

пасивірувальним шаром виконується покриття з епоксидної смоли. 

Добре зарекомендували себе мінеральні антикорозійні покриття (оболонки) для захисту 

арматурної сталі, що являють собою модифікований полімерами дрібнозернистий цементний 

розчин, який після змішування з водою готовий до використання; водо- та морозостійкий, 

затвердіває з незначною усадкою і не тріскається під дією динамічних навантажень). 

Після підготовки поверхні конструкцій до подальшої захисної обробки рекомендується 

провести проміжну перевірку якості виконаних робіт. 

Відповідальним етапом є шпатлівка дефектних ділянок. Попередньо всі позначені дефектні 

ділянки ґрунтують спеціальними сумішами, що мають високі адгезійні властивості. Найчастіше 

ґрунтовий склад готують, перемішуючи спеціальну суху суміш портландцементу та кварцової 

муки і затворяючи її на чистій дисперсії синтетичних смол чи дисперсії, розведеній водою. Свіжу 



ґрунтовку посипають пряженим кварцовим піском зернистістю 0,2-0,7 мм; шпатлівочну масу 

накладають на свіжу ґрунтовку, яка ще не схопилася, також з використанням кварцового піску, 



але фракцією 0,1-0,4 мм. В окремих випадках ґрунтовий склад готують без цементу і 

кварцової муки. Однак досвід показує, що якщо ґрунтовка виконана у вигляді чистої дисперсії і 

до укладання на неї шпатлювальної маси встигла підсохнути, то на її поверхні утворюється 

плівка, що перешкоджає зчепленню наступного шпатлювального шару з ґрунтом. 

Шпатлівку наносять у більшості випадків за декілька прийомів: спочатку у вигляді 

крупнозернистих шарів, а на завершення - у вигляді дрібнозернистого шару. Крупнозерниста 

шпатлівка - це крупнозернистий цеметний розчин, поліпшений синтетичними домішками 

(наприклад, полімерним компонентом). Залежно від загальної глибини розчищеної ділянки бетону 

крупнозернисту шпатлівку можна нанести кількома шарами товщиною 3-5 мм кожний. 

На готове крупнозернисте шпатлівочне покриття наносять дрібнозернисту шпатлівку, що 

складається з ремонтного цементного розчину на дрібнозернистому піску з додаванням 

синтетичних смол. Такі гідравлічні розчини, поліпшені синтетичними домішками, добре 

зарекомендували себе в практиці ремонтних робіт. Вони мають фактично таке ж температурне 

видовження, як і бетон, а це важливо для зовнішніх бетонних елементів, що експлуатуються в 

умовах змінних температурних впливів навколишнього середовища. 

На відміну від описаної технології, за якою синтетичні смоли є домішками до 

гідравлічного в'яжучого, шпатлівки для ремонту бетонних поверхонь можуть складатися з 

розчинів, де як в'яжучий елемент використовують тільки синтетичну смолу. У таких розчинах 

застосовують в основному епоксидні смоли, що не містять розчинника і є двокомпонентними 

шпатлівками. Компонентами є смола і затверджувач, в який, як і за гідравлічним способом, 

додають пісок змішаного гранулометричного складу і кварцову муку. Цю технологію особливо 

рекомендують у тих випадках, коли йдеться про закриття невеликих дефектних ділянок чи коли 

ремонтникам не вистачає часу на проведення відновлювальних робіт. Однак, використовуючи 

такі шпатлівки, треба пам'ятати, що пшатлювальні склади з термореактивних пластмас і бетонна 

основа мають різні коефіцієнти температурного розширення. Через це під впливом природних 

коливань температури навколишнього середовища на відремонтованих ділянках зовнішніх 

бетонних поверхонь можуть знов з'явитися тріщини в місцях старих дефектів. 

Після шпатлівки на всі відремонтовані ділянки і навколишні бетонні поверхні наносять 

захисний шар. Для цього найбільше підходять не реагуючі на лужні впливи бетонної основи 

водовідштовхувальні розчини силіконових смол або відповідні захисні матеріали на базі 

акрилатів. У деяких випадках, коли виникає необхідність вирівняти всю бетонну поверхню за 

кольором з відремонтованими ділянками, можна покрити бетон пігментованою гідрофобною 

фарбою. 

Технологічні операції з ліквідації дефектів у залізобетонних конструкціях можна поділити 

на два етапи 

I- підготовка основи; 

II - ліквідація дефектів . 

 

Лекція  

 

1. Ремонт та заміна перекриттів 

2. Заміна балконів 

 

Ремонт і заміна перекриттів. Серед об'єктів ремонту часто зустрічаються міжповерхові 

перекриття, що виконані по дерев'яних або металевих балках із заповненням міжбалочного 

простору дерев'яними щитами накату; перекриття над підвалами або проїздами, зроблені у 

вигляді бетонного або цегляного склепіння по металевих балках; монолітні залізобетонні 

перекриття. 

До початку ремонту цих елементів необхідно: демонтувати непридатні суміжні й ті, 

що.спираються на ремонтовані перекриття, конструкції і елементи внутрішнього благоустрою; 

відремонтувати і при необхідності зміцнити несучі елементи будівлі (фундамент, стіни тощо); 

замурувати непотрібні й не передбачені проектом отвори, канали і т. п.; встановити й підготовити 



до роботи необхідні машини, механізми, обладнання і пристрої, передбачені проектом 

виконання робіт. 

При ремонті дерев'яних перекриттів заміняють ділянками або повністю старі балки, 

ремонтують або частково заміняють міжбалочні заповнення, ліквідують понаднормові прогини. В 

процесі ремонту повністю або частково розвантажують конструкції постановкою стояків — за 

допомогою домкратів та іншими способами. 

Під час заміни балку заводять в проектне положення з нахилом до горизонтальної 

площини одним кінцем в попередньо підготовлене гніздо з висотою 0,4—0,6 м і глибиною, що 

перевищує мінімальний розмір опирання на 0,15—0,20 м. Потім балку приводять в горизонтальне 

положення і зворотним рухом встановлюють на місце. При установці балки зберігають її зв'язок зі 

стіною: зміцнюють існуючий анкер, захищають торець від можливого промерзання і 

замуровують цеглою або бетоном. Балки, що монтують, підкладки та інші дерев'яні елементи 

перекриття повинні бути обов'язково проантисептовані. 

Заміну згнилих кінців балок новими виконують постановкою бокових дерев'яних накладок 

або металевих «протезів». Товщину бокових дерев'яних накладок визначають розрахунком і вона 

повинна бути не менша половини товщини балки. Накладки прикріплюють до балки цвяхами або 

болтами . 

Пруткові протези конструкції С. Д. Даідбекова застосовують, коли довжину балки в 

результаті вилучення пошкодженої ділянки скорочують не більше ніж на 0,8 м. Вони можуть 

бути кінцеві й проміжні і являють собою легкі спарені фермочки трикутної форми, що 

виготовляються з обрізків круглої сталі. У верхній і нижній частинах протезів містяться опорні 

майданчики зроблені з швелерів. На попередньо підготовлене місце протез заводять знизу у 

вертикальному положенні і насувають на балку до тих пір, поки можна буде повернути його в 

горизонтальне положення. Після цього протез переміщують вздовж балки в проектне положення 

так, щоб його опорна частина лягла в гніздо на заздалегідь підготовлену подушку. Ефективний 

спосіб заміни прогнилих кінців балок — установка протезів з стальних прокатних профілів (рис. 

8.1., в). Якщо прольоти малі, це можуть бути одиночні елементи, встановлені знизу балки, а якщо 

великі — подвійні, які монтують з двох боків балки. В обох випадках для попередження зминання 

деревини встановлюють прокладки в місцях прикладання зусиль. При капітальних ремонтах 

житлових і цивільних будівель використовують переважно збірні залізобетонні перекриття. 

Великорозмірні збірні перекриття застосовують під час комплексного капітального ремонту, коли 

заміняють всі перекриття. Малорозмірні перекриття, що складаються з окремих залізобетонних 

балок таврового, швелерного та іншого перерізу з заповненням невеликими плитами (рис. 8.2.), 

використовують при заміні дерев'яного перекриття на окремих поверхах 

(вибірковий капітальний ремонт). 

Рис. 8.1- Заміна згнилих кінців балок: а — кріплення за способом В. А. Ловицького; 

б — використання металевого протеза С. Д. Даідбекова; в — встановлення стальних 

прокатних профілів; 1,2 — бокові і поперечні накладки; 3 — дерев'яна балка; 4 — тимчасовий 

стояк; 5 — металевий протез; 6 — швелер;7 — хомут з штабової сталі 

 

Заміна перекриттів з малорозмірних збірних залізобетонних конструкцій досить 

трудомістка, тому що до місця монтажу конструкції подають через віконні прорізи. Вертикальне 

транспортування таких елементів здійснюють 

легкими підйомниками типу СП-06, а горизонтальне — талями, ручними й монтажними 

ломиками. Плити міжбалочного заповнення і матеріал засвітки в межах поверху переміщують 

вручну. 

Гнізда для заведення балок і обладнання місць опирання пробивають відбійними 

молотками з риштувань висотою в 5—6 рядів цегли, шириною в 1 цеглину, глибиною в 1,5 

цеглини з боку заведення і в 1 цеглину з протилежного боку. По змозі рекомендується 

використання гнізд від розібраних балок. 



На нижній поверхні гнізд після очищення їх від пилу, сміття й інтенсивного змочування 

водою влаштовують постіль з жорсткого цементного розчину, контролюючи правильність 

позначок опирання за допомогою водяного рівня. Стропування балки здійснюють короткими 

полегшеними стропами різної довжини, в результаті чого балку до місця установки подають в 

нахиленому стані. Установку балки в проектне положення виконують за тою ж технологією, що й 

при монтажі дерев'яних балок. 

Плити або вкладиші міжбалочного заповнення укладають з тимчасових дощатих настилів 

зверху змонтованих балок. Щілини й зазори в місцях сполучення балок і елементів міжбалочного 

заповнення замуровують пластичним цементним розчином марки не нижче «100». Перекриття з 

великорозмірних залізобетонних конструкцій монтують одним з таких способів: із збірних 

залізобетонних багатопустотних панелей ПРС з випускними ребрами, що подаються в похилому 

положенні, і залізобетонних вкладишів (рис. 8.3.); із збірних залізобетонних багатопустотних 

панелей ПТК, що заводяться через дверні або спеціально влаштовані прорізи. Монтажні роботи 

здійснюють баштовими кранами вантажопідйомністю 3—5 т. Панелі подають через верх 

існуючих стін. 

Для перекриттів збірних панелей ПРС з випускними ребрами та вкладишів при 

двохпрольотній схемі будівлі гнізда пробивають, як правило, у внутрішній поздовжній стіні. Під 

час похилої подачі панелей глибину гнізд беруть 450 мм, ширину — 400 мм, висоту — 500 мм. 

Якщо товщина внутрішньої стіни не перевищує 640 мм, гнізда влаштовують наскрізними. В 

зовнішніх поздовжніх стінах пробивають борозни глибиною 150 мм і висотою 300 мм. 

 

 



Рис.8.3 -. Великорозмірні збірні залізобетонні конструкції перекриттів: 

а — багатопустотні панелі ПРС; б — багатопустотні панелі ПТК; 1— пустотний вкладиш; 

2 

—випускні ребра 

Панелі до місця встановлення подають в похилому стані за допомогою чотиривіткового 

стропа. Випускні ребра заводять у гнізда на всю довжину, панель опускають в горизонтальний 

стан і зворотним рухом подають у борозну в зовнішній стіні. 

Встановлені в стіні анкери зв'язують з панелями перекриття арматурними стержнями, що 

приварені до монтажних петель. Панелі сусідніх прольотів також з'єднують між собою 

електрозваркою за допомогою арматурних стержнів. Гнізда й борозни замуровують цеглою на 

цементному розчині із заклинюванням всіх порожнин між старою і новою кладкою. 

Залізобетонні пустотні вкладиші монтують одразу після встановлення панелей перекриття. 

Після закінчення монтажу панелейі вкладишів на всіх ділянках замонолічування гнізд і борозн 

встановлюють опалубку, плетуть арматуру і укладають бетон в монолітні ділянки.При монтажі 

перекриття з збірних панелей ПТК, що опираються на заново влаштовані внутрішні й існуючі 

зовнішні стіни, роботи починають з влаштування внутрішньої стіни, що зводиться до позначки 

низу перекриття. Борозни в зовнішніх стінах пробивають глибиною 150 мм і висотою 300 мм. 

Панель перекриття опускають в горизонтальне положення на поверхні опирання, 

змішують в бік борозни, влаштованій в зовнішній стіні, заводять її під верхню грань і плавно 

укладають на постіль із розчину. Кінці панелей, укладені на внутрішню поздовжню стіну, 

з'єднують арматурними стержнями, що приварюють до монтажних петель. Протилежні кінці 

панелей зв'язують із зовнішніми стінами анкерами і арматурними стержнями. 

Між торцями панелей на внутрішній стіні утворюється штраба, яку закладають цеглою на 

цементному розчині. Борозни в зовнішній стіні замуровують цементним розчином. 

Під час монтажу перекриття зі збірних панелей ПТК, які укладають в борозни, що 

пробивають у зовнішніх і внутрішніх стінах з заведенням до місця установки КРІЗЬ отвори у 

внутрішніх стінах, борозни влаштовують глибиною 200 мм, висотою 400 мм. 

Панель перекриття, повернуту під кутом 25° відносно поздовжніх стін, опускають над 

прольотом, що перекривають у горизонтальному положенні. Потім її розвертають 

перпендикулярно до поздовжніх стін, одним кінцем заводять у дверний проріз і подають у 

борозну зовнішньої стіни. Після цього панель повільно переміщують паралельно поздовжнім 

стінам до місця встановлення, ковзаючи по верхніх гранях борозен. На місці встановлення її 

плавно опускають на постіль з свіжого розчину. Якщо не можна використовувати дверні прорізи, 

влаштовують борозну на ділянці довжиною 1,5 м (тільки для заведення панелей). Глибина й 

висота борозни — 400 мм. Після монтажу панелі з'єднують з зовнішньою стіною анкерами, які 

залишились після демонтажу в зовнішніх стінах (або встановлені заново), а між собою — 

зварюванням арматурних стержнів. 

