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Модуль 1.  Технологія зведення будівель і споруд  
 

Лекцiя 1. Тема: Загальні положення будівельного виробництва 

 

1.1 Загальнi вiдомостi про будiвельнi процеси 

 

Будівельними процесами називають виробничі процеси, в яких робітники 

за допомогою технічних засобів із матеріальних елементів виробляють будівельну 

продукцію. 

Для будівельних процесів характерним є те, що їх виконують здебільшого 

на відкритому повітрі під впливом різних природно-кліматичних явищ і те, що 

робоче місце постійно переміщується в просторі як по об'єкту, так і з 

будови на будову. Специфіка і різноманітність будівельної продукції, 

широкий спектр технологій та матеріалів для її одержання також впливають на 

будівельні процеси. 

За складністю виконання будівельні процеси поділяють на прості й 

складні (комплексні). 

Сукупність кількості робочих рухів, що виконують за один робочий 

прийом, складає робочу операцію — технологічно однорідний і організаційно 

неподільний елемент будівельного процесу, в результаті якого одержують 

первинну будівельну продукцію і який виконується постійним складом робітників 

зі сталим набором предметів та знарядь праці. 

Простим робочим процесом називають сукупність технологічно пов'язаних 

робочих операцій, що виконує один і той же склад робітників (наприклад, 

монтаж колон). 

Складним (комплексним) робочим процесом називають сукупність 

простих процесів, які технологічно й організаційно пов'язані єдиною кінцевою 

продукцією (наприклад, монтаж збірних конструкцій каркаса будинку). 

Залежно від с т у п е н я  м е х а н і з а ц і ї  розрізняють такі робочі 

процеси: автоматизовані, частково автоматизовані, комплексно механізовані, 

механізовані, частково механізовані та ручні. 



 2 

За т е х н о л о г і ч н и м и  о з н а к а м и  будівельні процеси поділяють на 

заготівельні, транспортні, підготовчі (допоміжні) та монтажно-укладальні. 

Заготівельні процеси призначені для забезпечення будівництва 

напівфабрикатами, деталями та виробами. Ці процеси виконують, як правило, 

поза будівельним майданчиком на спеціалізованих підприємствах (на заводах 

товарного бетону та розчину, заводах збірного залізобетону тощо) або на 

будівельному майданчику (на приоб'єктних вузлах для приготування бетону та 

розчину, майданчиках  попереднього  збирання   монтажних  блоків). 

Транспортні процеси забезпечують доставляння матеріальних елементів і 

технічних засобів до місць зведення конструкцій. Для цих процесів 

використовують транспорт загального призначення та спеціальний 

технологічний транспорт. Вони поділяються на два види: доставляння 

матеріалів i виробів на склади будівельного майданчика або до монтажного 

крана; подавання матеріалів до певного робочого місця. Транспортні процеси 

другого виду завжди виконують разом з монтажно-укладальними, вони є 

складовою частиною технологій зведення будинків. 

Підготовчі (допоміжні) процеси виконують перед монтажно-

укладальними або одночасно з ними. Вони забезпечують ефективне виконання 

основних процесів, поліпшення якості продукції або підвищення ступеня 

безпеки виконання робіт (наприклад, водозниження при влаштуванні 

котлована, роботи, пов'язані з встановленням тимчасового риштовання 

під час монтажу конструкцій) . 

Монтажно-укладальні процеси здійснюють під час будівництва об'єкта 

і основна їхня суть зводиться до переробки, зміни форми або положення 

предметів праці, в результаті чого з'являється будівельна продукція у вигляді 

частин будинків і споруд. Як правило, ідентичні монтажно-укладальні процеси 

мають загальні технологічні особливості, а тому здебільшого не залежать від 

різновидів об'єктів будівництва. 

Монтажно-укладальні процеси можуть бути безперервні й переривчасті. В 

безперервних процесах виробничі операції виконують одна за одною без 
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перерв. У переривчастих процесах між окремими робочими операціями 

можуть бути так звані технологічні паузи які потрібні, наприклад, для 

затвердіння бетону, висихання фарби або мокрої штукатурки. Такі паузи ведуть 

до збільшення терміну будівництва, а тому досить часто в проектні рішення 

замість монолітних конструкцій включають збірні, а замість мокрої штукатур-

ки — облицювання збірними декоративними листами, плитами чи погонажем. 

За з н а ч е н н я м  у в и р о б н и ц т в і  процеси можуть бути провідними 

й сумісними. Провідні процеси входять до безперервної технологічної 

послідовності будівництва об'єкта і визначають термін будівництва. Сумісні 

процеси виконують  у певний час паралельно з провідними процесами. 

Суміщення процесів при виконанні правил техніки безпеки дозволяє 

зменшити термін будівництва. 

     Для виконання будівельного процесу слід правильно організувати 

робоче місце — простір, де перебувають працюючі (один або ланка) з 

необхідним оснащенням, знаряддями й предметами праці. Робоче місце 

повинно бути просторим, зручним і безпечним.    

Простір, що виділяють для роботи одного працівника або ланки, 

називають ділянкою, а для бригади — захваткою. Простір, на якому 

виконують комплексний процес, називають дільницею. 

Сукупність будівельних процесів, у результаті виконання яких з'являється 

товарна будівельна продукція (у вигляді частин будинків або закінчених 

конструкцій), називають будівельними роботами. Окремі види будівельних 

робіт одержали свою назву залежно від виду матеріалу, які переробляються 

(земляні, бетонні, кам'яні), інші — відповідно до конструктивних елементів, які 

є продукцією цих робіт (покрівельні, ізоляційні). 

Крім будівельних робіт, під час спорудження об'єктів виконують 

також спеціальні роботи, до яких належать групи виробничих процесів, що 

забезпечують виготовлення систем водопостачання, водовідведення, 

енергопостачання, монтаж обладнання та інших інженерних і спеціальних 

систем. 
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1.2. Трудові ресурси 

 

Будівельні робітники. Операції, що входять до складу будь-якого 

будівельного процесу, розрізняються між собою за складністю, якістю i 

точністю виконання. Саме виконання їх вимагає різного рівня знань i вміння. 

Узгодженість, злагодженість i безперервність дій будівельних робітників під 

час виконання різних робіт є показником їхньої кваліфікації, ступінь якої визна-

чається залежно від знання виконуваної справи, наявності досвіду та вміння 

відповідно виконувати ту чи іншу робочу операцію. 

З метою раціонального використання праці будівельних робітників 

необхідно, щоб кожен із них виконував лише ті роботи, які властиві його 

професії (спеціальності) i кваліфікації. Тому під час виконання будь-якого 

процесу, що складається з кількох різнойменних операцій, потрібно мати 

відповідну кількість виконавців, які об'єднуються в ланки від двох до шести 

чоловік. У будівельному виробництві ланкова форма є найбільш прогресивною 

формою організації праці. Кілька ланок об'єднують у бригади. Залежно від 

спеціалізації ланок бригади можуть бути спеціалізованими (складатися з 

ланок однієї спеціальності) i комплексними (складатися з ланок різних 

спеціальностей). 

Що ж таке спеціальність? У будівельному виробництві беруть участь 

робітники різних фахів. Фах будівельника визначається видом роботи, яку він 

виконує (наприклад, муляр, покрівельник, опоряджувальник). Спеціальність же 

визначається більш вузьким поняттям фаху. Наприклад, покрівельники 

можуть влаштовувати жерстяні покрівлі або м'які, опоряджувальник може 

мати спеціальності штукатура, маляра, лицювальника, паркетника.  

Для виконання будівельних робіт потрібні робітники з різним рівнем 

підготовки, тобто різної кваліфікації. Кваліфікація визначається рівнем 

професійної майстерності виконання певного виду роботи. 