Ремонт залізобетонних перекриттів включає відновлення захисного шару, ремонт або 

зміцнення залізобетонної плити перекриття чи балки, введення додаткових елементів зміцнення 

(збірних або монолітних прольотів) і передачу на них частини навантаження. Відновлення 

зруйнованого захисного шару на балках і плитах перекриття проводять методом торкретування. 

Для зміцнення залізобетонної плити зверху до існуючої арматури приварюють додаткову 

арматуру (арматуру зміцнення) і потім укладають бетон звичайним способом, ущільнюючи його 

вібруванням. Якщо потрібно зміцнити плити знизу, захисний шар відбивають, приварюють нову 

арматуру до стержнів старої і наносять бетон методом торкретування. 

Замурування тріщин в бетонних конструкціях здійснюють методом нагнітання цементного 

розчину (цементацією) або синтетичних епоксидних та інших смол (смолизацією). 

Заміна балконів. Роботи по заміні балконів виконують протягом двох періодів — 

підготовчого й основного. Під час підготовчого періоду огороджують монтажну зону, 

встановлюють і випробовують вантажопідйомні механізми, інвентарні металеві риштування, 

демонтують існуючі балкони. Протягом основного періоду монтують збірні залізобетонні 

елементи, встановлюють грати огороджень і проводять опоряджувальні роботи. Всі процеси 

здійснюють відповідно до проекту робіт. Для заміни існуючих балконів застосовують мало- і 

великорозмірні збірні залізобетонні елементи. Балкони з малорозмірних елементів бувають 

харківської, одеської та львівської конструкцій. Збірний залізобетонний балкон харківської 

конструкції складається з чотирьох типів елементів (рис. 8.4.): консолей, опорних подушок, 



обв'язувальної балки і рядових плит. Такі балкони можуть бути декількох типорозмірів. Так, 

при вильоті балкону 0,8; 1,0; 1,2 м 



його довжина може бути 1,6; 2,0; 2,8; 3,2 м. Особливістю цієї конструкції є розміщення плит 

вздовж консолей. Плити обпираються одним боком на стіну, а іншим — на обв'язувальну балку. 

Защемлення консолей забезпечується опорними подушками — нижньою збірною і верхньою 

монолітною, що утворюється під час замонолічування гнізда бетоном. Перед початком монтажу 

виконують розмічання і пробивають гнізда для закладання консольних балок і борозни для 

установки плит. Глибина гнізда — 400—420 мм, борозни — 80 мм. Для розміщення опорних 

подушок під гніздами вибирають кладку на глибину 0,5 цеглини. Після цього гнізда і борозни 

очищають від цегляного пилу і інтенсивно змочують водою. Консольні балки, що монтують, 

тимчасово кріплять на риштуванні спеціальними пристроями. При необхідності кінці балок 

утеплюють повстяними прокладками. Обв'язувальну балку встановлюють на консольну в замок і 

зварюють закладні деталі. Балконні плити одним кінцем укладають на обв'язувальні балки, 

другим 

— в борозни на постіль з цементного розчину марки «100». 

Потім встановлюють металеві грати огородження, приварюючи їх до закладнихдеталей 

балконних плит, укладають по плитам вирівнювальний шар з цементно-пiщаного розчину і після 

цього настилають гідроізоляцію з рубероїду. Потім влаштовують цементну підлогу з заданим 

нахилом. Борозни замуровують цементним розчином. 

Збірний залізобетонний балкон одеської конструкції включає дві консольні балки, верхню 

і нижню опорні подушки і плити (рис.8.5). Балкони виготовляють одного типорозміру—1,2 Х 2,45 

м. Особливість цієї конструкції полягає в тому, що консольні балки збирають із двох елементів, 

які мають в поперечному розрізі форму кутка і по обрису віддзеркалюють один одного. Балконні 

плити укладають паралельно стіні з обпиранням на консолі. Внаслідок цього не потрібне 

пробивання в стіні борозен для опирання плит. 

Перед початком монтажу в стіні згідно з розміткою пробивають гнізда для консольних 

балок глибиною 400 мм, а в кам'яних будівлях з каменів марки нижче «10» — на всю товщину 

стіни, очищають від пилу і змочують водою. 

Складені елементи консольних балок з'єднують між собою болтами діаметром 14 мм і 

довжиною 140 мм так, щоб між ними залишався зазор в 10 мм для пропускання і кріплення 

основних стояків огородження з розмірами перерізу 10X10 мм. Консольні балки кладуть на нижні 

опорні подушки і защемляють верхніми опорними подушками шляхом їх розклинцьовування. 

Після перевірки правильності установки балок їх замонолічують у гніздах бетоном марки «200». 

Потім зверху консолей (після набирання бетоном замонолічування 70 % проектної міцності) 

укладають плити і з'єднують між собою арматурою за монтажні петлі. Обв'язування металевого 

огородження з привареними штирями замуровують в стіну. Стояки огородження пропускають 

через отвори в плитах і кріплять в зазорах між складовими консольних балок, а потім 

приварюють до верхньої обв'язки огородження. 

Балкони з великорозмірних елементів бувають двох типів — плитні і ребристі. Ці 

балкони виконують з одного цільного елементу, монтують монтажним краном аналогічно 

балконам з малорозмірних елементів. Конструкція балконів  не передбачає  влаштування  

гідроізоляційного шару, відведення води забезпечується задавним нахилом балконної плити і 

наявністю в ній слізниці. Монтаж плит здійснюють таким чином. Балконну плиту в 

горизонтальному положенні піднімають краном і заводять в раніше виконані гнізда і борозну. В 

проектному положенні плиту орієнтують металевими тяжами, що оснащуються талрепами і 

гаками, які з одного боку чіпляють за монтажні петлі, а з другого кріплЯТЬ до інвентарної 

металевої рами, що розміщена з внутрішнього боку стіни (скрізь дверний блок). Після вивірки 

балконної плити гнізда борозни замуровують бетоном або цеглою на цементному розчині. 

Після набирання бетоном 70% проектної міцності встановлюють і фарбують огородження і по 

плиті укладають цементну стяжку з наступним 

залізненням поверхні. 

 

Лекція Ремонт та відновлення фасадів будівель. 

 

1. Загальні положення 

До ремонту та відновлення фасадів висувають особливі вимоги, пов'язані з їх 

архітектурно- художньою виразністю, привабливістю зовнішнішнього вигляду і позитивним 

впливом на психологічний стан і свідомість людей. Важливо при цьому дотримуватися логічної 

послідовності виконання всіх технологічних процесів. 



Об'єкт вважають готовим для виконання опоряджувальних робіт, коли повністю закінчені 

монтажні, санітарно-технічні, електротехнічні та загально-будівельні роботи з ремонту й 

відновлення його конструктивних елементів. Приміщення мають бути просушені, в зимовий 

період повинні мати постійну температуру і стабільну вологість. На фасадах має бути закінчено 

головні загальнобудівельні роботи, відновлено покрівельні дашки, усунено можливість 

підсмоктування вологи знизу тощо. 

Для продовження терміну служби тиньку фасадів і захисту їх від намокання під час 

приймання робіт необхідно слідкувати за тим, щоб карнизи мали винос від площини стіни не 

менший за 25 см зі слізником внизу. Верхні площини карнизів та тяг повинні мати нахил до 20 %. 

Архітектурні деталі на фасадах захищають металевим покриттям зі звисами та слізниками, а 

деталі, що виступають від стіни більше ніж на 50 см та підвіконні зливи (незалежно від їх 

розмірів), повинні мати дашки над деталями не менші за 3 см. 

До основних робіт з відновлення фасадів належать: 

- детальний огляд і обміри фасадів; 

- розробка паспорта фасаду (розробляється спеціалізованою організацією); 

- розчищення фасаду та його санування; 

- роботи з відведення води з даху будівлі та інших поверхонь фасаду; 

- відновлення горизонтальної гідроізоляції стін і вертикальна гідроізоляція стін 

підвалів; 

- боротьба з засоленістю стін, з грибками, мохом та лишайниками на них; 

- усунення промерзання стін в окремих місцях ("мостики холоду"); 

- ремонт тріщин і тинькування санованих поверхонь; 

- ґрунтування, шпатлювання та фарбування фасадів; 

- опорядження цоколя та гідрофобізація поверхонь фасадів. 

Огляд, розчищення та санування фасадів 

Важливим фактором якісного виконання робіт з відновлення фасадів є детальний огляд з 

обмірами і оцінкою стану фасаду. Фасад необхідно оглядати також і в дощову погоду, для оцінки 

атмосферного впливу на оздоблення фасаду. 

Під час огляду необхідно звернути увагу на: 

• Наявність дефектів і пошкоджень несучих конструкцій будівлі та елементів 

фасаду. 

• Стан елементів водовідведення з фасаду та відповідність їх експлуатаційним 

вимогам. 

• Наявність на фасаді висолів, грибків, мохів та лишайників. 

• Стан тиньку цокольної частини фасаду. 

• Типі матеріалів, якими опоряджувались фасади попередні рази. 

• Якість заповнення (утеплення) дверних і віконних прорізів. 

• Вплив на фасад атмосферних опадів і води з проїжджої частини доріг. Результати 

огляду фасадів необхідно занести в журнал огляду, відомості 

про наявність грибків, мохів, лишаїв та висолів - на ескіз фасаду. 

Фасад розчищають, щоби змити нашарування старої фарби і відновити тим самим 

його архітектурну цінність. 

Фасад можна розчищати такими способами: 

- ручний - за допомогою шпателів, скребків, дротяних щіток. Застосовується для 

фасадів, фарбованих крейдяними, вапняними, водно-дисперсійними фарбами. Перед 

розчищенням фасад необхідно змочити великою кількістю води; 

- гідравлічний - за допомогою гідронасоса високого тиску (типу КбгсЬег). 

Застосовується для фасадів, фарбованих крейдяною фарбою. При цьому можна працювати як 

гарячою (температура БО-700 с), так і холодною (температура 15-25 °С) водою; 



- механічний - за допомогою піскоструменевого апарата. Застосовується для всіх 

видів покрить, проте необхідно регулювати силу удару піщинок. Занадто сильний удар може 

зчистити разом з фарбами і тинь$ що значно збільшить обсяги робіт з реконструкції фасаду; 

- хімічний - за допомогою змивок. Застосовується для масляних і водно-

дисперсійних фарб. Змивки містять токсичні речовини (їдкі луги тощо), тому під час роботи з 

ними необхідно передбачити спеціальні заходи з охорони праці. 

У всіх випадках для знежирення поверхні фасаду рекомендують очищувати її парою води 

при температурі до 100 °С. 

Розчищати необхідно до повного усунення фарб і пшатлівок (до тинь-ку). 

Допускається залишати лише ту фарбу, яка глибоко проникла в структуру тиньку і яку 

можна проклеїти ґрунтом глибокого проникнення. 

Санування фасаду - це роботи з відбивання зруйнованого тиньку, які проводять за 

допомогою мулярського молотка, тонкого і міцного шпателя, монтажної лопатки. 

Санації підлягають: 

- вивітрений тиньк, який неможливо закріпити зміцнювальним ґрунтом; 

- тиньк, вражений грибком, мохами і лишайниками (за схемою, зробленою під час 

огляду фасаду); 

- просолений тиньк (за схемою, зробленою під час огляду фасаду); граничні ділянки 

поряд з відпавшим тиньком 

Відведення води з поверхонь фасадів та відновлення гідроізоляції стін 

Роботи з відведення води з поверхонь фасаду необхідно виконувати за схемою огляду 

фасаду, що виконувалась під час дощу. Роботами передбачається: 

- ремонт або заміна даху, покрівлі будівлі (для шатрових дахів); 

- ремонт або заміна парапетів (для плоских дахів); 

- ремонт або заміна карнизів, нависаючих деталей фасаду; 

- гідроізоляція та водовідведення з балконів. Балконні плити повинні мати слізники 

внизу, а водовідведення з балкону повинно виключати можливість потрапляння води на 

нижчерозташовані елементи фасаду; 

- влаштування фартухів з оцинкованої сталі або інших систем гідроізоляції в місцях, 

де є виступи на фасаді, більші за 5 см. Карнизи дахів повинні мати винос від площини стіни не 

менший за 25 см зі слізни-ком внизу. Верхні площини карнизів, тяг, підвіконних зливів повинні 

мати нахил близько 20 %; 

- ремонт або заміна водостічних жолобів та труб; 

- ремонт або заміна підвіконних блях. Звертають увагу на слізники. 

До виконання вказаних робіт необхідно заповнити стики між віконними коробками і 

стіною для запобігання їх промерзанню. Заповнення стиків найкраще проводити монтажною 

поліуретановою піною. 

Обов'язково роботи виконувати до відновлювального тинькування. 

Для забезпечення нормальної експлуатації стін необхідно усунути причини їх замокання, 

яке насамперед спричиняється втягуванням капілярної води з солями через фундаменти та стіни 

підвалів. З цією метою влаштовують гідроізоляцію. Методи захисту стін від вологості за 

допомогою їх гідроізоляції розглянуто у розділі 12 (див. п. 12.5). 

Усунення "містків холоду" і тинькування санованих поверхонь фасадів 

Практика показала, що "містки холоду" переважно утворюються: 

- біля погано ущільнених вікон; 

- у місцях примикання бетонних балконів; 

- у місцях стикування панелей в збірних залізобетонних будівлях. 

Через це системи опорядження не витримують довготривалої експлуатації і руйнуються. 

Щоби запобігти цьому, необхідно утеплювати ці "містки холоду", передбачаючи ці рішення в 

проектах виконання ремонтних робіт. 

Сановані поверхні необхідно затинькувати ремонтним розчином. Це може бути цементний 

розчин з додаванням полімерних та інших добавок, цементно-вапняний розчин або складний 

цементно-вапняно-полімерний розчин. 

В окремих місцях необхідно наносити спеціальні тиньки: 

у випадку уражень тиньку біологічними утвореннями до ремонтного розчину необхідно 

додати антисептик; 

- у випадку відновлення тиньку в місцях, вражених солями, або в місцях, які 

періодично замокають і які повинні люфтуватися, необхідно застосовувати спеціальний тиньк - 



легкий, 



пористий цементно-вапняний тиньк з додаванням шариків (0-5 мм) пінополістиролу та 

обов'язковим його опоряджувати матеріалами з високою паропроникністю. 