Рівень кваліфікації визначається кваліфікаційними розрядами. В 

будівельному виробництві їх шість. Чим вищий розряд, тим досконалішою 

повинна бути праця робітника. Доручати робітнику нижчої кваліфікації 
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виконання роботи, яку має виконувати робітник більш високої кваліфікації і 

навпаки, з технологічних та економічних міркувань недоцільно. 

Свою професійну майстерність робітники підвищують безпосередньо на 

робочих місцях або в учбових комбінатах. Підвищення розряду відбувається 

через показ робітником знань i вмінь кваліфікаційній комісії, до складу якої 

входять інженерно-технічні працівники, досвідчені робітники та представники 

громадських організацій. При визначенні розряду члени комісії повинні 

керуватись положеннями «Тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і 

професій робітників, які займаються будівництвом та ремонтно-будівельними 

роботами». 

Будівельні робітники повинні знати правила техніки безпеки і мати 

відповідне посвідчення про це. 

Продуктивність праці та норми продуктивності. Продуктивність праці 

— це корисний результат трудових витрат. Ефективність її визначається 

порівнянням затраченої праці з одержаним результатом. 

Підвищення продуктивності праці можливе при максимальному 

використанні досягнень науки і техніки, механізації будівельних робіт, 

використанні наукової організації праці та виробництва. Характерною ознакою 

підвищення продуктивності праці є те, що при однакових затратах 

матеріальних ресурсів без збільшення кількості працівників збільшується 

випуск продукції. 

Час, необхідний для виготовлення одиниці високоякісної продукції при 

правильній організації та наявних засобах виробництва, називається 

нормою часу. В будівельному виробництві норма часу ототожнюється з 

нормою затрат праці, визначається згідно з відповідним збірником ЕНиР і 

вимірюється в людино-годинах (люд.-год) на одиницю будівельної продукції. 

Через норми часу можна легко перейти до визначення норм виробітку. 

Норма виробітку — це кількість будівельної продукції, яку виробляє 

виконавець (виконавці) за одиницю часу (годину, зміну, день і т. ін.); 
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вимірюється фізичними одиницями виміру будівельної продукції та 

карбованцями. 

Норма виробітку   обернено   пропорціональна   нормі затрат праці: 

     Нвир = V1/Нз.п.;                                                         (1.1)      

де V1 — одиниця кількості продукції, що враховують при визначенні 

норми затрат праці, м3, м2, шт.; Нз.п —норма затрат праці, люд.-год. 

У будівельному виробництві крім зазначених показників користуються ще 

й іншими. 

Норма машинного часу — це затрати машинного часу на виготовлення 

одиниці доброякісної продукції; вимірюється в машино-годинах (маш.-год). 

Трудомісткість — це загальні затрати праці робітників на виконання 

будівельного процесу; вимірюється в людино-змінах (люд.-зміни) або 

людино-годинах (люд.-год): 

Q = Нз.п. х V,                                                                    (1.2) 

       де V — обсяг виконуваних робіт, м2, м3. 

Машиномісткість — це загальні затрати машинного часу на виконання 

будівельного процесу; вимірюється в машино-змінах (маш.-зміни). 

Форми оплати праці робітників. Форма оплати праці визначається 

співвідношенням між виконаною робітником працею та розміром нарахованої 

йому за це заробітної плати. 

Залежно від того, які показники приймаються за вимірник праці — 

кількість виготовленої продукції або кількість відпрацьованого часу,— 

розрізняють відповідно такі основні форми оплати праці, як відрядна i 

погодинна. При розрахунках за відрядною формою розмір заробітку 

визначається кількістю та якістю виготовленої продукції, а за погодинною 

формою розмір заробітку не залежить від кількості виготовленої продукції і 

визначається тільки кількістю відпрацьованого часу. Перевагу, як 

прогресивніша, має відрядна форма. В свою чергу, її поділяють  на пряму 

відрядну, акордну, відрядно-преміальну та урочну форми оплати праці. 
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Крім прямої заробітної плати, робітники мають змогу поліпшувати свій 

добробут за рахунок різних форм стимулювання. Прибуток, що одержує 

організація, залишається в її розпорядженні і направляється на розвиток 

самої організації, соціально-культурні заходи та житлове будівництво, 

матеріальне заохочення робітників. 

Нові форми господарювання, однією з яких є госпрозрахунок, підвищують 

продуктивність праці, сприяють її стимуляції та організації. Госпрозрахунок — 

це такий метод господарювання, що передбачає економічну та матеріальну 

заінтересованість і відповідальність підприємства за результати своєї 

діяльності. 

Бригадний   підряд—форма   низового   внутрішньобудівельного 

госпрозрахунку, що в свій час відіграв велику роль у розвитку будівельного 

виробництва. Бригадний підряд діє на основі дотримання договірних відношень 

між бригадою та вищим органом управління. Недоліком цієї форми є розвиток 

її по вертикалі. 

Колективний підряд—форма господарювання, що випливає з бригадного 

підряду, але спрямована на вдосконалення виробничих відносин по горизонталі, 

на перебудову всієї системи внутрішньо-будівельного господарювання. 

 

1.3. Матеріальні елементи і технічні засоби будівельних процесів 

Будівництво, що є однією з головних галузей народного господарства 

країни, не тільки забезпечує створення нових, розширення і реконструкцію 

діючих основних фондів, а й само пов'язане зі споживанням великої 

кількості матеріальних елементів. До них насамперед слід віднести: 

будівельні матеріали, що видобувають у кар'єрах і виробляють на 

промислових підприємствах; 

будівельні деталі, вироби й конструкції, що виготовляються на 

підприємствах будівельної індустрії; 
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різноманітні вироби, матеріали, напівфабрикати, елементи устаткування 

будівель та інженерних споруд, що постачаються підприємствами різних галузей 

промисловості; 

технічні засоби для здійснення будівельних процесів — машини, 

механізми, інструмента, пристрої, устаткування для автоматизації 

технологічних процесів; 

транспортні засоби, що забезпечують постачання на будівельні 

майданчики матеріалів, напівфабрикатів, виробів, конструкцій, технічних 

засобів тощо. 

Важливою умовою підвищення економічної ефективності будівельного 

виробництва є економія матеріально-технічних ресурсів, раціональне 

використання їх і поліпшення робочих параметрів технічних і транспортних 

засобів. Економія найважливіших матеріалів (цементу, металу, скла) і 

паливно-енергетичних ресурсів може бути забезпечена раціональними 

проектними рішеннями і правильною організацією будівельного виробництва, 

обережним транспортуванням і дбайливим складанням матеріалів, виробів і 

конструкцій. 

Для створення будівельної продукції необхідно мати технічні засоби, що 

за використанням поділяють на дві групи. 

До п е р ш о ї  г р у п и  належать основні технічні засоби, потрібні для 

виготовлення будівельних конструкцій та обробки їхніх поверхонь: 

будівельні машини — стаціонарні або пересувні, оснащені двигуном і 

приводом від нього до робочого органу та сам робочий орган (різноманітні 

підйомні крани, бетоноукладачі й автобетоновози, екскаватори); 

будівельні механізми, що на відміну від машин не мають свого двигуна 

(котки, ручні лебідки, талі); 

пристосування—кріплення, естакади, риштовання, помости, опалубки, як 

правило, інвентарні переставні або котючі багаторазового використання; 

інструменти — це підручні технічні засоби, що мають невелику вагу та 

розміри і призначені для збільшення мускульних можливостей при 
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перетворенні одного виду механічного руху на інший (лопати, молотки, сокири, 

гайкові ключі, рулетки). 

До другої г р у п и  належать допоміжні технічні засоби, без яких 

неможливо або недоцільно виконувати будівельні роботи:  

технологічне оснащення, що забезпечує зручні умови праці, збереження 

матеріалів i безпеку виконання робіт (бункери, балони, відра, контейнери, 

касети); 

енергетичне оснащення, необхідне для роботи будівельних машин i 

механізованого інструменту, технологічних потреб (парові котли, 

трансформатори); 

експлуатаційне оснащення, що має забезпечувати умови для нормальної 

експлуатації будівельних машин, механізмів, інструментів та інших пристроїв 

(заряджувальні апарати, сигнальні пристрої, обмежувачі руху). 

Одним з основних завдань технології будівельного виробництва є 

визначення складу й оптимальних параметрів будівельних машин, механізмів 

та інших технічних засобів. 

 

1.4. Будівельні норми та правила 

Будь-яка операція чи процес будівельного виробництва регламентується 

будівельними нормами та правилами (СНиП). Порушення норм призводить до 

ускладнень, зниження якості виконуваних робіт i будівельної продукції, 

виникнення аварійних ситуацій i нещасних випадків. 

Відповідно до класифікатора «Строительные нормы и правила» 

складаються з п'яти частин: 

1.      Організація, управління, економіка — об'єднує в собі 6 груп (01...06). 

2.     Норми проектування — 12 груп (01...12). 

3. Організація,    виробництво    і    приймання    робіт — 9    груп (01...09). 

4. Кошторисні норми. 

5. Норми затрат матеріальних і трудових ресурсів — 4 групи 

(01...04). 
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      Шифр  будівельних  норм  і  правил записують так: СНиП 3.01.01-

95. Літери означають назву документа. Перша цифра (3) — номер частини, 

наступні дві цифри (01) визначають номер групи, останні дві (01) — номер 

документа, дві цифри, вказані після дефісу (95), визначають рік затвердження. 

Крім основних норм i правил, будівельники користуються міждержавними 

стандартами (ГОСТ) , технічними умовами (ТУ) i державними стандартами 

(ДСТ) України. 

Як доповнення до основних будівельних норм і правил видаються 

відомчі, галузеві будівельні норми і правила, застосовувані тільки у 

відомстві, для якого вони видані. Для визначення норм затрат праці та 

заробітної плати робітникам користуються «Єдиними нормами і розцінками на 

будівельні роботи» (ЕНиР), що регламентують норми затрат праці та розцінки 

на одиницю виконуваної роботи. 

Усі зазначені документи необхідні для виконання будівельних робіт, 

але недостатні для правильної організації як самого будівельного майданчика, 

так і процесів, що відбуваються на ньому під час створення будівельної 

продукції. 

Організаційні документи, що регламентують вказані процеси, називають 

технологічними. Їх розробляють відповідно до СНиП 3.01.01-95 «Организация 

строительного производства». Ці документи містять загальні вимоги до 

організації будівельного виробництва. Головним завданням технологічної 

документації є впровадження комплексу заходів, які забезпечують високу 

продуктивність праці при найменших затратах ручної праці, підвищують 

комплексну механізацію процесів, зменшують затрати ресурсів, скорочують 

строки будівництва, сприяють впровадженню сучасних технологій будівництва. 

Зведення будь-якого об'єкта розпочинають тільки після розроблення 

організаційних, технічних, технологічних i економічних рішень, які мають бути 

відображені в проекті організації будівництва (ПОБ) та проекті виконання 

робіт (ПВР), ПОБ i ПВР приймають на основі варіантного пророблення 

основних рішень. 
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Технологічну документацію розробляють у два етапи. На першому етапі 

складають проект організації будівництва одночасно з розробленням 

будівельної та інших частин технічного (техноробочого) проекту. Цим 

досягають узгодженості об'ємно-планувальних, конструктивних i 

технологічних рішень з умовами організації будівництва й виконання робіт. 

ПОБ складається з таких основних документів: календарного плану 

будівництва; будівельних генеральних планів на підготовчий та основний 

періоди будівництва; організаційно-технологічних схем; відомостей про обсяг 

будівельних робіт i про необхідність у будівельних конструкціях, виробах, 

матеріалах i обладнанні; графіків потреби в основних будівельних машинах, 

кадрах будівельників; пояснювальної записки. Ці документи мають 

узагальнюючий характер і їх використовують для розподілу капітальних 

вкладень i обсягів будівельно-монтажних робіт за строками будівництва, а 

також обгрунтування кошторисів будівництва. 

На другому етапі генеральна підрядна організація й організації, які 

виконують окремі види монтажних i спеціальних робіт, розробляють проект 

виконання робіт. 

Вихідними матеріалами для розробки проекту виконання робіт є такі: 

завдання від будівельної організації на розробку ПВР; проект організації 

будівництва; робочі креслення; умови щодо забезпечення конструкціями, 

напівфабрикатами й матеріалами; використання будівельних машин i кадрів; 

кошториси. 

До складу проекту виконання робіт входять такі документи: календарний 

план будівництва; будівельний генеральний план; графіки забезпечення 

будівництва збірними деталями, напівфабрикатами i матеріалами; графіки руху 

робітників i основних будівельних машин по об'єкту; технологічні карти; 

рішення з техніки безпеки; переліки технологічного інвентаря, монтажного 

оснащення i схеми стропування вантажів; пояснювальна записка. 

Головною складовою частиною ПВР є технологічні карти, що складають на 

всі робочі процеси. До технологічної карти входять: вказівка про її призначення; 
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наочні схеми виконання процесу; технологічні розрахунки й графік виконання 

процесу; вказівки до виконання робіт; заходи з техніки безпеки; техніко-

економічні показники; таблиці й відомості про використані матеріали, ін-

струменти й пристрої; умовні позначення. 

Затверджує ПВР головний інженер генпідрядної організації після 

погодження з головним інженером субпідрядних організацій (відповідно кожен 

свій розділ проекту). Затверджений проект має бути переданий виконавцям на 

будівельний майданчик за два місяці до початку будівництва для вивчення 

технологічних особливостей об'єкта, що будуть зводити. 

 

1.5. Комплексна механізація й автоматизація 

 

Механізація будівельних процесів значно підвищує продуктивність праці, 

полегшує її, зменшує строки виконання, а також сприяє підвищенню якості 

будівельної продукції. 

Застосування різноманітних будівельних машин дає змогу майже 

повністю механізувати виконання більшості будівельних процесів (наприклад,  

земляних  робіт — 97,1%,  приготування  бетону  та  розчину  — 98 %). Але ще 

значну кількість будівельних робіт  (до 50 %)   виконують   вручну, що знижує   

ефективність   будівельної сфери. 

Комплексна механізація — це механізація складного (комплексного) 

будівельного процесу, тобто всіх його складових частин — простих процесів і 

операцій. Комплексна механізація вимагає великої кількості різновидів машин. 
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1.6. Потоковість будівельних процесів 

 

Суть будівельного потоку можна проілюструвати моделями виготовлення 

т одиниць його продукції (рис. 1.1), які прийнято називати захватками. 

Захватки—це частини громадських чи промислових будівель або інженерних 

споруд, що часто повторюються. Виготовлення т одиниць будівельної продукції 

можна організувати послідовним, паралельним чи потоковим методом. 

Послідовний метод (рис. 1.1, а) передбачає виконання робіт на 

кожній наступній захватці після їхнього завершення на попередній; 

паралельний (рис. 1.1, б) —одночасну роботу на всіх захватках; потоковий (рис. 

1.1, в) — раціональне поєднання послідовного і паралельного методів виконання 

робіт. 

При послідовному методі тривалість виготовлення m одиниць 

продукції 

Т=т · tц,                                                                             (1.3) 

де  tц— тривалість виробничого циклу. 

          При цьому споживання ресурсів у середньому залишається по-

стійним. 

При паралельному методі тривалість виконання робіт відповідає 

тривалості виробничого циклу tц: 

Т = tц ,                                                                                    (1.4) 

але середня інтенсивність освоєння ресурсів збільшується в т разів. 