Тинькувальні роботи із застосуванням звичайних розчинів виконують за температури 

повітря не нижчій за +5 °С (на фасадах і будівлях без опалюванння). Склад відновлюваного 

тиньку має максимально відповідати складу тиньку існуючого. Для підвищення технологічності 

та якості виконаних робіт доцільно додавати до розчину різного роду пластифікуючі та полімерні 

добавки. На спорудах-пам'ятках з фресковим живописом як ззовні, так і в інтер'єрах без 

попереднього дослідження складу тиньку і рекомендованих рецептур проводити тинькування 

заборонено. Технологія тинькувальних робіт має бути складовою частиною проекту виконання 

робіт, а послідовність та якість їх виконання повинні контролюватись відповідними службами 

замовника, виконавця та проектних організацій. 

Дерев 'яні нові зрубні будівлі або стіни, відремонтовані з використанням свіжої деревини, 

можна тинькувати не раніше ніж через рік після зведення або заміни колод. Всі дерев'яні 

конструкції стін на фасадах повинні бути ретельно обстежені на біоушкодження та несучу 

здатність. Найризикованішими з погляду збереженості деревини є місця поєднань та розмежувань 

з кам'яними і металевими частинами будівлі, а також підшивні стелі. 

Нові дерев'яні поверхні під тиньк роблять з колотих дощок. Щоб уникнути тріщин та 

деформацій тиньку від всихання деревини, ширина дошки обшивки перегородок та підшивки 

стель не повинна перевищувати 10 см. Поверхні дерев'яних конструкцій перед тинькуванням 

оббивають щитами з драниці з розміром комірок 45x45 мм з просвітами без переплетення 

драниці. Щити з драниці до вертикальної поверхні треба кріпити цвяхами крізь два перехрещення 

драниці у третє, а до горизонтальної - крізь одне перехрещення. Товща шару тиньку по драниці не 

повинна перевищувати 3 см незалежно від наявності ізоляційних матеріалів. Якщо накид буде 

товстішим, необхідно додатково армувати поверхню дротом. 

Всі поверхні цегляних і кеш 'яних стін повинні бути відреставровані, фундаменти будівель 

- закріплені або підсилені, деформації стабілізовані, протікання ліквідовані, закінчено покрівельні 

роботи, ліквідовано підсмоктування від землі. 

Місця висолів, які виступають на поверхні, прибирають механічно, миють, а після 

висихання обробляють спеціальними ґрунтовками. Вологість стін не має перевищувати 80 %. 

Поверхні необхідно ретельно очистити від пороху, вапна, набілів, залишків старого 

тиньку, бруду та інших нашарувань, що мають незначну адгезію до основи. Якщо мурування 

зроблено не "впустошовку", то спочатку розчищають шви мурування на глибину до 1 см, 

поверхню цегли або каменя обробляють киркою через кожні 57 см (глибина насікання до 3-5 мм). 

Під час заміни профілю карнизу або за недостатнього його виносу перед кінцевим 

витягуванням карнизу його армують поперечною арматурою, закріпленою в основну стіну і 

з'єднаною між собою поздовжніми дротами та сіткою. Тинькувальний накид роблять по сітці. 

Всі тинькувальні роботи можна поділити на низку основних операцій: відбивання 

дефектного тиньку; обприскування або набризк; грунтування або накид розчину; накриття тиньку; 

затирання поверхні; "залізнення" цементного тиньку; витягування карнизів, тяг, лиштв, рустів; 

обробка кутів, тяг та рустів. 

Відстаючий тиньк, якщо на ньому немає ліпного декору та живопису, оббивають великими 

пластами або дрібними площинами залежно від його міцності і адгезії до цегли чи каменю. 

Спочатку тиньк оббивають на невеликій 

ділянці, а потім послідовно розширюють оббиту площину легкими ударами молотка чи 

мулярської лопатки у всі боки доти, поки не дійдуть до частини тиньку, який міцно тримається. 

Під час реставрації пам'яток архітектури існуючий на фасадах декор чи живопис 

демонтують; цегляну або іншу основу конструкцій спеціально обробляють або зміцнюють і знову 

тинькують з подальшим монтажем на місце елементів декору. 

Обприскування чи набризк полягають у змочуванні поверхні пензлем, розпилювачем або 

іншими методами для запобігання зневодненню та подальшому розтріскуванню тинькового 

розчину. Потім поверхню обприскують рідкою тиньковою масою, розрідженою основним 

розчином з домішкою полімерів, рідкого скла, можливо, гіпсу (при вапняно-гіпсовому тиньку) для 

кращого зчеплення її з поверхнею. Набризк має суцільно покривати поверхню, яку тинькують. 

Товщина шару набризку для дерев'яної поверхні повинна бути не більшою за 9 мм, а для бетонної 

- не більше 5 мм. 

Виконуючи набризк, необхідно забезпечити міцне зчеплення з поверхнею мурування. 

При цьому повинні бути заповнені всі нерівності на поверхні, яка тинькується. Розчин за умови 

накиду 



вручну необхідно наносити шаром не більшим за 5 мм без пропускання поверхні (у 

випадку, якщо це не передбачено спеціальними технологіями); величина зерен наповнювача не 

має перевищувати 2,5 мм. 

Ґрунтування, чи накид розчину - другий шар тинькового накиду - виконують після 

тужавіння шару обприскування, але до його отвердіння та висихання. Розчин для ґрунту готують 

густіший, ніж для обприскування. Ґрунт є основним шаром, який надає необхідної товщини 

тиньку і вирівнює його поверхню. Якщо товщина тиньку велика, то ґрунт наносять у кілька шарів. 

Товщина кожного шару не має перевищувати 7 мм, рухомість тинькових розчинів у момент їх 

нанесення повинна відповідати рівню занурення стандартного конуса: для ґрунту без гіпсу - у 

межах 79 см; з гіпсом - 8-10 см. 

Нанесений шар ґрунту необхідно вирівняти дерев'яною теркою з початку застигання. 

Загладжування розчину не допускається. Наступні шари ґрунту наносять тільки після 

затужавіння попереднього, останній шар ґрунту вирівнюють так, щоб потім шар накриття по всій 

поверхні тиньку мав однакову товщину. Щойно нанесений ґрунт для кращого зчеплення з 

наступними шарами нарізають рівномірними діагоналями, що взаємно перетинаються, глибиною 

до 3 мм. 

На гладкопрофільовані поверхні (віконні обрамування, русти тощо) накидання розчину 

регулюють за допомогою приставних рейок, які забирають після тужавіння розчину. Середня 

загальна товщина накиду не повинна перевищувати 15-20 мм. 

Лекція  

1. Загальний порядок демонтажу. 

2. Технологія демонтажу конструкцій. 

3. Техніка безпеки при демонтажних роботах. 

 

1. Загальний порядок демонтажу 

Демонтаж і розбирання будівельних конструкцій виконують при ремонті й заміні останніх. 

Демонтаж будівельних конструкцій — це процес їхнього видалення в незруйнованому вигляді з 

використанням вантажопідйомних, такелажних і транспортних засобів. У процесі демонтажу 

конструкцій застосовують часткове зруйнування лише окремих кріпильних i зв'язувальних 

елементів. 

Розбирання будівельних конструкцій полягає в їхньому частковому зруйнуванні з метою 

членування на окремі елементи і подальшого вивезення. 

Демонтаж і розбирання конструкцій здійснюють поелементно й укрупненими блоками. 

Поелементне розбирання виконують вручну або з застосуванням ручних машин. Поелементно 

конструкції розбирають для максимального збереження матеріалів з метою їх повторного 

використання. Спосіб розбирання за допомогою ручних машин є трудомістким і 

дорогокоштуючим, тому його треба застосовувати тільки при відсутності більш продуктивних 

способів. Зокрема, вручну розбирають дефіцитні опоряджувальні дерев'яні і дрібні металеві 

конструкції, а також інженерне обладнання. 

Розбирання і демонтаж укрупненими блоками порівняно з поелементним розбиранням має 

ряд переваг: зменшується час виконання робіт (у 1,5—2 рази), знижується їхня трудомісткість, 

підвищуються рівень безпеки при проведенні робіт і культура виробництва. Проте застосування 

цього методу не завжди можливе. Обмеження зумовлені конструктивним, архітектурно-

планувальним 

планом будинку чи споруди, а також видом механізмів, що використовують. 

До монтажу і розбирання конструкцій слід приступати тільки після передачі об'єкта 

ремонту замовником підрядчику, по завершенні необхідних підготовчих заходів: встановлення 

місць роз'єднання конструкцій відповідно до поелементної схеми їхнього видалення; 

влаштування тимчасових кріплень конструкцій, без яких може статися непередбачене 

обвалювання, а також тимчасових огорож, настилів і захисних козирків. 

У першу чергу демонтують технологічне і спеціальне обладнання, електричні й 

слабострумові мережі. Подальше розбирання конструкцій проводять зверху вниз у такому 

порядку: 1) технологічні конструкції: інженерні комунікації, трубопроводи; 2) захисні 

конструкції: горизонтальні (дахо-горищне перекриття, підлога), вертикальні (перегородки, двері, 



вікна); 3) спеціальні конструкції: сходи, пандуси, рейкові шляхи; 4) несучі конструкції: 

горизонтальні (ферми перекриття, ригелі, балки), вертикальні (стіни, колони, стояки), 

фундаменти, підвали. 

Демонтаж     інженерного      обладнання      розпочинають      тільки      після відключення 

всіх інженерних мереж від міських комунікацій. Порядок їхнього демонтажу встановлений такий: 

системи водопроводу й центрального опалення звільняють від води, потім демонтують водоміри, 

тазові й електричні лічильники, системи телефонного і радіозв'язку.. 

Демонтаж санітарно-технічного обладнання розпочинають із зняття умивальників, 

раковин, ванн, унітазів, зливних бачків; потім демонтують засувки, крани та інші запірні 

пристрої. Радіатори опалення відключають від трубопроводів і якщо маса одного радіатора 

перевищує 80 кг, його роз'єднують на секції. Зношені стальні трубопроводи демонтують 

окремими ланками з розділенням на відрізки електричним або газовим різанням, а чавунні 

розбивають в місцях зачеканювання. 

При демонтажі систем електроосвітлення знімають плафони, патрони, вимикачі, розетки 

та ін.; потім демонтують проводку, яку розрівнюють і змотують в бухту. 

2. Технологія демонтажу конструкцій 

Дахи. Перш ніж розпочинати демонтаж конструкцій даху, треба зняти теле- й радіоантени, 

лінії зв'язку, а також розібрати інші надбудови й конструкції вентиляційних шахт, якщо вони 

знаходяться в аварійному стані і загрожують обваленням чи створюватимуть складності при 

проведенні демонтажу. 

Далі починають розбирати покрівлю. Ломиком або стальною лопаткою обережно 

відривають покриття з рулонних матеріалів від основи, відокремлений клапоть відрізають 

ножицями від суміжного покриття, згортають в рулон і спускають до місця складування за 

допомогою крана в спеціальних ящиках або закритим жолобом. Рулонну покрівлю знімають 

разом з утеплювачем. Покрівлю з дрібних штучних матеріалів розбирають поелементно в 

порядку, зворотному їхньому влаштуванню. 

При розбиранні азбестоцементних покриттів в зоні роботи укладають дерев'яні сходи й 

майданчики, після чого перерізають шурупи й цвяхи, знімають елементи даху, рядові листи, 

лотки й кутки. Всі елементи даху, зроблені з покрівельного заліза (звиси, жолоби, переділки), 

знімають після видалення азбестоцементних деталей 

Розбирання стального даху розпочинають із зняття покриття біля труб і виступаючих 

деталей. Рядове покриття з покрівельної сталі розбирають двома способами:. 

1. Відокремлюють клямери від лат і за допомогою викрутки й ломика 

розкривають один із стоячих фальців по всьому схилу від гребеня до жолоба. Потім, 

відокремивши лежачий фальц, що скріплює картину з листами жолобу, піднімають її ломиками і 

перевертають на сусідній ряд, після чого роз'єднують окремі картини. 

2. Механічними ножицями зрізають стоячий фальц, розкривають лежачі 

фальці і згортають картини в рулон. 

Решту елементів покрівлi (парапетні ґратки, лотки, воронки, жолоби, звиси) розбирають 

після демонтажу лат, який здійснюють електропилками, спеціальними ломиками та 

цвяховиривачами. 

Перед розбиранням дерев'яних крокв знімають металеві кріпильні деталі, потім 

поелементно розбирають крокви за допомогою вантажопідйомних механізмів, додержуючись 

черговості, вказаної на схемах (рис. 4.2). 

Дерев'яні будівельні конструкції можна демонтувати повністю за допомогою 

вантажопідйомних механізмів. При цьому конструкцію спочатку стропують і підтримуючи 

краном знімають опорні крiплення. 

Перекриття. При ремонті багатоповерхових будинків часто доводиться заміняти 

перекриття, що бувають дерев'яними, з монолітного залізобетону, цегляними у вигляді склепіння 

або з металевих балок і дерев'яного чи бетонного заповнення. 

Демонтажні роботи починають з розбирання чистої підлоги (попередньо знявши плінтуси й 

гантелі), видалення лаг, після чого знімають засипку, укладаючи її в бункер-приймач. Накати й 

підбори знімають ломиком і опускають на нижнє перекриття. Якщо балки перекриття будуть 

повторно використовуватися, їх виймають з гнізда стінок (звільнивши один кінець повністю) і 



баштовим краном транспортують на майданчик складування. Непридатні балки видаляють 

краном, звільнивши обидва кінці в кам'яних стінах і перерізавши кожну балку посередині 

прогону. 

При розбиранні чистої підлоги з шпунтованих дощок спочатку знімають плінтус або 

гантелі, видаляють одну з фризових або крайніх дощок і потім послідовно розбирають дошки 

підлоги. Для збереження дощок їх злегка відривають від лаг, осаджують униз ударом молотка, 

після чого виривають цвяхи. 

При розбиранні чистої підлоги на час робіт треба залишати не займаними дві-три дошки 

через кожні 1,5—2 м. По них ходитимуть робітники й транспортуватимуться матеріали. Дошки 

залишають до повного зняття помосту, засипки і накатів. Знімають їх безпосередньо перед 

опусканням балок. 

Щитовий паркет слід знімати цілими щитами. При розбиранні паркет перерізають 

циркулярною пилкою в місцях прилягання щитів один до одного і піднімають ломиками. 