Виробництво т одиниць будівельної продукції потоковим методом потребує 

менше часу, ніж послідовним (Т<тtц), а середня інтенсивність освоєння 

ресурсів нижча, ніж при паралельному методі. 

При виконанні робіт потоковим методом необхідно: розчленувати 

складний виробничий процес на прості процеси або операції; визначити склад 

виконавців для кожного з них; призначити однаковий час виконання їх на 

захватці; сумістити їхнє ритмічне здійснення за часом і у просторі. При цьому 

мають місце послідовне виконання однорідних процесів і паралельне — 
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неоднорідних. Виробництво т одиниць будівельної продукції потоковим мето-

дом потребує менше часу, ніж послідовним (Т<тtц), а середня інтенсивність 

освоєння ресурсів нижча, ніж при паралельному методі. 

   Розвиток будівельних процесів за часом і в просторі відображають 

графічно  у  вигляді  циклограми  (організаційно-технологічної  моделі)  (рис. 

1.1, г), на координатній сітці якої на осі абсцис відкладають час, а на осі ординат 

— одиниці будівельної продукції (захватки). Кожний будівельний процес 

(частковий потік) на циклограмі зображають похилою лінією. 

 Тривалість окремого потоку на захватці (модуль циклічності), зміни, є 

проекцією похилої на вісь абсцис і визначається за формулою: 

 

k =РНч/СΝα ,                                                                                    (1.5) 

 

де Р — обсяг робіт простого будівельного процесу на захватці, м2, м3, шт.; 

Нч — норма часу для відповідного простого процесу, люд.-год; С — тривалість 

зміни, год; N—кількість робітників у ланці; а—1,1...1,15 — коефіцієнт виконання 

норм виробітку. 
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Рис. 1.1 - Методи організації будівельних процесів і етапи розвитку 
будівельних потоків: 

 
а — послідовний метод; б — паралельний; в — потоковий; г — циклограма 

будівельного потоку з горизонтальною схемою руху; д — те саме, з горизонтально-висхідною 

схемою руху; е — схема сталого розвиненого потоку; є — те саме, несталого, але доведеного 

до повної виробничої потужності; ж — те саме, несталого і не доведеного до повної 

виробничої потужності. 
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Тривалість окремого потоку на т захватках у межах однієї дільниці 

залежить від схеми його руху (кількість дільниць на будівлі залежить від 

кількості монтажних кранів чи інших будівельних машин). Так, при зведенні 

підземної частини будівлі і влаштуванні покрівлі має місце горизонтальна схема 

і тривалість кожного ритмічного окремого потоку становить (рис. 1.1, г) 

і = кт.                                                            (1.6) 

Зведення наземної частини будівлі й опорядження її поверхонь здійснюють 

за горизонтально висхідною схемою; при цьому тривалість будь-якого 

ритмічного окремого потоку потребує в а разів більше часу порівняно з кт і 

становить (рис. 1.1, д) 

і = кат,                                                           (1.7) 

         де а — кількість поверхів (ярусів) будівлі. 

Кожний окремий потік потребує певної кількості виконавців:  

                          Ν =Р/tS =q/t,                                                    (1.8) 

де S—виробіток одного виконавця за одиницю часу; Р — обсяг робіт, м, 

м2, м3; q — трудомісткість робіт, чол.-год., чол.-зміни. 

Продуктивність окремого потоку можна виразити обсягом продукції, 

що випускають за одиницю часу, м/зміну, м2/зміну, м3/зміну. 

w = Р/t.                                                            (1.9) 

         Окремі потоки, поєднані кінцевою продукцією, створюють бу-

дівельні потоки, які  можуть  призначатись  для  зведення  відповідних 

частин  чи  опорядження  поверхні  будівель  або  інженерних  споруд  (рис. 

1.1, г, д). 

  Тривалість будівельних потоків на ділянці: при горизонтальній схемі 

руху 

            Т = k[(n -1) +m]+Σtо+ΣtТ  ,                              (1.10) 

при горизонтально висхідній 

            Т = k[(n -1)+По +аm]+Σtо+ΣtТ  ,                      (1.11) 
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де п — кількість окремих потоків (простих або складних будівельних 

процесів) у спеціалізованому потоці; По — організаційна перерва потоку; 

Σtо,ΣtТ  — загальна тривалість організаційних і технологічних перерв, дні. 

У загальному вигляді продуктивність будівельного потоку  

 

 W =                             Р                                ,                    (1.12) 

                                      к[(п— 1) + По + ат] + Σtо+ΣtТ    

У розвитку будівельного потоку простежуються три періоди: перший 

- розгортання, нарощування виробничої потужності (Т1), другий — стале 

розвинення потоку (Т2), третій — згортання робіт (Т3). Тільки той потік, що 

характеризується рівномірним використанням усіх видів ресурсів 

протягом тривалого часу сталого періоду, відповідає вимогам 

потоковості будівельного виробництва (рис. 1.1,е). 

У початковий період розвитку будівельного потоку виділяють 

технологічний і виробничий цикли (рис. 1.1, г, д). Технологічний цикл вміщує 

окремі потоки, що створилися за період його розгортання. 

Тривалість технологічного циклу 

τ =к(п— 1) + Σtо+Σt                                          (1.13) 

По закінченні технологічного циклу починається період випуску 

будівельної продукції 

tпр=km.                                                   (1.14) 

Виробничий цикл вміщує всі окремі потоки, що розвиваються до 

початку випуску першої одиниці закінченої продукції — захватки. За час 

виробничого циклу незавершене будівництво переходить у закінчену 

продукцію. Обсяг незавершеного будівництва, що забезпечує випуск готової 

продукції,— це заділ. Таким чином, тривалість виробничого циклу відповідає 

періоду створення будівельного заділу: 

tз =t = кп + Σtо+Σt                                            (1.15) 

Розвиток будівельного потоку в ч а с і  і п р о с т о р і  [формули 

(1.5)...(1.15)] характеризують відповідні параметри: 



 18 

просторові—монтажна чи опоряджувальна захватка (ділянка) (mм, то, bм, 

bо), поверх, ярус а; 

часові — модуль циклічності к, тривалість часткових чи спеціалізованих 

потоків на ділянці t, Т, тривалість зміни С, тривалість організаційних і0 і 

технологічних перерв іТ; 

технологічні — кількість простих чи складних процесів у спеціалізованих 

потоках п, кількість виконавців N, обсяг робіт Р, трудомісткість робіт д, Q; 

організаційні — кількість робочих змін у добі А, кількість організаційних 

перерв По, що спричинені вимогами безпеки виконання  

робіт, коефіцієнт кратності циклів с, коефіцієнт виконання норм 

виробітку а. 

Різноманітність об'єктів будівництва, умов виробництва й особ-

ливостей організаційно-технологічних рішень їхнього зведення створюють 

можливості для використання різних форм будівельного потоку. За 

с т р у к т у р о ю  можливі такі форми будівельних потоків: 

спеціалізовані — будівельні потоки, створені для виконання робіт за 

відповідними технологічними стадіями будівництва (наприклад, зведення 

підземної чи наземної частини будівлі, влаштування покрівлі, 

опорядження поверхні) та ін. 

об'єктні — група спеціалізованих за технологічними стадіями 

будівельних потоків, товарною продукцією яких є закінчені будівлі чи 

інженерні споруди; 

комплексні — об'єднання об'єктних потоків для випуску цілих груп 

однотипних або різнотипних будівель чи інженерних споруд; товарна 

продукція — житлові мікрорайони, масиви, промислові підприємства. 

За х а р а к т е р о м  р и т м і ч н о с т і  будівельні потоки поділяють 

на ритмічні й неритмічні; перші характеризуються однаковістю чи 

кратнiстю окремих потокiв, вiдповiдно  k1 = соnst, k2= ск,       другі — k = соnst. 

За с т р у к т у р о ю  технологічні процеси можуть бути з повним 

чи частковим розчленуванням; у першому випадку окремий   потік —це 



 19 

простий будівельний процес, у другому — складний. За с т у п е н е м  

р о з в и т к у  будівельні потоки можуть бути сталими і несталими. Несталі 

потоки не створюють умов для рівномірного виробництва, але їх використовують 

у практиці при організації короткочасних будівельних потоків (зведення 

підземної частини будівлі). Перехід до багаторічних рівномірних потоків дає 

можливість реалізації системи найбільш доцільного сталого на тривалий час 

будівельного потоку. 

 

1.7. Вимоги до якості будівельних робіт i продукції 

Якість у будівництві — це сукупність властивостей продукції, що 

задовольняє певні вимоги відповідно до її призначення. Якість визначається 

спільною оцінкою архітектурно-художніх рішень, технічного рівня проектних 

рішень, конструкторсько-технологічних параметрів, якості будівельних 

виробів, напівфабрикатів i матеріалів. 

Якість робіт i продукції характеризується показниками якості. 

Показник якості продукції — кількісна характеристика одної або кількох 

властивостей продукції, що складають її якість, розглядається відповідно до 

певних умов її виготовлення й експлуатації або використання. 

При визначенні рівня якості порівнюють відносну характеристику якості 

робіт чи продукції з відповідними базовими показниками. До показників, що 

знижують якість будівельної продукції, належать: 

погіршення зовнішнього вигляду виробів, що призводить до необхідності 

виконання додаткових робіт з метою підвищення їхньої якості; 

зменшення міцності й стійкості окремих конструкцій, виробів та 

будівель у цілому; 

зниження експлуатаційних якостей будівель. 

Одним з найважливіших завдань підвищення якості є створення умов 

управління якістю. Під цим розуміють досягнення, забезпечення та підтримку 

необхідного рівня якості робіт й продукції під час її проектування, 

виготовлення, експлуатації. 
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Управління якістю — це систематичний контроль i вплив на умови, що 

мають забезпечувати якість. Управління якістю включає: облік можливих 

джерел дефектів; встановлення шляхів запобігання їм i факторів, що 

впливають на якість. Вплив управління якістю може бути організаційним, 

соціологічним, технологічним, спрямованим на підвищення чи утримання на 

певному високому рівні якості продукції. Вплив управління може 

поширюватися також і на збільшення кількості продукції, що вже буде 

управлінням не тільки якістю, а й кількістю виготовленої продукції.  

У будівництві контроль за якістю здійснюють на всіх стадіях виробництва 

- при проектуванні, виготовленні будівельних деталей i виконанні будівельно-

монтажних робіт. 

Відповідає за якість будівельно-монтажних робіт i будівельної 

продукції інженерно-технічний персонал будов. Зовнішній контроль за якістю 

будівництва здійснює персонал технічного нагляду замовника й авторський 

нагляд проектних організацій. 

У сучасному виробництві розрізняють такі види контролю: 

залежно від місця виготовлення будівельних конструкцій i деталей, 

напівфабрикатів i матеріалів — вхідний, поопераційний i приймальний; 

       залежно від охоплення контролем продукції — суцільний i вибірковий. 

Вхідний контроль виконують при перевірці проектно-кошторисної 

документації, будівельних виробів, напівфабрикатів i матеріалів. 

Поопераційний контроль здійснюють при виконанні окремих будівельних 

процесів або ж при виготовленні деталей i конструкцій. 

Приймальний контроль — це контроль готової будівельної продукції, 

який виконують по закінченні всіх будівельних робіт.  

Суцільний контроль здійснюють при перевірці всіх без винятку деталей, 

конструкцій та елементів будівель. 

Вибірковий контроль передбачає прийняття рішення про якість усього 

комплексу робіт або ж усієї продукції за результатами перевірки лише окремих 

робіт чи елементів продукції. 
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Правильна організація управління якістю сприяє розробці та 

впровадженню у виробництво конкретних технічних заходів, що зумовлюють 

безперервне підвищення якості. 

 

1.8. Техніка безпеки 

 

Для виключення впливу на робітників небезпечних факторів у всіх 

галузях народного господарства діє система стандартів безпеки праці. Крім 

цієї системи, в будівництві діють СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в 

строительстве». Норми техніки безпеки в будівництві повинні гарантувати 

захист робітників від впливу небезпечних i шкідливих виробничих факторів, 

запобігати виникненню травм i нещасних випадків. 

Будівельні норми виробничої санітарії та гігієни передбачають створення 

таких умов для працюючих, за яких підвищується їхня працездатність, усувається 

вплив шкідливих виробничих або атмосферних факторів; цими нормами також 

контролюють умови комфорту промислових і побутових приміщень, робочих 

місць. 

У системі правових норм у галузі праці важливе місце відведене 

питанням регулювання праці жінок, молоді й осіб зі зниженою 

працездатністю. 

Нагляд за виконанням законодавства про працю, будівельних норм і 

правил техніки безпеки та промислової санітарії здійснює система органів 

державного контролю та нагляду. Ці органи здійснюють нагляд за дотриманням 

правил безпечного виконання робіт у гірничій промисловості, за дотриманням 

і виконанням діючих технічних умов i правил при налагодженні енергетичних 

установок, правил технічної експлуатації електричних i теплових устано-

вок, раціонального використання електричної та теплової енергії в 

народному господарстві. Санітарний нагляд контролює виконання санітарно-

гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил i норм, а також їхнє виконання 

при проектуванні й зведенні різних будівель та споруд. Пожежний нагляд 
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контролює забезпечення пожежної безпеки населених пунктів, будівель i 

споруд, сприяє підвищенню ефективності боротьби з пожежами та 

впровадженню заходів щодо запобігання їм. 

Державний комітет України з нагляду за безпечним проведенням робіт 

у промисловості і гірничому нагляду контролює виконання законів про охорону 

праці. Розслідування нещасних випадків та аварій здійснюють органи 

судочинства. 

Керівники будов i працівники всіх рангів за порушення законодавства про 

охорону праці та затверджених норм і правил несуть дисциплінарну, 

адміністративну та кримінальну відповідальність. Відповідальність за 

загальний стан охорони праці покладено на майстрів, виконробів, начальників 

дільниць, головних інженерів будов. 

Важливим фактором зниження виробничого травматизму та професійних 

захворювань є правильна організація будівельного майданчика та створення 

безпечних умов праці. У зв'язку з тим , що на будівельному майданчику 

одночасно працюють багато робітників, кожен із них повинен виконувати 

свою роботу за умови безпеки праці для себе, членів бригади та всіх інших 

працюючих. Ефективним засобом у боротьбі з травматизмом на будівельному 

майданчику є використання знаків безпеки та написів, які за призначенням 

поділяють на чотири типи: заборонні, попереджувальні, розпорядчі, вказівні. 

До початку будівельних робіт кожен об'єкт повинен бути забезпечений 

необхідною проектною та технологічною документацією. При розробці 

проектів організації будівництва (ПОБ) та проектів виконання робіт (ПВР) 

питанням техніки безпеки приділяють особливу увагу, що обґрунтовується 

в спеціальних розділах. 

Система заходів щодо безпечних умов i охорони праці робітників 

обов'язкова для нормативно-технологічної документації, де фіксують 

конкретні норми та правила техніки безпеки і промислової санітарії для даного 

об'єкта. 
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Комплексна міська забудова охоплює великі території, на яких будівельне 

виробництво поєднується з проживанням, працею та відпочинком мешканців. 

Тому тут мають бути впроваджені заходи загальної безпеки не тільки 

будівельників, але й мешканців. 