Цементні, тераццові, асфальтові підлоги й покриття з керамічних плиток розбирають за 

допомогою відбійних молотків чи спеціальних ломиків. 

Перекриття по стальних балках із заповненням між ними цегляними зведеннями 

розбирають поперек (відносно блоків) відрізками завширшки до 2 м і довжиною за розміром 

перекриття. Якщо розбирати перекриття поперек не має змоги, розбирання здійснюють вздовж 

відрізка, обмеженого двома сусідніми балками, але при цьому до початку розбирання необхідно 

між балками встановити спеціальні розпірки. Останні роблять з колод діаметром 16—18 см і 

встановлюють через 2—3 м за довжиною балок. 

Розбирання склепистих цегляних перекриттів треба проводити тільки з робочих помостів, 

які роблять з дощок на зшивних планках, укладених по балках перекриття. Ширина настилів 

становить 60—80 см. 

Всі    склеписті    заповнення    розбирають    від    замка     до     основи.     При розбиранні 

кам'яних і бетонних заповнень користуються відбійними молотками. 

Перегородки. В будинках, споруджених до 1945 р., в більшості випадків встановлено 

дерев'яні перегородки, демонтаж яких треба здійснювати в такій послідовності. До початку 

розбирання знімають дверні полотна в прорізах перегородок. Потім останні за допомогою ломиків 

звільняють від кріплень у стінах та перекриттях, пробивають отвори під нижньою підвалиною і 

закріплюють в них стропи баштового крана. Якщо розміри перегородки не дозволяють підняти її 

повністю краном, то перегородку за допомогою ломиків та ланцюгової електропилки розділяють 

на два-три блоки. Звільнену від кріплень перегородку в разі необхідності закріплюють 

тимчасовими підкосами. Після демонтажу перегородок будівельне сміття завантажують у 

контейнери і переміщують униз баштовим краном. 

Сходи. Демонтаж сходів проводять зверху вниз ярусами відповідно до розбирання 

поверхів. Розбирання починають з поручнів, потім демонтують східці, площадки й марші. Перила 

розбирають ланками, застосовуючи для цього газокисневе різання. 

Кам'яні й залізобетонні східці знімають зверху вниз, відокремлюючи ломом. Якщо сходи 

замуровані в стіну вздовж маршу, то над ними пробивають борозну розміром 25—ЗО см для 

звільнення замурованих кінців. Зняті сходи спускають по напрямних на нижню сходову 

площадку, де їх пакетують, стропують і видаляють краном. 

Розбирання сходових площадок із збірних плит починають з вивільнення їхніх кінців по 

контуру шляхом пробивання штраби над плитами розміром 10—15 см. Звільнені від мурування 

плити припіднімають і опускають униз. Роботи по демонтажу косоурів та сходових площадок 

виконують, користуючись простими помостами з інвентарних елементів, тобто елементів 

багаторазового користування. 

Цегляні стіни. Цегляні стіни розбирають у випадках, коли необхідно зміцнити їхні окремі 

ділянки, зробити додаткові дверні й віконні прорізи тощо, Перед початком робіт треба шляхом 

обстеження визначити стійкість стін, щоб позбутися передчасного обвалення, і розібрати всі 

внутрішні конструкції будинку на відповідному поверху. 

Цегляні стіни, коли це можливо, треба розбирати укрупненими блоками. Останні 

стропують спеціальними вантажозахватними пристроями. Блоки мурування відокремлюють 

відбійними молотками, підтримуючи їх вантажопідйомними механізмами. Якщо спосіб 



розбирання укрупненими блоками не можна застосувати, стіни розбирають рядами зверху вниз за 

допомогою відбійних молотків. Роботу проводять з риштувань чи інвентарних помостів. 

Риштування закріплюють на стіні відповідно до типового проекту застосування цього 

риштування. 

В міру розбирання стіни видаляють проектні кріплення і зв'язки, що забезпечували в 

процесі експлуатації її стійкість. Цеглу й будівельне сміття збирають в металеві ящики, які при 

роботі з риштувань встановлюють на останніх, а при роботі з помостів — на перекритті. Потім 

ящики знімають краном. 

Стінові панелі. Демонтаж зовнішніх стінових панелей одноповерхових будинків 

здійснюють повністю ділянками вниз чи частково, знімаючи ряд панелей, що прилягають до 

покрівлі. Спочатку відбійними молотками розбивають монолітний шов по контуру панелі. Потім її 

стропують за допомогою відповідного пристрою. Закладні деталі, що прикріпляють панель до 

колон, зрізають газорiзаком. У цей час демонтовану панель треба підтримувати краном і 

розчалками. Звільнену панель укладають на автомашину, що стоїть в зоні дії крана, для 

подальшого вивезення. 

Демонтаж стінових панелей багатоповерхових будинків здійснюють по черзі на кожному 

поверсі. Робітники знаходяться в підвісних колисках, що періодично переставляються за 

периметром будинку. 

 

3. Техніка безпеки при демонтажних роботах 

Перед початком робіт обгороджують територію з влаштуванням захисних козирків, 

тимчасових кріплень і попереджувальних знаків, а також тимчасово зміцнюють конструкції та 

окремі елементи будинку в небезпечних зонах. 

Демонтаж конструкцій і елементів проводять за проектом робіт. Забороняється вести 

роботи одночасно в декількох ярусах по вертикалі, а також скидати матеріал від розбирання і 

сміття на нижні поверхи. Важкі й довгі конструкції транспортують вантажопідйомними 

механізмами, а сміття опускають жолобами чи краном в ящиках. 

Слід мати на увазі, що в ремонтованому будинку внаслідок деформацій і перерозподілу 

навантажень ненесучі елементи можуть бути несучими (перегородки, віконні й дверні коробки та 

ін.). Під час розбирання треба стежити, щоб видалення однієї частини будинку або конструкції не 

викликало обвалення інших частин (елементів). 

Виконавець робіт або інша особа, відповідальна за демонтаж, зобов'язана перед початком 

робіт провести інструктаж з робітниками і допускати до роботи тільки тих з них, які пройшли 

навчання за затвердженою програмою і мають відповідне посвідчення. Робітники повинні 

працювати в захисних касках. 

Для підключення механізмів та інструменту, що необхідні при демонтажних роботах, 

влаштовують тимчасові мережі електропроводки з ізоляцією. 

Монтажні машини після установки проходять технологічний огляд, статичні й динамічні 

випробування згідно з вимогами БНіП III-4 — 80, правил i інструкцій органів держнагляду. На 

вантажопідйомних машинах встановлюють обмежувачі горизонтального переміщення рейковими 

коліями, вантажопідйомності, висоти піднімання, покажчик і обмежувач виліту стріли, а також 

прилади для вимірювання сили вітру (анемометри). 

До початку і періодично під час робіт перевіряють демонтажне оснащення. Його 

випробовують вантажем, на 10 % більшим від розрахункового. Стропи й галштувальні ланцюги 

випробовують через кожні шість місяців вантажем, маса якого вдвічі перевищує їхню 

вантажопідйомність. Крім того, стропи регулярно оглядають й вибраковують. При стропуванні 

конструкцій з гострими ребрами між стропами й ребрами ставлять прокладки, що захищають 

троси від перетирання. 

Робітникам категорично забороняється перебувати на конструкціях, що переміщуються. 

Горизонтальне переміщення блоків, пакетів та конструкцій треба виконувати на висоті не менше 

50см над елементами будинку, що виступають після монтажу. 

 

Лекція Демонтаж та розбирання конструкцій 

1. Механізація ремонтних робіт. 



1. Загальні положення 

 

Механізація робіт під час ремонту будівель і споруд полягає в максимальному 

використанні машин і механізмів для виготовлення, транспортування, монтажу конструкцій, а 

також виконання тих чи інших будівельних процесів. Найскладнішою є задача механізації робіт, 

які виконуються безпосередньо в самій будівлі. Це пояснюється тим, що роботи з ремонту та 

реконструкції житлових, громадських і адміністративних будівель мають свої особливості. Вони 

виконуються в межах уже існуючих огороджувальних конструкцій, які часто мають значні 

дефекти і пошкодження, відрізняються різноманітністю об'єктів і відносно невеликими обсягами 

робіт на окремих об'єктах. 

Виконуючи загальнобудівельні роботи в процесі капітального ремонту будівель, 

використовують ті самі машини та механізми, що і при новому будівництві. Основні труднощі 

пов'язані із механізацією вертикального транспортування матеріалів, подавання їх у вікно чи на 

спеціальні виносні площадки, а також горизонтального транспортування по поверхах до місця їх 

встановлення. 

Монтажно-підіймальні механізми, які найчастіше використовують під час капітального 

ремонту будинків, можна розділити на дві групи: машини і механізми, що встановлюються на 

землі, і ті, що опираються на конструкції будинку, який ремонтується. 

 

2. Машини і механізми, що встановлюються на землі 

Однією із основних вимог до вказаного класу машин є можливість їх використання в 

умовах існуючої тісної міської забудови, а також можливість швидкого їх монтажу, демонтажу і 

перестановки. До цього класу належать баштові, автомобільні, пневмоколісні і гусеничні стрілові 

крани, а також підіймачі і лебідки. 

Баштові крани відрізняються можливістю їх використання в умовах тісного будівельного 

майданчика . До початку робіт з монтажу баштових кранів необхідно виконати роботи з 

планування території, демонтажу існуючих зайвих будівель і споруд. Також можуть 

переноситись інженерні комунікації, що знаходяться в місці майбутнього монтажу рейок крану, 

монтуються підкранові шляхи, а потім і сам баштовий кран. Рейкові шляхи для баштових кранів 

влаштовують по дерев'яних шпалах із інвентарних секцій. Поздовжній ухил майданчика для 

влаштування кранових шляхів не має перевищувати 0,3 %, ухил полотна з односкатним профілем 

у поперечному напрямку-0,8-1 %. 

 

Технічні характеристики баштових кранів 

Таблиця .1 

 

Показники Моделі кранів 



 М

СК- 

10-20 

М

СК- 

250 

М

СК- 

400 

К

Б- 

100 

ОА 

К

Б- 

302 

К

Б- 

100 

1

А 

К

Б- 

100. 

2 

К

Б- 

1

00. 3 

Виліт гака, м         

максимальн

ий 

2

0,25 

2

2 

2

2...25 

2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

2

5 

мінімальний 1

0,14 

8

,5 

7 1

0 

1

0 

1

0 

1

4 

1

2,5 

Вантажопідй

омність 

, т, 

        

за вильоту 

гака: 

        

максимальн

ого 

1

0,7 

8 1

2 

5 5 5 5 5 

мінімальног

о 

1

0,7 

1

6 

2

0 

5 5 5

...8 

5 5

...8 

Висота 

підняття гака, 

        

м, за вильоту 

гака: 

        

максимальн

ого 

3

6,37 

3

5...21 

5

2 

2

1 

2

1 

2

1 

3

1 

3

1 

мінімальног

о 

4

6,51 

3

5...21 

6

2 

3

3 

3

3 

3

3 

4

4 

4

4 

Радіус 

криволінійної 

ділянки 

шляху 

8 1

0 

1

0 

7 7 7 7 7 

Маса крана, 

т 

8

0 

8

7,5 

1

50 

5

4,4 

5

1,2 

5

7 

5

8 

8

4,4 

 

Використання баштових кранів при ремонті і реконструкції багатоповерхових 

промислових і цивільних будівель дає можливість застосовувати великогабаритні індустріальні 

конструкції і вироби. Необхідно зауважити, що баштові крани дають можливість виконувати 

монтажні роботи на досить значних площах, оскільки вильоти гака таких кранів сягають 30 і 

більше метрів. 

Самохідні стрілові крани мають ті переваги, що вони є достатньо мобільними, швидко з 

мінімальними витратами часу переміщуються із однієї стоянки на іншу. Вказані крани обладнані 

основною стрілою (яка може збільшуватись за допомогою вставок), баштово-стріловим 

обладнанням або додатково гуськом. Технічні характеристики гідравлічних автомобільних кранів 

наведено в табл. 9.2. 

Таблиця 9.2 

Технічні характеристики гідравлічних автомобільних кранів вантажопідйомністю до 

20 т 

 

Назва показників Моделі кранів 

КС

-1571 

К

С-2571 

КС-

3575 

Вантажопідйомність, т:    

на високих опорах 4 6,3 10 

без високих опор 1 2 2,5 

з баштово-стріловим 

обладнанням 

1,5 2 4 

Мінімальний виліт стріли, м 3,3 3,3 4 



Максимальна висота підняття, 

м: 

   

при основній стрілі (секцію 

втягнуто) 

6,5 8,5 10,2 

при довгій стрілі (секцію 

витягнуто) 

11 11 21,5 

при довгій стрілі з гусаком - 13,

5 

20 

при баштово-стріловому 

обладнанні 

15,

5 

16,

5 

29 

Довжина телескопічної стріли, 

м: 

   

мінімальна 6,5 6,8 9,5 

максимальна 10,

5 

10,

8 

15 

Довжина гуська, м - 3 6 

Маса крана, т 7,4 10,

2 

5,6 

 

Досвід експлуатації баштово-стрілового обладнання в процесі ремонту будівель і споруд 

показав їх економічну доцільність. У деяких випадках вартість експлуатації баштово-стрілових 

кранів на автомобільному ходу в 1,5-2 рази менша за вартість баштових кранів на рейковому ходу. 

Самохідні стрілові крани вітчизняного виробництва можуть обслуговувати будинки 

висотою до п'яти поверхів включно, а імпортні автомобільні крани — висотою навіть до дев'яти 

поверхів. Технічні характеристики таких кранів наведені в таблиці. 

Лебідки і підіймачі використовують для підіймання вантажів на рівень віконних прорізів 

або на рівень перекриттів будівель, які ремонтуються. Під час капітального ремонту будівель в 

основному застосовують стаціонарні підіймачі . Такі підіймачі монтуються способом повороту 

зібраної на землі щогли або способом її нарощування шляхом додавання секцій. За висотою 

щогли підіймачів кріпляться до несучих конструкцій будівель для більшої надійності під час 

підняття вантажів Будівельні підіймачі відрізняються від інших вантажопідіймальних машин тим, 

що мають вантажну платформу, що рухається по одній або декількох рямних. 