Чітке розмежування будівельних i експлуатаційних ділянок є однією з 

найважливіших умов безпечної комплексної забудови. З метою 

попередження застосовують плакати, написи, світлові, звукові та інші сигнали 

оповіщення. Окремі небезпечні зони відгороджують суцільними чи ґратчастими 

парканами. 

Одночасне виконання робіт інженерного, підземного та наземного циклів 

приводить до суміщення різних робочих зон, породжує неорганізованість і, як 

наслідок, порушення правил техніки безпеки. Тому важливою умовою безпечної 

комплексної забудови є роздільне виконання робіт різних стадій чи циклів та 

правильне розмежування зон будівельних майданчиків на весь час виконання 

робіт. 

Адміністративно-побутові зони слід розміщувати вздовж під'їздів, 

компактно в одному місці. На в'їзді слід вивішувати схему розташування 

робочих зон та шляхів переміщення  ними. 

Зони дії будівельних кранiв є місцем підвищеної небезпеки, тому їх 

позначають плакатами й написами, а місця пересування кранів огороджують; 

металеві підкранові колії обов'язково заземлюють. 

На кожному об'єкті повинні бути визначені правила роботи з шкідливими i 

токсичними матеріалами, заходи щодо пожежної безпеки. 

Відходи з робочих місць слід видаляти сміттєпроводами з бункером 

унизу. Скидати сміття з поверхів категорично забороняється. 

Для забезпечення нормальних умов роботи увечері та вночі , проходи та 

робочі місця, повинні бути освітлені. Крім того, весь будівельний майданчик 

повинен мати достатнє освітлення. 

Лекцiя 2.  Тема: Органiзацiя складського господарства 
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 Дороги. Всі дороги, якими перевозять будівельні вантажі, 

поділяються на постійні та тимчасові. П о с т і й н и м и  є дороги за межами 

будівельного майданчика — міжміські й міські. Це залізниці, авбомобільні, 

водні й повітряні шляхи. 

      Т и м ч а с о в и м и  є дороги, призначені для під'їздів до будівельних 

майданчиків та для переміщення самими майданчиками.  

Конструктивно автомобільні шляхи складаються із земляного полотна та 

шляхового одягу, що складається з підстильного піщаного шару, основи й 

покриття . 

Для забезпечення попереднього відведення поверхневих вод на прямих 

ділянках земляного полотна влаштовують двосхилі спади (укоси). Звичайно і 

верхня будова має ті ж самі схили. 

З метою доставлення вантажів на будівельний майданчик обладнують 

тимчасові під'їздні та внутрішньоквартальні шляхи і проїзди. 

Для скорочення витрат на обладнання тимчасових шляхів доцільно в 

межах будівельного майданчика, де це можливо, використовувати постійні 

шляхи без верхнього покриття. Відповідно до робочих креслень влаштовують 

земляне полотно, підстильний шар та основу і в такому стані шлях передають 

будівельникам. Після закінчення будівельних робіт виконують необхідний 

ремонт основи шляху, упорядковують верхнє покриття і передають в 

експлуатацію. 

Тимчасові шляхи влаштовують разом з тими постійними, що будуть 

використані для будівельного транспорту. Всі вони складають єдину 

транспортну мережу, що має забезпечити наскрізну або кільцеву схему руху. 

Для зниження вартості робіт при влаштуванні тимчасових шляхів 

застосовують залізобетонні конструкції багаторазового використання з 

суцільних або ґратчастих плит колійного типу та плит клиноподібної форми.  

Ширина проїжджої частини при проїзді транспорту тільки в один бік дорівнює 

З...3,5 м, при проїзді в обидва боки — 6 м. Радіуси заокруглення доріг залежать 
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від маневрових можливостей автомашин i автопоїздів, але не повинні бути 

меншими 12 м. 

Транспорт. Для зведення 1 м3 об'єму будівлі необхідно 150...400 кг 

вантажів, у зв'язку з чим на транспортування та вантажно-розвантажувальні 

роботи припадає до 25 % вартості та понад 40 % витрат усіх праць на зведення 

об'єкта.  Будівельні вантажі (матеріали, напівфабрикати, будівельні кон-

струкції та деталі)  доставляють на майданчик зовнішнім транспортом, а 

подальше переміщення їх виконують внутрішньобудівельним транспортом. 

Зовнішні перевезення здійснюють усіма можливими видами транспорту: 

залізничним, автомобільним, водним та повітряним. 

У межах населеного пункту найбільш доцільним є автомобільний 

транспорт, що зумовлюється порівняно невеликими відстанями перевезень, 

відносно незначними партіями вантажів, необхідністю доставки вантажів у 

зону їх використання та переробки. 

Вибір виду транспорту залежить від відстані, обсягу перевезень, наявності 

шляхів, виду вантажів, розташування баз відправлення-одержання їх, 

собівартості перевезення 1 т вантажів. 

Внутрішньобудівельний транспорт використовують у межах будівельного 

майданчика для доставки матеріалів, напівфабрикатів та конструкцій 

безпосередньо на робоче місце. За функціональним призначенням ці 

транспортні засоби поділяють на горизонтальні та вертикальні. 

Горизонтальні засоби застосовують для переміщення вантажів  

територією будівельного майданчика; до них належать автомобілі різного 

призначення, автопоїзди, залізничні вагони й платформи, стрічкові конвейєри, 

естакади, трубопроводи. За допомогою вертикальних засобів матеріали та 

деталі подають безпосередньо на робочі місця; до них належать різноманітні 

підйомні крани, промислові ліфти, бетононасоси, лебідки тощо. 

При зведенні окремих будівель у зоні існуючої забудови або масового 

будівництва на вивільнених площах найбільш ефективним є автомобільний 

транспорт, оскільки такі умови, як обмежені розміри будівельних майданчиків, 
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порівняно незначні обсяги робіт, якнайкраще підходять для використання 

маневреного автомобільного транспорту. 

За конструктивними ознаками автомобілі поділяють на панелевози, 

напівпричепи, колоновози, фермовози, бортові автомобілі, автосамоскиди, 

тягачі, спеціальні автомашини . 

Автосамоскиди використовують для перевезення в основному сипких 

вантажів, рідше — штучних (щебеню, бутового каміння), а бортові машини — 

для транспортування штучних вантажів, при розвантаженні яких не 

допускається перекидання кузова. 

Тягачі в будівельному виробництві мають найширше застосування, їх 

використовують для транспортування вантажів на напівпричепах, 

панелевозах та великовагових причепах безпосередньо з заводів-

виготовлювачів та полігонів на будівельний майданчик. Завдяки їх мобільності 

використання тягачів дозволяє широко застосовувати монтаж будівель із 

транспортних засобів. При цьому один тягач може обслуговувати кілька 

причепів, витрачаючи час лише на проїзд від заводу до будівельного 

майданчика і назад та на маневри зчеплення та відчеплення в місцях 

завантаження та розвантаження причепів. 

Спеціальні автомашини мають форму кузова, розрахованого на переве-

зення певного вантажу (бітуму, цементу, вапняного тіста, рідин, 

лісоматеріалів тощо).  

На вибір транспортних засобів впливають: вид вантажів, що підлягають 

перевезенню (штучні вироби, сипкі, в'язкі, порошкоподібні матеріали чи 

рідина); розміри та маса конструкцій (довгомірні, плоскі, тонкостінні, 

теплоізоляційні); габарити об'ємних елементів (сантехнічні кабіни, секції арок, 

блоки-кімнати); відстань транспортування вантажів; напрям транспортування 

(горизонтальний, вертикальний чи похилий) ; засоби розвантаження (в 

контейнерах чи пакетах, поштучне розвантаження краном, зсипання,виливання); 

температура вантажів та навколишнього повітря. Робота транспорту може бути 

організована таким чином, щоб кожна транспортна одиниця була спроможна 
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перевезти найбільшу кількість вантажів за найкоротший час, дотримуючись при 

цьому технічних, технологічних i економічних умов. 
 