За конструкцією будівельні підіймачі можна розділити на щоглові, шахтні та струнні. На 

рис. 1 показано щогловий підіймач Т-37, який може переміщувати по вертикалі будівельні 

матеріали на висоту до 16 м. У більшості випадків підіймачі типу Т-37 встановлюють біля стіни 

будинку у межах віконних прорізів, через які і подаються вантажі на відповідні поверхи. 

Оскільки щогла підіймача збирається із окремих секцій, то можлива висота підняття залежить від 

кількості сецій в щоглі. Сипкі матеріали і розчин підіймаються в відповідних ємкостях, а інші 

вантажі - безпосередньо на платформі. 

 

3. Засоби механізації, що опираються на конструкції будівлі, яка 

ремонтується 

До таких засобів належать ручні важельні лебідки, стрілові переносні крани "у вікно" і 

монорейкові системи з електроталями. 

Ручні важельні лебідки призначені для переміщення вантажів на невеликі віддалі в 

вертикальному, горизонтальному і похилому напрямках. 

 

Технічні характеристики ручних важельних лебідок 

Таблиця 9.5 

 

Назва показників Типи лебідок 

РУЛ-

0,75 

РУ

Л-1,5 

РУ

Л-3 

Тягове зусилля, Н 7500 15

000 

30

000 

Подача каната за один хід 

важеля, мм 

35 36 36 

Довжина каната, м 20 20 15 



Діаметр каната, мм 7,5 13 16,

5 

Маса лебідки, кг 17 31,

8 

54,

5 

 

Переносні стрілові крани широко застосовують під час капітального ремонту будвель . їх 

можна встановлювати на дахах, сходових площадках або перекриттях будинків, що 

ремонтуються. Конструкція таких кранів дає можливість змінювати кут нахилу основної їх стріли, 

а також повертати її в горизонтальній площині на кут 360° . 

Переносні крани "у вікно" є легкими вантажопідіймальними механізмами, які широко 

застосовують для капітального ремонту будівель завдяки їх невеликій вазі, а також можливості 

швидкого монтажу, демонтажу і переміщення 



Виліт стріли крана забезпечує подавання вантажів у вікна будь-якого поверху з 

мінімальним переміщенням їх по горизонталі. Кріпляться такі крани до віконного прорізу за 

допомогою струбцин або розпірних пристосувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИС. 9.2. СХЕМА СТРІЛОВОГО КРАНА: 1 — ПРОСТОРОВА СТАНИНА; 2 — 

ПОВОРОТНА РАМА; 3 —ЛЕБІДКА; 4 — ДВИГУН; 5 — ПРОТИВАГА; 6 — СТРІЛА; 7 — 

ВІДТЯЖКА; 8 — ГАК 

 

 

Технічні характеристики переносних стрілових кранів 

 

Назва показників Марки кранів 

"Піон

ер"-2М 

К

Л-2 

КЛ1-

А 

Виліт стріли, м 2,9 5

; 3,2 

4; 3;2 

Вантажопідйомність, т 0,5 0

,5; 1 

0,5; 

0,7; 1 

Висота підняття гака, м 4,5 1

0 

4,5; 5; 

5,6 

Максимальна висота 

підняття 

вантажу при 

   

встановленні на перекритті, 

м 

18 5

0 

20 

Потужність електродвигуна, 

кВт 

2.8 5 3 

Маса крана, кг:    

Без противаги 460 - 760 

3 противагою 1060 2

700 

875 

 

 

Технічні характеристики переносних кранів "у вікно" 

Таблиця 9.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.7 



 

 

 

Назви показників 

Типи кранів 

        

      

       

       

       

Вантажопідйомність, 

кг 

1

20 

1

30 

1

30 

 5

0 

1

50 

2

00 

3

00 

Висота підняття, м 1

5 

3

5 

1

8 

 1

5 

1

5 

3

0 

2

5 

Виліт консолі, м 1 1

,25 

1

,2 

 2

,2 

1 1

,5 

1

,5 

Швидкість підйому, 

м/с 

0

,25 

0

,15 

0

,3 

 0

,41 

0

,3 

0

,25 

0

,3 

Потужність 

електродвигуна, кВт 

1 0

,6 

1  0

,6 

2

,8 

1 1

,7 

Маса крана, кг 1

05 

4

4 

1

14 

 2

8 

6

0 

1

55 

2

50 

Підвісні монорейкові установки ефективно застосовувати при реконструкції будівель з 

частковою заміною перекриттів, коли переміщення вантажів всередині будівель обмежено 

внутрішніми стінами і перегородками . Опорами монорейкових механізмів є існуючі конструкції 

будинків . Всі елементи будівельних конструкцій, на які збільшується навантаження від 

встановлення монорейкових установок, повинні бути перевірені на міцність і деформативність з 

врахуванням вказаних навантажень. 

 

Технічні характеристики електричних талей 

Таблиця 9.8 

 

 Типи талей 

Назви показників Т

Е-025 

Т

Е- 

Т

Е- 

Т

Е- 

Т

Е- 

Т

Е- 

 3

1100- 

0

50- 

0

50- 

0

50- 

0

25- 

0

50- 

 0

0 

3

1100- 

3

2100- 

3

3100- 

5

1120- 

5

3132- 

  0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

Вантажопідйомність

, т 

0

,25 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,25 

0

,25 

Висота підняття, м 6 6 1

2 

1

8 

6 1

8 

Потужність 

двигуна, кВт: 

      

підйому 0

,6 

0

,75 

0

,75 

0

,75 

0

,75 

0

,75 

переміщення - - - - - - 

Швидкість, м/хв:       

підйому 8 8 8 8 8 8 

переміщення -  - - - - 

Маса талі, кг 7

5 

8

0 

9

5 

1

10 

8

5 

1

35 

 

 

Лекція Проект організації ремонту, проект виконання робіт при капітальному  



ремонті і реконструкції будівель і споруд 

 

1. Розробка технологічних карт на виконання ремонту будівель та споруд 

2. Оформлення документацiï на капiтальний ремонт будівель 

 

Розробка технологічних карт на виконання ремонту будівель та споруд 

Технологічні карти є складовою частиною проекту виконання робіт (ПВР). Їх 

розробляють, керуючись передовим досвідом, що відповідає сучасному рівню організації і 

технології ремонтних робіт. 

Ці 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, ДБН, 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. У розділi «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, інвентаря 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. 

Оформлення документацiï на капiтальний ремонт будівель 

Капітальний ремонт жилих будинків здійснюють на підставі затверджених перспективних 

планів. Зведені списки будівель, призначених для капітального ремонту в районі, погоджують з 

архітектурно-планувальним відділом району, затверджує районний орган самоврядування і 

міське управління. Вони є підставою для оформлення замовлення на складання проектно- 

кошторисної документації. Замовлення оформлюють відділи (групи) технічного нагляду за 

капітальним ремонтом будинків при районних управліннях (об'єднаннях) житлового 

господарства. До замовлення на виготовлення проектно-кошторисної документації додають: 

технічний паспорт будівлі і домоволодіння; поповерхові плани і генплан ділянки; паспорт на 

кольорове вирішення фасадів, що видають архітектурнi органи; довідка спеціалізованої газової 

служби про стан внутрішніх газових мереж і газових вводів; довідка про відпускання газу, води 



та джерела тепло- і енергопостачання від відповідних служб, якщо раніше будівля вони не 

обслуговували або потрібна його реконструкція. 

Проектна організація до початку інженерних обстежень технічного стану будівель вивчає 

первинну документацію, звертаючи особливу увагу на причини, що викликали передчасне 

зношення елементів будинку. 

Всю проектну документацію погоджують із замовником (відділом капітального ремонту), 

експлуатаційною i підрядною організаціями. Передачу підрядним організаціям затвердженої 

технічної документації на капітальний ремонт жилих будинків здійснюють до 1 вересня року, що 

передує рокові проведення ремонтно-будівельних робіт. Для об'єктів, в яких початок ремонту 

планують на друге півріччя, правилами й нормами технічної документації строк передачі 

останньої підрядчику встановлюють не пізніше 1 грудня. Капітальний ремонт жилих будинків 

проводять на підставі перспективних планів, затверджених місцевим органом самовря дування 

або міськими житловими управліннями. Замовлення на включення в план капітального ремонту 

оформлюють до кінця червня року, що передує запланованому. 

Технічну документацію на капітальний ремонт розробляє проектна організація відповідно 

до проектного завдання i технічних умов. Проектна організація проводить інженерне обстеження 

будинків, звертаючи першочергову увагу на причини, що викликали передчасне зношення 

елементів будинків. На всі об'єкти, забезпечені проектно кошторисною документацією, 

складають титульні списки, які затверджують місцеві органи самоврядування після погодження з 

житловими управліннями, до 1 вересня року, що передує рокові ремонту. 

До початку робіт підрядні організації подають замовнику графік проведення робіт і 

журнал технічного й авторського нагляду. Не пізніше як за 15 днів до початку ремонтних робіт 

замовник повинен закінчити відселення мешканців з будинків, що підлягають ремонту (якщо воно 

потрібне за проектом організації робіт). Готовність, об'єкта до ремонту підтверджується актом, 

затвердженим представниками експлуатаційної організації, відділу технічного нагляду за 

капітальним ремонтом (ВКБ), ремонтно-будівельної та проектної організацій. 

У даний час капітальний ремонт, модернізація та реконструкція будинків стали 

самостійною галуззю будівельного виробництва. Технологія проектування ремонту i 

реконструкції будинків істотно відрізняється від технології проектування будівництва нових 

споруд. Головна відмінність полягає в необхідності ретельного обстеження існуючих конструкцій 

будинків, виявлення технічного стану всіх конструктивних елементів, умов організації ремонту 

(містобудівельних, технічних, технологічних). Саме ці умови часто визначають вибір 

принципового рішення за видом ремонту й модернізації. Наприклад, при незадовільному 

технологічному стані перекриттів потрібна їхня повна заміна, а обмежені умови майданчика не 

дозволяють застосувати баштовий кран і великорозмірні елементи, тому в цьому разі доводиться 

використовувати дрібнорозмірні або монолітні конструкції. 

Вибір оптимального рішення щодо ремонту визначається розміром будівельного 

майданчика і технологією виконання робіт. Цей вибір у кожному випадку ускладнюється 

різноманітністю плану-вальних і конструктивних схем будинку, видів його технічного стану, 

містобудівельних та технологічних умов середовища і будівельного майданчика. Тому важливою 

частиною технологі 

. проектування є вивчення існуючого житлового фонду, систематизація його 

архітектурних, конструктивних, містобудівельних особливостей, розробка раціональних рішень 

щодо ремонту, нагромадження аналогів, розробка типових рішень і проектів. Це дає змогу 

розподілити житловий фонд міста, області, республіки на групи за різними техніко економіко-

технологічними характеристиками. Дані цих груп є вихідним матеріалом для проектування 

комплексного оновлення та реконструкції міст і районів на стадії проектування ремонту, 

модернізації та реконструкції будинків і мікрорайонів. Ці дані уточнюються і конкретизуються. В 

більшості проектних організацій підготовка проектування розпочинається з виїзної наради у 

складі представників замовники (районного житлового управління) i проектного інституту для 

виявлення характеру ремонту і обсягу необхідних реконструктивних заходів. Матеріали до 

виїзних нарад готує відділ підготовки проектування разом з головними інженерами проектів. 

Протокол виїзної наради являє собою підставу для проектного інституту при складанні 

будівельного паспорта і проведенні технічних досліджень. Для складних об'єктів за рішенням 

наради інститут вносить проектні пропозиції, що знову подаються на розгляд виїзної наради і 

потім стають основою для наступного циклу проектних робіт. 



Архітектурно-будівельна і технологічна частини проекту розглядаються технічною радою 

проектного інституту і погоджуються з замовником (районним органом самоврядування), 

управліннями, що орендують вбудовані нежитлові приміщення, з архітектурними органами та 

іншими управліннями й експлуатаційними організаціями міста. Архітектурно-будівельну частину 

проекту після попередніх узгоджень розглядає експертно-технічна комісія замовника за участю 

представників міських органів санітарного й пожежного нагляду і затверджує головний інженер 

житлово-експлуатаційної організації. Закінчений проект передають замовнику. Проектна 

організація виконує повторне обстеження будинку після його звільнення і вносить у проект i 

кошторис необхідні зміни й доповнення. Останні можливі і в ході проведення робіт, особливо 

після достатнього розкриття важкодоступних елементів i конструктивів. 

 

ТЕМА 18. РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. 

 

Лекція Проект організації ремонту, проект виконання робіт при капітальному 

ремонті і реконструкції будівель і споруд 

 

1. Організація вишукувань і технічне обстеження конструкцій будівель і споруд 

2. Проектування організації і виробництва ремонтно-будівельних робіт 

 

Організація вишукувань і технічне обстеження конструкцій будівель і споруд 

Вихідними даними для проектування, організації і технології ремонтно-будівельних 

робіт є результати інженерно-вишукувальних обстежень. Їх здійснюють по трьох напрямках: 

- інженерно-геологічні вишукування; 

- інженерно-технічне обстеження конструктивних елементів будинків і споруджень; 

- економічні вишукування. 

У процесі інженерно-геологічних вишукувань у необхідних випадках поводять 

ретельне вивчення: 

- геолого-літологічної будівлі ремонтно-будівельної площадки; 

- гідрологічного режиму; 

- стану грунтів безпосередньо під підошвою фундаментів; 

- розмірів фундаментів; 

- способів і схем передачі навантажень на підстави. 

Обстеження фундаментів і основ ведуть за допомогою відкритих шурфів, установлюють 

тип фундаментів, його форму в плані, розміри і глибину. Обстежують кладку стін механічними 

чи електрофізичними методами для встановлення дефектів і оцінки використаних матеріалів. 

Відбирають проби: матеріалів фундаментів для лабораторних іспитів, а також проби ґрунту 

підстави і ґрунтової води для лабораторного аналізу. Установлюють наявність і стан гідроізоляції. 

Кладку фундаментів і стін підвалу обстежують механічним методом, визначаючи 

однорідність, щільність і масивність кладки, а також міцність каменю, чи цегли бетону. 

Найбільше ретельно варто обстежувати фундаменти в місцях їхнього ушкодження. 

Технічне обстеження конструкцій будівель та споруд передбачає: 

- виявлення усіх чи більшості дефектів; 

- визначення причин їхньої появи. 

На основі технічного дослідження приймається рішення про посилення, заміну окремих 

конструкцій при капітальному ремонті всієї будівлі чи споруди. При здійсненні діагностики 

технічного стану конструктивних елементів керуються нормативними чи проектними 

параметрами, що визначають їхні (конструкцій) експлуатаційні якості. При обстеженні 

залізобетонних колон, балок, перекриттів і покрить визначають міцність бетону, характер 

армування, геометричні розміри конструкцій. Визначення міцності роблять за допомогою 

приладів механічної дії й ультразвукових. Розташування арматури в залізобетонних 

конструкціях, її перетин і товщину захисного шару визначають за допомогою електромагнітних 

приладів, заснованих на вимірі різниці частот при впливі на суцільний і армований бетон. 

Визначення прогинів горизонтальних елементів будівель визначають за допомогою прогиномірів. 

Обстеження стін передбачає їхній огляд зовні і зсередини. При огляді відзначають 

дефекти кладки: тріщини, витріщання, розшарування; вимірюють ширину глибину

 тріщин, установлюють маяки і спостерігають за їх поводженням. Усі дефекти 

наносять на розгорнення стін, що складають у масштабі 1:100. Монолітність кладки визначають, 



як правило, ульразвуковими чи приладами простукуванням. Міцність кладки перевіряють 

лабораторними іспитами зразків цегли і розчину. При обстеженні колон обмірять їхні профілі і 

перетини по усій висоті. 

У будинках з перекриттями по металевих балках з цегельними зводами встановлюють 

міцність кладки і наявність затягувань між балками. З боку горища оглядають стелі приміщень 

верхнього поверху, при цьому штукатурку обстежують простукуванням, а місця, що 

відшарувалися, відбивають. При обстеженні крокв і покрівлі складають обмірний план і розміри 

даху з указівкою 



конструкції крокв. Технічний висновок про стан конструкцій складають на підставі 

матеріалів обстеження і результатів лабораторних іспитів зразків ґрунту і матеріалів. 

Воно складається з двох частин: 

- перевірочних розрахунків міцності несучих конструкцій існуючого будинку; 

- висновків про можливість надбудови, якщо це необхідно. 

Після обстеження на генплан наносять усі уведення водопроводу, каналізації, газу, 

електропостачання. На плані підвалу вказують місця уведення всіх зовнішніх мереж, водоміри, 

насосні станції, електророзподільні пункти і т.д. 

Крім виконання інженерно-технічного обстеження для проектування капітального 

ремонту виконуються також наступні роботи підготовчого періоду. Складання будівельного 

паспорта. Будівельний паспорт містить технічні дані по об'єкті: призначення, обсяг будинку і т.д. 

У число документів паспорта входить: 

- рішення про відвід землі; архітектурно-планувальне завдання; плани ділянки 

(ситуаційний і топографічний); 

- дані про існуючу забудові (підземної, надземної); плани інженерних мереж; 

- технічний висновок з інженерної геології з указівкою про навантаження, що 

допускаються на ґрунт; 

- рівні підземних вод і їхньої агресивності; 

- рекомендації з вибору конструктивного рішення посилення фундаментів і т.д.; 

- пояснювальна записка до паспорта. 

Обмірні роботи. Обмірювання будинків, що підлягають ремонту, потрібні для відтворення 

на кресленні конфігурацій ремонтуємого будинку. Вони використовуються як підоснову для 

проекту. Крім того, обмірюваннями виявляють розмір деформацій і ушкоджень допущених при 

зведенні й експлуатації старих будинків. 

Технічне обстеження інженерного устаткування. Креслення інженерних мереж, як і 

топографічної зйомки, прилучаються до матеріалів обстеження. Зіставляються фактичні терміни 

експлуатації інженерного устаткування з нормативними. Обстежують приміщення й 

устаткування теплоцентрів, водомірних вузлів, котелень, вентиляційних камер, розподільних 

щитків і ін. 

Комплекс документів і матеріалів, розроблених на стадії підготовки проектування, є 

вихідними даними для розробки проектів капітального ремонту, модернізації і реконструкції 

будинків. 

Проектування організації і виробництва ремонтно-будівельних робіт 

Призначення і склад проекту організації будівництва. У ремонтно-будівельному 

виробництві проект організації будівництва (ПОБ) передбачається при капітальному ремонті 

групи будинків і споруд. 

При одностадійному проектуванні розробляють тільки робочий проект. Для розробки ПОБ 

використовують наступні вихідні матеріали: 

- дані про обсяг і терміни проведення підготовчих робіт; 

- зведення про наявність і тип основних будівельних і  транспортних машин у 

підрядчика (механоозброєнності); 

- зведення про джерела постачання об'єктів електроенергією і водою; 

- інші вимоги замовника і підрядчика; 

- директивні терміни ремонтів і будівництва. 

ПОБ повинен містити рішення про тривалість капітального ремонту і методи виробництва 

основних видів робіт і розрахунки необхідних ресурсів (трудових, матеріальних, енергетичних та 

ін.). 

Призначення і склад проекту виконання робіт. Проект провадження робіт (ПВР) 

складають за робочими кресленнями підрядними ремонтно-будівельними чи субпідрядними 

організаціями, а також по їхньому замовленню і за їхній рахунок проектними чи організаціями 

трестами (інститутами) «Оргтехстрой». Ціль розробки ПВР складається у впровадженні найбільш 

ефективних методів виконання ремонтно-будівельних робіт. ПВР для ремонту об'єктів 

водопроводу і каналізації містить: 

- календарний план провадження робіт чи сітковий графік; 

- транспортно-монтажний графік при монтажі конструкцій безпосередньо з 

транспортних засобів; 



- графік надходження на об'єкт будівельних конструкцій, деталей, матеріалів і чи 

устаткування транспортно-монтажний графік доставки деталей установлюваних безпосередньо 

з транспортних засобів (з додатком комплектувальної відомості); 

- графік руху робочої сили; 

- будгенплан об'єкта; 

- технологічні карти на основні роботи; 

- рішення з техніки безпеки, що вимагають проектної розробки; 

- пояснювальну записку з обгрунтуванням прийнятих рішень, розрахунком потреби 

в матеріально-технічних ресурсах і технікоекономічні показники. 

Проекти провадження робіт підлягають затвердженню головним інженером 

генпідрядної ремонтно-будівельної організації (тресту, РСУ), а розділи проекту, виконані 

спеціалізованими організаціями, – головними інженерами відповідних субпідрядних 

організацій. 

Призначення, склад і принципи проектування. Будівельний генеральний чи план 

будгенплан (БГП) – це креслення ремонтно будівельної площадки, на якому показані: 

ремонтуємі будинку, дороги, склади, механізми, побутові приміщення, тимчасові будинки, 

огородження площадки, комунікації. 

Розрізняють два види будгенпланів: загально-майданчиковий і об'єктний. 

- загальномайданчиковий – охоплює всю територію ремонтуємого комплексу 

об'єктів. Він входить до складу проекту організації будівництва (ПОБ); 

- об'єктний – охоплюючий територію ремонту одного об'єкта, він входить до 

складу проекту виконання робіт (ПДР). 

У процесі провадження робіт можуть знадобитися будгенплани на визначений період 

(наприклад, на період посилення і ремонту фундаментів, заміни перекриттів і т.д.). 

Лекція Демонтаж і монтаж конструкцій в стиснених умовах 

1. Термінологія і класифікація змісту комплексної проблеми реконструкції 

будівель 

2. Реконструкція міського середовища 

3. Покращання об'ємно-планувальних рішень та благоустрою будівель 

 

Термінологія і класифікація змісту комплексної проблеми реконструкції будівель 

Реконструкція - це перебудова будівлі для поліпшення її функціонального призначення 

або відтворення порушеного первісного вигляду окремої л будівлі, населеного пункту або 

архітектурного ансамблю. 

Складний характер питань реконструкції існуючих будівель спричиняє різноманітність 

використовуваних визначень цього поняття: оновлення, удосконалення, відновлення, 

перебудова, покращання, капітальний ремонт з переплануванням, модернізація, реконструкція 

і т. п. 

У спеціальній літературі та виробничій практиці існують два спільні визначення 

терміна "реконструкція". У першому випадку мають на увазі реконструкцію в 

містобудівельному сенсі слова, яка зводиться в основному до знесення старих (непридатних) 

будівель і будівництва на території, що звільнилася, нових. 

Але реконструкцію розуміють ще і як переоблаштування окремих будівель з метою 

покращання їх експлуатаційних, комфортних якостей і продовження терміну служби. У цьому 

випадку необхідність реконструкції будівлі викликана її невідповідністю сучасним нормам і 

вимогам, а також зношенням її конструкцій та обладнання. 

Термін "реконструкція будівель" означає комплекс дій, скерованих на те, щоб будівля 

після покращання її технічного стану і підвищення благоустрою (комфортності) повною 

мірою відповідала новим умовам експлуатації і сучасним вимогам. Отже, під реконструкцією 

будівлі в цьому випадку треба розуміти пристосування її до нових, змінених функціональних, 

експлуатаційних, санітарно-побутових, містобудівельних норм та вимог. 
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З таким змістом термін "реконструкція будівлі" може бути прийнятий як загальне 

визначення, яке містить й такі окремі випадки, як перебудова, покращання, надбудова і т. п. Цей 

термін інформує про основну мету, якою є підвищення і поновлення якостей будівлі. Він 

охоплює всі можливі заходи, напрямлені на оновлення старої будівлі, яке забезпечують її 

відповідне використання. 

Модернізація - оновлення та удосконалення будівлі, надання їй сучасного вигляду та 

зміна устаткування або функціонального призначення відповідно до сучасних вимог і діючих 

нормативних документів. 

2. Реконструкція міського середовища 

Експлуатація, переобланггування і модернізація, знесення старих і зведення нових 

житлових будівель, реставрація і збереження історично цінних будівель старої забудови 

являють собою єдиний процес оновлення і збереження міського середовища. Поряд з цим 

сьогодні виникає необхідність в реконструкції будівель і нової забудови, зокрема 

повнозбірних, що зведені в останні десятиліття. Довговічність цих будівель розрахована на 

125-150 років експлуатації, але моральне зношення їх через випереджувальний ріст 

нормативних вимог відбувається значно швидше. Так, швидко морально старіють 

крупнопанельні, крупноблокові і цегляні будівлі, побудовані за першими типовими проектами 

в кінці 50-х, початку 60-х років зі зменшеними розмірами кухонь, ванн, коридорів, з виходом в 

кухню з житлової кімнати, з суміщеними ванною і туалетом і т. п. 

На характер реконструкції, модернізації, перевлаштування міської забудови впливають 

такі основні фактори: 

- характеристика міської забудови; 

- місце реконструйованої забудови в планувальній структурі міста (розміщення 

відносно його центру, місць організації праці і відпочинку, значення прилягаючих вулиць і 

магістралей, рівень транспортного обслуговування, функціональне призначення, ступінь 

розвитку торгового і культурно-побутового обслуговування, архітектурне та історично-

культурне значення забудови); 

- якість реконструйованого мікрорайону, кварталу (планування, санітарно-

гігієнічній характеристики, капітальність, поверховість і архітектурний образ забудови, стан 

благоустрою, інженерного обладнання, озеленення і т. п.); 

- якість будівель і тип внутрішнього планування, рівень інженерного обладнання 

і благоустрою, технічний стан конструкцій та інженерного обладнання, архітектурна, 

історико- культурна і меморіальна цінність кожної будівлі. 

Залежно від соціальних, економічних, технічних і містобудівельних факторів квартали, 

мікрорайони забудови можна поділити на такі основні типи за ступенем їх можливого 

перевлаштування чи реконструкції: 

- квартали, мікрорайони, що збереглись без змін, забудова яких підлягає планово- 

попереджувальному ремонту відповідно до діючих правил і норм технічної експлуатації 

будівель; 

- квартали, мікрорайони, що потребують модернізації благоустрою території, 

забудова яких зберігається без змін і підлягає планово-попереджувальному ремонту; 

- квартали, мікрорайони, що підлягають переобладнанню, в яких, крім 

капітального ремонту і реконструкції будівель, необхідно знести старі будови, організувати 

внутрішньоквартальні проїзди, автомобільні стоянки, господарсько-побутові майданчики, 

розширити або заново збудувати будівлі для розміщення житлово-експлуатаційних організацій, 

відремонтувати або побудувати інженерні мережі, озеленити територію; 

- квартали, мікрорайони, що підлягають реконструкції, в яких поряд з ремонтом і 

реконструкцією забудови необхідно знести старі будівлі і побудувати нові, організувати 

культурно-побутове обслуговування населення, змінити функціональне зонування території. 

Віднесення забудови, кварталу, мікрорайону до одного з цих типів має важливе 

значення для визначення складу і методів систематичного вирішення задач, пов'язаних з 

подальшою реконструкцією самих будинків. 
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Кінцевою метою заходів з реконструкції житлової забудови є забезпечення заданого 

рівня комфорту проживання і рівня житлового обслуговування в реконструйованій будівлі і 

перебування на його прибудинковій території. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити 

такі проблеми, що забезпечують: 

- наближення благоустрою і санітарного стану будівлі та її прибудин-кової 

території до нормативних вимог; 

- зниження морального і фізичного зношення будівлі та забезпечення її 

подальшого збереження; 

- покращання технічного обслуговування будівлі та умов роботи експлуатаційного 

персоналу. 

У свою чергу, успішно вирішити перераховані вище проблеми можна удосконаленням 

методів і засобів проектування реконструкції і ремонту будівель, системи планово-

попереджувального ремонту (ППР) та утримання будівель. 

3. Покращання об'ємно-планувальних рішень та благоустрою будівель 

Потрібно також проектувати під'їзди до сміттєзбірних камер і майданчиків для 

розміщення сміттєзбірників відповідно до сучасних перспективних технологій видалення 

твердих побутових відходів з житлових будівель (наприклад, вакуумна система 

сміттєвидалення і т. п. Доцільно зменшувати площу асфальтових покрить, оскільки для 

влаштування та експлуатації вони потребують значних затрат та інтенсивно впливають на 

екологію. 

Питома вага твердих (в т. ч. асфальтових) покрить в загальній площі прибудинкової 

території не має перевищувати 20 %. Рекомендується передбачити можливість механізованого 

догляду за зеленими насадженнями на будинкових ділянках і вздовж фасадів будівель, 

можливість влаштування на прибудинкових територіях теплиць, підвідомчих житловим 

організаціям для вирощування квіткової та іншої розсади з використанням води, яку 

повертають в ТЕЦ. 