 
 

 

 

                           Рис. 2.1 - Транспортні засоби 
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У будівельному виробництві користуються двома основними схемами 

автотранспортних перевезень — маятниковою та човниковою. 

При маятниковій схемі причепи не відокремлюють від тягача. Така 

схема доцільна при розвантаженні матеріалів на приоб'єктні склади та при 

зведенні будівель з однакових конструктивних елементів. 

При човниковій схемі один тягач використовують для обслуговування 

кількох причепів. Така схема ефективна при виконанні монтажних робіт із 

транспортних засобів, тобто збірні конструкції не розвантажують на 

майданчику, а безпосередньо з транспортних засобів подають на робочі місця, 

де їх встановлюють у проектне положення. 

При проектуванні потокових методів роботи автотранспорту слід 

дотримуватись таких умов: 1) своєчасного завантаження транспорту на 

підприємстві-постачальнику; 2) вчасної доставки вантажів на будівельний 

майданчик; 3) швидкого розвантаження транспорту. 

Робота транспорту в різних транспортно-технологічних ситуаціях 

описана графіками, наведеними на рис. 2.1. 

Цикл роботи транспорту:  за маятниковою схемою 

tц = tp + td + th + t                                                       (2.1)    

за човниковою схемою 

t ц= tв + tп + 2tм                                                          (2.2) 

де tз —час завантаження машин, хв; tв — перевезення вантажу, хв; 

 tp — розвантаження машини, хв; tп — на повернення машини на 

завантаження, хв; tм — маневрів тягача (відчеплення та причеплення 

причепа), хв. 

Доставка будівельних вантажів пов'язана з необхідністю виконання 

вантажно-розвантажувальних робіт. Надто великі затрати праці та висока 

вартість вантажно-розвантажувальних робіт пояснюються низьким рівнем 

їхньої механізації. Тому одним з найважливіших завдань є зниження рівня 

ручної праці та зменшення кількості перевантажень. На вказаних роботах 

застосовують загальнобудівельні та спеціальні машини і механізми. За 
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принципом роботи всі вантажно-розвантажувальні механізми поділяють 

на дві групи: 

1) механізми, що працюють незалежно від транспортних засобів 

(монтажні крани, автонавантажувачі, стрічкові конвейєри, механічні 

лопати); 

2) машини, що можна розвантажувати без сторонньої допомоги 

(автосамоскиди і транспортні засоби, обладнані платформами та 

пристроями, здатними до саморозвантаження, цементовози).  

Заздалегідь проведена підготовка будівельного майданчика є 

запорукою досягнення високого культурно-технічного рівня організації праці. 

Цьому сприяє також організація раціонального складського господарства. 

Місця відкритих складів визначені в проекті виконання робіт — у 

будгенплані та робочих кресленнях розташування будівельних  вантажів 

на складі. Вся вільна площа в зоні дії монтажного крана має 

використовуватись під складування збірних конструкцій. 

Рокладання конструкцій та розміщення майданчиків складування слід 

здійснювати відповідно до технологічних рішень організації складу. 

Раціональне розміщення збірних елементів на будівельному майданчику 

сприяє скороченню часу на встановлення елементів та підвищенню 

виробітку механізмів за зміну. Штабелі з важкими елементами розміщують 

ближче до рейкового ходу крана, а з легшими — в глибині складу, ширина 

якого визначається вильотом стріли крана. Суміжні штабелі укладають на 

відстані не менш як 0,2 м один від одного. Поздовжній прохід повинен знахо-

дитися посередині складу, а поперечні проходи — через кожні 25... З0 м при 

ширині їх не менш як 0,7 м. 

Поверхня землі на місці складу повинна бути ретельно спланована й 

ущільнена. Для відведення талих та дощових вод поверхня складу повинна 

мати уклон 1...2° у бік його зовнішнього контура. 

Збірні залізобетонні та бетонні вироби складають у місцях, визначених 

будгенпланом та планом розміщення деталей, розробленими в проекті 
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виконання робіт. Під час зберігання збірні вироби по можливості повинні 

мати таке положення, яке б відтворювало умови їхньої роботи в будівлі, 

щоб не викликати перенапруги в бетоні. При зберіганні виробів у штабелях, 

тобто в горизонтальному положенні, перший елемент i всі наступні слід 

укладати на дерев'яні прокладки перерізом 6X6 або 10X10см. 

Лекцiя 3.  Тема: Земляні роботи 

 

Загальні положення. З е м л я н і  роботи — один з найбільш 

трудомістких і найтяжчих процесів у будівельному виробництві. 

 З е м л я н и м и  с п о р у д а м и  називаються виїмки та насипи, які 

одержують в результаті розробки та переміщення грунту. Залежно від строку 

користування їх поділяють на постійні  та тимчасові. До постійних земляних 

споруд належать споруди, призначені для експлуатації протягом тривалого 

часу (греблі, земляне полотно доріг, меліоративні канали, вирівняні 

будівельні майданчики, водоймища). 

До тимчасових земляних споруд належать ті, що передують наступним 

роботам по зведенню об'єктів; їх використовують тільки під час виконання 

будівельних робіт, а потім або засипають (процес називається зворотною 

засипкою), або вони залишаються під зведеними конструкціями (наприклад, 

під підвальними частинами об'єктів, колекторами). Такими спорудами є 

котловани, траншеï водоперехоплюючі канави, шурфи, резерви, кавальєри.           

Залежно від призначення до земляних споруд ставляться вимоги щодо 

якості та старанності обробки їхніх поверхонь, крутості укосів, ступеня 

ущільнення грунтів, стійкості до розмивання, фільтруючої здатності грунтів 

та інших механічних властивостей. 

Вирівнювання майданчиків. До початку будівельних робіт 

вирівнюють поверхню відведеного під будівництво майданчика. 

Природний рельєф  поверхні  майданчика вирівнюють   шляхом зрізування 

грунту, розташованого вище проектних позначок, та переміщення й 

підсипання його в місця, розташовані нижче проектних позначок.  
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При вирівнюванні майданчиків грунт розроблюють бульдозерами, 

скреперами й екскаваторами. Вирівнювальні роботи з застосуванням 

бульдозерів виконують при переміщенні грунту на відстань не більше як 

100м; при  відстанях понад 100 м використовують скрепери; при застосуванні 

екскаваторів необхідно, щоб висота забою забезпечувала наповнення ковша 

грунтом за одне черпання. 

Бульдозер — це землерийно-транспортна машина на базі колісного чи 

гусеничного трактора, оснащеного спеціальним відвалом .За допомогою 

відвала бульдозер зрізує стружку грунту й переміщує його до місця 

відсипання. 

Цикл роботи бульдозера складається з трьох основних операцій: 

зрізування та набирання грунту, його транспортування та  вкладання. 

  Скрепер — це високопродуктивна  землерийно-транспортна машина, 

оснащена ковшем з ножем у передній частині. 

Зрізаний ножем грунт потрапляє в ківш, після заповнення якого 

скрепер рухається до місця розвантаження. 

Порівняно з іншими землерийно-транспортними машинами скрепери 

більш легкі в керуванні, надійні в роботі. За способами тягового зусилля їх 

поділяють на причіпні й самохідні. 

Розробка грунту екскаваторами. В масовому будівництві при 

влаштуванні виїмок розробку великих об'ємів грунту виконують 

землерийними машинами — одно- та багатоковшовими екскаваторами. 

 

 
 

Рис. 3.1 -  Спільна робота бульдозера й екскаватора 
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  Одноковшові екскаватори класифікують за такими ознаками: 

видом робочого оснащення — пряма чи зворотна лопата, драглайн, 

грейфер; 

типом ходового оснащення — автомобільні, пневмоколісні, гусеничні, 

крокуючі; 

системою керування — механічні, гідравлічні, пневматичні, електричні,  

комбіновані; 

місткістю ковша —0,15; 0,25; 0,4; 0,5; 0,65; 1; 1,25; 1,6 та 2,5 м3. 