Для подальшого вдосконалення планувальних рішень квартир доцільно розробити 

експериментальні проекти будівель з трансформованими одно-, дво-і трикімнатними 

квартирами, що дозволить підвищити експлуатаційні якості планувальних рішень квартир та 

їх варіабельність за змін у складі сім'ї, яка проживає в квартирі або можливих перезаселень. 

Крім того, в планувальних рішеннях будівель передбачати влаштування в вестибюлях і холах 

будівель приміщень для служб побутових послуг і т. п. 

Конструкції незатемнених сходових кліток нормалізують у прилягаючих до них 

приміщеннях температурно-вологісний і світловий режим і виключають промерзання стін 

приміщень, суміжних зі сходовою кліткою. Також доцільно відокремити сходово-ліфтовий 

вузол від міжквартирного переходу дверима. Це необхідно не тільки за вимогами пожежної 

безпеки, але і для нейтралізації перетоку відпрацьованого повітря знизу догори і створення 

нормального температурного режиму в сходовій клітці. 

Для покращання повітряно-теплового та звукового режимів необхідно передбачити в 

проектах будівель такі заходи, як: 

- максимальна герметизація внутрішніх огороджувальних конструкцій; 

- дотримання нормативних вимог повітропроникнення зовнішніх огороджень; 

- ефективна робота витяжної системи вентиляції із природним збудженням; 

- подавання тепла до приміщень відповідно до їх теплоємності: 

- підвищення теплозахисних якостей заповнення віконних і дверних прорізів; 

- підвищення до нормального рівня звукоізоляції зовнішніх і внутрішніх 

огороджувальних конструкцій, зокрема заповнення віконних і дверних прорізів. 

Для подальшого підвищення експлуатаційної надійності стінових панелей і їх стиків 

необхідно покращити експлуатаційну надійність вертикальних і горизонтальних швів у 

зовнішніх стінових панелях, а також місць заробки балконних плит, карнизних блоків і стінок 

лоджій. 
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У проектних рішеннях будівель необхідно вдосконалити конструкцію вертикального 

температурного шва для усунення його продування, а також покращити конструкцію 

осадочних швів для ліквідації промерзання міжквар-тирних перегородок. 

Конструкція балконів будівель має виключати можливість контрухилів, затоків 

атмосферних опадів в місцях примикання балконної плити до стіни і за 

Вирішенню комплексної проблеми технічної експлуатації, ремонту та збереження 

житлових будівель приділяється все більша увага. Якість житлово-громадського будівництва 

та містобудування загалом помітно покращалася. 

Масове будівництво повнозбірних житлових будівель почалося в 50-х роках і сьогодні 

нагромаджено певний досвід їх експлуатації. Поряд з багатьма позитивними якостями ці 

житлові будівлі, зокрема і будівлі останніх років зведення, мають деякі недоліки - як в 

конструктивно- планувальних рішеннях та інженерному обладнанні, так і в проектувальних 

рішеннях їхніх прибу- динкових територій. Ці недоліки дещо погіршують експлуатаційні та 

комфортно-гігієнічні якості повнозбірних будівель, а також вимагають підвищення їх 

теплозахисту та покращання умов праці експлуатаційного персоналу. 

Основним недоліком панельних будівель є негерметичність стиків та покрівлі, 

недостатність теплозахисту будівлі, а також недоліки пожежних переходів та 

енергозабезпечення. 

Основні дефекти і недоліки благоустрою прибудинкової території будівель, їх 

будівельних конструкцій та інженерних систем (які ускладнюють технічну експлуатацію 

будівлі) необхідно врахувати при подальшій розробці нових типів індивідуальних проектів та 

коректування існуючих проектів. Необхідно приділяти більшу увагу ремонтопридатності 

основних систем будівель та їх конструктивних елементів, а також планувальним рішенням 

для зручності їх експлуатації. 

нижньою поверхнею балконної плити. Необхідно забезпечити якісну герметизацію 

стиків залізобетонних плит-дашків над балконами останнього поверху і передбачити покриття 

їх гідроізоляційним шаром. 

Для подальшого підвищення експлуатаційної надійності покрівель важливо підвищити 

водонепроникність і морозостійкість конструкції покрівель, особливо захисного шару з 

розрахунку на 25-30 років експлуатації. 

Над водоприймальними лійками на покрівлі необхідно передбачити накривки для 

запобігання засміченню ґраток у лійках, а також покривати парапети елементами з листової 

сталі. 

Для підвищення експлуатаційної надійності заповнення дверних і віконних прорізів 

рекомендовано підвищити міцність і жорсткість вхідних дверей, знизити ступінь їх зашклення 

та підвищити ремонтопридатність. При цьому полотно вхідних дверей має бути виготовлено із 

дерева твердих порід із застосуванням водонепроникного клею. 

З метою економії тепла важливо передбачити щільність закривання всіх дверей і вікон 

в будівлі встановленням пружних ущільнювальних прокладок, а також зменшення площі 

світлових прорізів у зовнішніх стінах до середнього рівня вимог ДБН. 

Фасади будівель, а також їх елементи необхідно обробляти довговічними матеріалами. 

При цьому ступінь довговічності матеріалів обробки фасадів, балконів, еркерів повинна бути 

приблизно однаковою. 

Розробляючи нові об'ємно-планувальні рішення будівель, потрібно врахувати, що 

зниження коефіцієнта природної освітленості житлових приміщень до 1:6 дає економію 

витрат тепла на 1,9 

%, до 1:7 - на 4,8 %, до 1:8 - на 6,9 % порівняно з прийнятою освітленістю 1:5,5. 

Збільшення ширини будівлі корпуса з 12 до 16 м дає економію тепла на 11-13 %, а 

збільшення її довжини на декілька секцій дає економію тепла на 5-7 %. 

Втрати тепла в будівлях з відкритими протипожежними переходами, як засвідчує 

досвід їх експлуатації, досягають 7 % і більше загальних витрат тепла на обігрів таких 

будівель. 
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Наведеш факти свідчать про доцільність при розробці нових об'ємно-планувальних 

рішень будівель передбачити збільшення їх ширини та довжини та зменшення кількості лоджій, 

що входять 

в теплий контур будівель, застосування їх зашклення, раціональних рішень для 

протипожежних сходових кліток. 

Покращання теплотехнічних якостей зовнішніх стін можливе за рахунок збільшення 

теплозахисних якостей матеріалів і утеплювачів. Ефективним шляхом зменшення тепловтрат 

через вікна і балконні двері є застосування скло-пакетів і тришарового зашклення, а також 

спеціального теплозахисного скла. 

Основними напрямками економії тепла та збільшення експлуатаційної надійності 

внутрішніх інженерних систем житлових будівель можуть бути такі, як автоматизація відпуску 

тепла в системах опалення, застосування систем автоматичного пофасадного регулювання 

опалення з влаштуванням арматури і приладів контролю за параметрами теплоносія для 

вмикання і вимикання пофасадних частин систем опалення, а також налагодження і 

своєчасний 

ремонт системи. Циркуляційні насоси гарячого водопостачання доцільно обладнати 

автоматикою вмикання та вимикання залежно від температури циркуляційної води. 

Електроосвітлення вестибюлів і сходових кліток, ліфтових холів необхідно 

влаштовувати за гнучкою схемою, що дозволить диспетчеру об'єднаної диспетчерської 

системи (ОДС) зменшувати або збільшувати освітленість залежно від потреб. Вимикання 

частини світильників (до 50 %) в нічні години (з 0 до 6 год ранку), дозволяє економити 20-25 % 

електроенергії, використовуваної на освітлення цих приміщень. З метою економії 

електроенергії треба також передбачити влаштування обладнання, яке виключатиме 

можливість одночасного виклику двох ліфтів. 

Для покращання ремонтопридатності і зручності для оглядів чи заміни елементів 

інженерного обладнання необхідно ще на стадії проектування враховувати величину 

нормативних термінів служби конструктивних та інших елементів будівлі, щоби терміни 

служби замінюваних елементів були кратні міжремонтному терміну капітального ремонту 

будівлі. Елементи будівлі з меншою довговічністю, ніж довговічність незамінюваних 

огороджувальних конструкцій будівлі, мають бути ремонтопридатними і легко замінюватися. 

При цьому необхідно виключити в комплексних конструкціях можливість розташування в 

конструкціях ближче до поверхні довговічних матеріалів, які прикривають собою менш 

довговічні матеріали. 

Необхідно забезпечити вільний доступ для регулювання, ремонту і заміни інженерних 

систем будівель, їх арматури, обладнання, трубопроводів. При цьому необхідно передбачити 

відповідні умови для проведення ремонтних робіт, заміни та регулювання цих систем, 

розташовуючи їх трубопроводи, арматуру та регулювальне обладнання в легкодоступних 

місцях. 

У технічних підпіллях потрібно влаштовувати цементні підлоги. Підлоги підвалів і 

технічних підпіль повинні мати ухили і приямки для збирання і від-помпування води під час 

ремонту систем водопроводу, каналізації й опалення. Рекомендується замість технічних 

підпіль запроектувати підпілля, призначені не тільки для розташування в них трубопроводів і 

приладів регулювання подачі тепла, а і для використання їх в житлово-експлуатаційних 

організаціях для розміщення допоміжних приміщень обслуговувального персоналу житлово-

експлуатаційних організацій. 

У перших, а також цокольних і підвальних поверхах будівель влаштовують вмонтовані, 

прибудовані або окремо стоячі приміщення для житлово-експлуатаційних служб. 

 

 

ТЕМА 19 ТЕХНОЛОГІЯ ПО РЕМОНТУ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ. 

 

Лекція  
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1. Відновлення мереж водопостачання. 

 

ВІДНОВЛЕННЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Технологія нанесення цементно-піщаного покриття 

Ефективним і екологічно чистим методом захисту трубопроводів системи 

водопостачання від внутрішньої корозії є нанесення цементно-піщаного покриття на 

внутрішню поверхню труби. Цей метод використовує властивості жорсткості й 

протикорозійності цементного покриття. Поряд з антикорозійним захисним покриттям 

цементно-піщане покриття поліпшує гідравлічні характеристики трубопроводу через 

відсутність корозії і відкладень в облицьованій трубі, а також виникнення на поверхні 

покриття слизького гідрофільного (гелевого) шару, що утворюється дрібними часточками 

глини і залізомарганцевими з'єднаннями. 

Цей метод у порівнянні з традиційною заміною старих труб на нові значно 

скорочує час на відновлення трубопроводу, дозволяє уникнути чи звести до мінімуму земляні 

роботи. 

Технологія нанесення лицювального шару передбачає попереднє очищення 

внутрішньої поверхні труби механічним способом шляхом багаторазового протягання 

спеціальних скребкових пристроїв. Цементно-піщане покриття наносять відцентровим методом 

за допомогою пневматичної метальної голівки лицювального агрегата, що протаскується 

усередині трубопроводу за допомогою троса і лебідки. Одночасно з нанесенням покриття 

розгладжують спеціальним конусом. Товщина наносного шару розчину залежить від діаметра 

труби і коливається в межах від 3 до 12 мм. При необхідності можна наносити кілька шарів 

покриття. Вихідний матеріал – портландцемент марки 500 і кварцовий пісок. Перед 

застосуванням пісок і цемент просівають крізь сито з розміром чарунки 1 мм. Цемент, пісок і 

воду змішують у співвідношенні 1:1:0,37. При ремонті трубопроводів довжина робочої ділянки 

(відстань між котлованами чи іншими точками доступу до трубопроводу) залежить від 

діаметра труби, конфігурації трубопроводу і може досягати 240 м. Точками обов'язкового 

розкриття трубопроводу є, зокрема, ті, що являють собою перешкоду зміни в перерізі труби, 

значні вигини траси і зсув труб. Відгалуження труб не є перешкодою при використанні даної 

технології. Окрема проблема – санація методом цементно-піщаного облицювання 

трубопроводів з великою кількістю свищів чи наскрізних тріщин при наявності інфільтрації 

ґрунтових вод. Традиційно це місце трубопроводу розкривається для локальної заміни 

труби чи заварювання свища. 

Нанесення цементно-піщаної суміші в такій трубі неможливо без попереднього 

закладення свищів, оскільки вода, що підтікає, не дає застигнути цементному покриттю. 

Ця проблема була вирішена застосуванням телеробота і пакера. Пакер являє собою 

пневматичну бандажну голівку, що дозволяє на трубу в області свища накласти внутрішній 

кільцевий бандаж. Бандаж являє собою металеве кільце із сирою гумою, що розтискається 

всередині труби під дією високого тиску і фіксується спеціальним замковим пристроєм. Сира 

гума притискається металевим кільцем до внутрішньої стінки труби і надійно перекриває течу. 

Після установки бандажів на всі наявні свищі проводять облицювання трубопроводу 

цементно- піщаною сумішшю. 

Ремонт труб при наявності свищів і наскрізних тріщин 

Ремонтно-відбудовним роботам на мережах водовідведення властива певна специфіка: 

порівняно невеликі обсяги; необхідність виконання робіт у стислий термін, без припинення 

функціонування системи; тяжкі умови проведення робіт через розташовані поблизу інші 

інженерні комунікації; інтенсивність вуличного руху та ін. 

Мережі водопостачання, як правило, тупикові, і аварія на одній ділянці виводить з ладу 

всі трубопроводи, приєднані до цієї ділянки. Тому для забезпечення нормальної експлуатації 

мереж, що підлягають капітальному ремонту чи на яких виконуються роботи з ліквідації 

аварійних ситуацій із заміною пошкоджених ділянок, необхідно передбачити організаційно – 
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технічні заходи, спрямовані на підтримку тимчасового режиму роботи водовідвідної мережі в 

обхід ремонтованої ділянки. 

До організаційно – технічних заходів відносяться: 

попередження абонентів про тимчасове зменшення подачі води (на період ремонту); 

організація робіт у нічний час (тобто в години найменшого водоспоживання); 

влаштування тимчасового перекачування стічних вод у ділянки мережі, розташовані 

нижче місця ремонту; 

підготовка площадки для виконання ремонтних робіт (огородження, освітлення, а при 

веденні робіт на проїзній частині організація погодженого з Державтоінспекцією дорожнього 

руху). 

Для відключення відновлюваної ділянки у вище і нижче розташованих колодязях 

розміщують спеціальні «пробки» , вид, конструкція і розміри яких залежать від діаметра 

мережі, габаритів колодязів, часу виконання робіт та інших умов. «Пробки» бувають металеві, 

дерев'яні, пневматичні. Установлюють їх з поверхні землі або з колодязів. 

Для відключення мережі можуть застосовуватися звичайні мішки з піском чи іншим 

наповнювачем. Мережі водовідведення часто розташовані у водонасичених ґрунтах, тому 

капітальні й аварійні ремонти проводять, як правило, зі штучним водозниженням. 

Водонасиченість ґрунтів викликана не тільки розташуванням природного обрію ґрунтових вод 

щодо осі водовідвідної магістралі, але і за рахунок насичення їх стічними водами через 

порушення цілісності труб мережі. 

Основні причини пошкодження залізобетонних трубопроводів 

Надійність конструкцій трубопроводів водовідведення залежить від багатьох факторів. 

Першорядне значення мають фактори, що спричиняють розвиток корозії (матеріал труб, якісні 

показники стічних вод, система вентиляції, швидкість руху води), а також фактори фізико-

механічного впливу (гідрогеологічні умови, глибина акладення, влаштування стиків, система 

водовідведення). 

Як свідчить практика, максимальна частота аварій приходиться на залізобетонні 

трубопроводи. При цьому 74% аварій від загальної їхньої кількості викликаються корозійними 

процесами, а 26 % − є наслідком фізико-механічних впливів. 

Найбільш частими причинами аварій є: 

осідання труб і колодязів, обумовлене дефектами проектування і будівництва (неякісне 

закладення стиків, монтаж колодязів і укладання трубопроводів на підготовлену основу з 

порушенням технології, неправильне визначення типу основи і т.д.); 

стирання лотків трубопроводів твердими речовинами, що містилися в стічних водах, 

при підвищеній швидкості течії; 

руйнування труб під впливом зовнішніх навантажень (маси ґрунту, навантаження від 

транспорту, що рухається), а також руйнування магістралей, виконаних з дефектних труб; 

руйнування трубопроводів від корозії внаслідок агресивної дії стічних вод, блукаючих 

струмів та ін. 

На довговічність експлуатації залізобетонних труб впливають наступні фактори: 

відшаровування щебеню внаслідок поганого ущільнення бетону при виготовленні труб; поява 

усадочних тріщин, що перевершують допустимі норми; поява в трубах при їхньому 

виготовленні власного напруження; перевищення розмірів, що допускаються; наявність у 

трубах усадочних раковин; наявність у трубах пошкоджень, викликаних транспортуванням, 

складуванням та ін. 

Порушення, пов'язані із з'єднанням труб, відбуваються через неправильне влаштування 

основ під труби чи правильного вибору їхнього типу, неправильного стикування, ушкодження 

матеріалу ущільнення стику. 

До причин виникнення деформацій трубопроводів можна віднести: застосування 

дефектних труб чи їхнє руйнування при транспортуванні й монтажі; відхилення навантаження 

чи умов обпирання від проектних; неправильне зворотне засипання трубопроводів; вплив 

температури і рН стоків. На корозійне руйнування трубопроводів можуть впливати: 
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система відводу стоків; наявність з'єднань сірки, їхній вид і маса; температура; рівень 

заповнення, атмосфера в трубопроводах, наявність мікроорганізмів; довжина ділянок мережі; 

час протікання стоків по трубопроводу; відкладення нашарувань у лотковій частині; 

турбулентність, а також фактори, що стимулюють корозію. 

 

Лекція Технологія робіт по ремонту інженерних комунікацій 

 

1. Технологія ремонту трубопроводів мереж водовідведення. 

 

Відкритий спосіб заміни труб у траншеях з укосами 

Для проведення ремонтно-відновлюваних робіт на мережах водовідведення 

використовують відкриті й закриті способи. 

Найбільш часто застосовують відкритий спосіб, що ґрунтується на розкритті траншеї, 

видаленні старої труби та установці нової. Такий спосіб може бути дешевим, якщо трубопровід 

розташований близько до поверхні землі, або дорогим – при великій глибині закладення 

трубопроводу. Однак у будь-якому разі він створює незручності для транспортного й 

пішохідного руху. Спосіб заміни застосовують коли стан труб після багатократних ремонтів 

не відповідає вимогам подальшого використання. Це може бути обумовлено заміною 

технологічного процесу та устаткування з більшою продуктивністю. 

Технологія заміни труб відкритим способом передбачає слідуючу послідовність 

виконання робіт. Використовуючи данні проекту, закріплюють на місцевості вісі 

трубопроводи, а також визначають глибину його закладання. В пальових умовах проводять 

зрізання рослинного шару і утворюють його резерв для наступної рекультивації, а у міських 

стислих обставинах шурфування, закріплення або перенос комунікацій, зруйнування 

тротуарних і дорожних покрить з відновленням їх після закінчення робіт. Улаштовують 

відведення вод на дільниці ремонтних робіт. Використовуючи екскаватор, розробляють 

грунт у траншеї, розкриваючи труби, яка замінюють. Демонтують колодязі й труби, з 

допомогою крана або трубоукладальника, після чого укладають нові труби з герметизацією 

стиків і улаштуванням нових колодязів. Після проведення таких робіт проводять 

випробування трубопроводу і виконують зворотню засипку траншеї з ущільненням. 

Демонтують тимчасове відведення вод. 

Виконання робіт в умовах глибокого закладання мереж водовідведення 

У зв'язку зі значною глибиною закладення мереж водовідведення (до 3-х і більше 

метрів) набули особливої актуальності питання удосконалення кріплення стінок траншей і 

технології його зведення. Практичний інтерес з погляду подальшого впровадження нової 

техніки й організаційних заходів з розробки ґрунту і кріплення траншей, особливо в умовах 

щільної міської забудови, представляють пристрої з вертикальним переміщенням окремих 

секцій чи панелей траншейної кріпи. Наприклад, універсальна збірно-розбірна інвентарна 

кріпь, розроблена німецькою фірмою 

«Krings Ferbau» 

Ця кріпь призначена для траншей шириною до 6,5 м і глибиною до 7 м і складається 

з фігурних стояків, металевих кріпильних панелей і телескопічних розпірок, виконаних у 

вигляді гвинтових домкратів. Перед початком робіт з урахуванням проектних розмірів 

траншеї по ширині за допомогою двох чи декількох розпірок з'єднують між собою два фігурних 

стояки. Утворений каркас встановлюють у попередньо вириту неглибоку траншею. На 

відстані, рівній довжині панелі, монтують інший такий самий каркас і по зовнішніх пазах 

фігурних стояків заводять з обох боків траншеї верхні панелі. У міру подальшого поглиблення 

траншеї на 0,3...0,5 м по черзі за допомогою ковша екскаватора 7, що розробляє траншею, 

забивають усі чотири стояки, а потім верхні панелі. Після занурення верхніх панелей на повну 

висоту по внутрішніх пазах фігурних стояків, опускають кріпильні панелі нижнього яруса і 

продовжують розробку ґрунту і вдавлення цих панелей і фігурних стояків до проектної глибини 

траншеї. 
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Услід за укладанням (перекладанням) трубопроводу укладальником 8 у пройденій 

захватці іншим екскаватором 9 роблять зворотне засипання в неї ґрунту шарами також по 

0,3...0,5 м з наступним трамбуванням. Цим же екскаватором піднімають кріпильні панелі й 

фігурні стояки на таку ж висоту. Роботи продовжують до заповнення траншеї утрамбованим 

ґрунтом і витягнення всіх кріпильних елементів, що потім транспортуються для повторного 

використання на черговій ділянці. 

Ефективність траншейних робіт може бути підвищена за рахунок скорочення великого 

числа гвинтових розпірок, які ускладнюють розробку ґрунту, і укладання (перекладання) 

ланок трубопроводу, що легко досягається введенням у комплект кріпи підвісних прогонів. 

БЕЗТРАНШЕЙНИЙ МЕТОД ЗАМІНИ ТРУБ 

Розривний метод заміни труб 

Із закритих способів ефективним є безтраншейний метод заміни труб мережі 

водовідведення, який може бути кваліфікований як замінний ескаваційного методу або 

розривний метод. 

При розривному методі використовують пристрій, що прикладає до старої труби 

радіальні сили, розриває її і вдавлює осколки труби в навколишній ґрунт. Одночасно у слід за 

пристроєм проштовхується (чи протаскується) нова труба. Цей метод можна використовувати 

для труб діаметром 100...600 мм, виготовлених з чавуна, глини, неармованого бетону й 

азбестоцементу, але він не підходить для труб із пластичного чавуна, сталі, залізобетону і 

більшості пластмас. 

Розрив труби звичайно виконують за допомогою ударного пристрою і гідропідірвача. 

Ударний пристрій являє собою пневматичний інструмент, голівка якого перевищує за своїм 

розміром трубу, що підлягає заміні. Інструмент проходить по трубі, руйнуючи її і вдавлюючи 

уламки в ґрунт. 

Гідропідірвач має здатність розширюватися і скорочуватися, ефективно прикладаючи 

радіальні сили безпосередньо до труби. На відміну від пневматичного руйнівника, що сам 

рухається вперед, гідропідірвач вимагає установки лебідки. Компанія «Фридериксберг» 

(Німеччина) при використанні одного з варіантів цього методу замінила 1070,1 м труб 

діаметром 20,3...25 см. 

Метод установлення нових труб у старі 

Відновлення залізобетонних трубопроводів водовідведення можна виконати методом 

установлення нових труб у старі Протягання нитки трубопроводу з окремих труб з 

розтяжним зусиллям здійснюють в такий спосіб. На першу трубу, що знаходиться в котловані, 

насаджують спеціальний пристрій, до якого кріплять тяговий канат. Потім трубу протягають 

по пошкодженому трубопроводі так, щоб її кінець знаходився в котловані. Наступну ділянку 

нової труби з'єднують з попередньою шляхом зварювання, нарізного сполучення чи 

штепсельного рознімання. Після стикування труби лебідкою протягають у бік оглядового 

колодязя на величину однієї труби. 

Більше застосування при відновленні трубопроводів водовідведення знайшов метод, при 

якому між новими трубами не виникає розтяжних зусиль. Суть його полягає в наступному. 

Тяговий канат, що знаходиться усередині нового трубопроводу, кріплять до опорної траверси, 

яка у свою чергу, кріпиться до торця кожної знову встановлюваної для нарощування труби. 

Протягання нитки трубопроводу здійснюється за допомогою лебідки. Недоліком цього методу 

є те, що в процесі протягання труб може відбутися їхнє перекошування чи зсув, особливо 

якщо внутрішня поверхня пошкодженої труби нерівна. У таких випадках установлюють 

спеціальні фіксатори на внутрішній трубі чи пересувні транспортні затискачі з ковзними 

полозами чи рамками. 

Закритий ремонт трубопроводів 

Закритий ремонт трубопроводів можна виконувати такими методами. При методі 

Relining у трубопровід уводиться просочений смолою шланг, який потім припресовується до 

внутрішньої його стіни, твердіє і перетворюється в так звану «трубу –Insitu». Залежно від 
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способу введення шланга в санований б'єф розрізняють методи «Insitu – форма», «Copeflex» і 

«KM – Inliner». 

Одним з найбільш часто використовуваних при ремонті мереж водовідведення є метод 

«Insitu- форма», розроблений і запатентований у Великобританії. При цьому методі гнучкий, 

просочений синтетичною смолою поліестровий шланг з нетканого матеріалу під напором води 

вводиться в санований б'єф. Твердіння смоли відбувається завдяки нагріванню води, що 

міститься у шлангі . 

У методі «Copeflex», запропонованому французькою фірмою, шланг виготовляють зі 

смолоабсорбуючого (поглинаючого смолу) матеріалу підкладки товщиною 2...10 мм, 

наприклад із шарів нетканого матеріалу (повсті, склотканини), між якими можуть укладатися 

незакріплені скловолокна. 

Матеріал підкладки, який підганяється за розмірами до санованого трубопроводу і має 

форму полотна, просочується епоксидною смолою. Після цього відбувається зшивання мата в 

шланг. На мат попередньо укладають фольгу з ПВХ, що за своїми розмірами з одного боку 

підганяється до внутрішнього діаметра шланга, а з іншого – до довжини б'єфа санованого 

трубопроводу. Потім просочений шланг утягується лебідкою з оглядового колодязя в 

заздалегідь очищений і звільнений від наносних відкладень б'єф. При нагнітанні стиснутого 

повітря чи води під тиском 0,1...0,5 бар фольга розширюється і шланг притискається до 

внутрішньої стіни. Час реакції смоли можна регулювати нагріванням води чи електричним 

підігрівом завдяки нагрівальному дроту вмонтованого у фольгу шланга. Протягом 3...8 ч 

(залежно від температури) підтримується внутрішній тиск. Після цього фольга із шланга 

видаляється, причому вона може бути використана надалі. 

Метод «KM-Inliner» був розроблений групою «Канал Мюллер» (Німеччина). Шланг 

«Inliner» складається з поглинаючого смолу нетканого матеріалу підкладки, наприклад повсті 

чи ватяного полотна (мички), одержуваного на основі прочосу, посиленого скловолокном, а 

також із зовнішнього шару покриття, наприклад поліуретану. У цей шланг на заводі чи на 

будівельному майданчику вводиться смола, яка розподіляється вальцями в кількості, що 

перевищує міру насичення. Потім оброблений шланг втягують в санований б'єф і одночасно 

спеціальним вальцем пробивають отвори в зовнішньому шарі шланга. Розширення і 

придавлювання шланга до стінок труби відбувається за допомогою допоміжного чи 

каліброваного шланга. 

Під час розширення надлишкова смола витісняється через отвори в зовнішньому шарі 

покриття і заповнює тріщини, пори та інші порожнечі. Твердіння смоли відбувається в 

результаті нагрівання води в шлангу. Після успішної полімеризації калібрований шланг 

видаляють, його можна використовувати повторно. 

Ремонт зовнішньої поверхні трубопроводу методом ін’єцювання 

Одним з ефективних способів захисту трубопроводів і їхнього ремонту є метод ін'єкції. У 

цьому разі розчин подають через ін’єктори в місця руйнувань. Цей метод застосовують для 

ін’єцювання розчином у порожнечі, що утворилися навколо трубопроводів 
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