Екскаватор з прямою лопатою (рис.3.2.) використовують при розробці 

грунтів І...VI груп та подрібнених скельних порід, вище рівня стоянки 

екскаватора. 

 

 

 

    Рис.3.2-Екскаватор, 

оснащений прямою лопатою 

 

 

          

Екскаватор із зворотною лопатою (рис.3.3.) ви користовують при 

розробці траншей i котлованів із завантаженням транспортних засобів або ж 

у відвал. 

При цьому виїмку грунту ведуть нижче рівня стоянки екскаватора, що 

знаходиться на поверхні землі. Розроблений грунт можна або відсипати у 

відвал біля виїмки, або завантажувати в транспортні засоби 

(автосамоскиди). 

Драглайн— це екскаватор, на  подовженій стрілі якого за допомогою   

металевого  троса підвішено ківш. Він призначений для розробки грунту і 

розвантаження його у відвал, 

насип чи на транспорт. 

 

 

Рис.3.3-Екскаватор  

із зворотньою ло-

патою. 
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Лекцiя 4.    Тема: Бетонні та залізобетонні роботи 

 

Бетон i залізобетон є основними матеріалами, які широко 

використовують у сучасному будівельному виробництві. Широке 

застосування бетону та залізобетону зумовлене високими фізико-

механічними показниками, їх довговічністю, можливістю виготовлення 

різноманітних будівельних конструкцій та архітектурних форм порівняно 

простими технологічними методами, використанням здебільшого місцевих 

будівельних матеріалів з порівняно низькою собівартістю. 

Із залізобетону зводять фундаменти, підпірні стінки, тунелі та канали, 

каркаси житлових, цивільних і промислових будівель, оболонки, опори 

телевізійних антен, конструкцій монументальних скульптур та ін. 

   За способами виконання робіт бетонні та залізобетонні конструкції 

поділяють на збірні, монолітні та збірно-монолітні. Збірні конструкції 

виготовляють на заводах і полігонах, після чого транспортують на 

будівельний майданчик і встановлюють у проектне положення. Монолітні 

конструкції споруджують безпосередньо на об'єкті. Збірно-монолітні 

конструкції складаються зі збірних елементів заводського виготовлення і 

монолітних частин, які об'єднують ці елементи в єдине ціле. 

Комплексний процес зведення монолітних бетонних i залізобетонних 

конструкцій, який має узагальнюючу назву «бетонні і залізобетонні роботи», 

складається з улаштування опалубки, армування конструкцій, бетонування 

конструкцій, витримування бетону в забетонованих конструкціях, 

розпалублення, натягання арматури та ін'єкції каналів (при спорудженні 

попередньо напружених залізобетонних конструкцій), а при необхідності й 

опоряджування поверхонь конструкцій . 

   Технологічний комплексний процес зведення монолітних бетонних 

та залізобетонних конструкцій включає заготівельні, транспортні та 

монтажно-укладальні (основні) процеси. 
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Монтажно-укладальні процеси — це встановлення опалубки, монтаж 

арматури чи арматурно-опалубних блоків, укладання і розігрівання бетону 

(в зимових умовах чи при необхідності прискорення процесу тверднення), 

догляду за бетоном, розбирання опалубки після досягнення бетоном 

потрібної міцності. 

Опалубка — тимчасова допоміжна конструкція для забезпечення 

форми, розмірів й положення в просторі монолітної конструкції, що 

зводиться. До складу опалубки входять щити (форми),  які забезпечують 

форму, розміри і якість поверхні монолітної конструкції, риштовання для 

підтримування опалубних форм, помости для розміщення бетонувальників 

та елементи кріплення. 

В опалубні форми вкладають бетонну суміш, де вона твердне до 

досягнення бетоном потрібної міцності. Після цього опалубку розбирають. 

 Опалубку розрізняють за такими ознаками: 

за кількістю циклів використання — опалубка неінвентарна (за-

стосовувана тільки один раз) та інвентарна (багатооборотна);  

за матеріалами, що використовують,— з дерева, металу, синтетичних 

матеріалів, матеріалів на основі цементних в'яжучих та комбінована; 

за конструктивними особливостями — індивідуальна, незнімна, 

розбірно-переставна, підйомно-переставна, об'ємно-переставна, блочна, 

ковзна, котюча, пневматична, механізований опалубний агрегат. 

Арматура — стальні круглі стержні, прокатні профілі, дріт, а також 

вироби з них, що розміщують у бетоні для сприйняття розтягуючих і 

знакозмінних сил, а в деяких випадках і стискуючих. 

За призначенням розрізняють арматуру: робочу, яка сприймає зусилля, 

що виникають у залізобетоні від дії навантажень; розподільну, яка 

забезпечує рівномірний розподіл навантажень між робочими елементами і 

забезпечує їхню спільну роботу; монтажну, використовувану для з'єднання 

окремих стержнів в арматурний каркас; хомути, які сприймають зусилля, 

що з'являються в балках біля опор. У попередньо напружуваних монолітних 
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конструкціях робочу арматуру піддають попередньому натягу; таку 

арматуру називають напружуваною. 

Арматурні роботи включають: заготівлю арматури (виготовлення з 

арматурної сталі окремих стержнів); складання арматурних сіток та 

каркасів зварюванням чи зв'язуванням з окремих стержнів; установку 

арматури в проектне положення. 

У сучасному будівництві ненапружені конструкції армують збі-

льшеними монтажними елементами — зварними сітками, плоскими і 

просторовими каркасами. Сітки і каркаси виготовляють у заводських 

умовах і доставляють на будівельний майданчик у готовому вигляді. 

 Залежно від виду споруджуваних конструкцій арматурні сітки i каркаси 

встановлюють до, або після влаштування опалубки. Арматурні елементи 

з'єднують електрозварюванням. 

Приготування бетонної суміші виконують залежно від конкретних 

організаційних умов в автоматизованих установках, в 

автобетонозмішувачах, що завантажені сухими віддозованими 

компонентами на бетонних заводах, а також в окремо поставлених 

бетонозмішувачах.      

     Транспортування бетонної суміші від бетоноприготувальних заводів 

чи установок до будівельного майданчика звичайно виконують в 

автосамоскидах, автобетоновозах i автобетонозмішувачах. 

Автобетоновози (рис. 4.1.а) транспортують бетонну суміш на відстань 

до 30 км. 

 

 Рис. 4.1 – Засоби транспортування бетонної суміші:  автобетоновоз, 

автобетонозмішувач. 
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Автобетонозмішувач (рис.4.1,б) являє собою бетонозмішувальний 

барабан, встановлений на шасі автомобіля. Його використовують для 

транспортування на відстань до 70 м сухої бетонної суміші, приготування з неї 

в дорозі готової бетонної суміші, а також ДЛЯ перевезення готової бетонної 

суміші на менші відстані (до 30км). 

Подавання бетонної суміші в межах будівельного майданчика  

виконують крани в баддях, бетононасоси, бетоноукладачи  З СТРІЧКОВИМИ 

конвейєрами, вібраційними установками та пневмонагнітачами. 

Технологія укладання бетонної суміші залежить від виду, розмірів i 

положення конструкцій, кліматичних умов, устаткування, енергетичних 

ресурсів, властивостей суміші. Під час укладання бетонної суміші в 

опалубку її розподіляють, як правило, горизонтальними шарами однакової 

товщини, що забезпечує рівномірне ущільнення бетону. 

Ущільнення бетонної суміші забезпечує щільність і однорідність бетону 

і, як наслідок, його міцність і довговічність. Як правило, бетонну суміш 

ущільнюють вібруванням протягом З0...100с. Під дією вібрації суміш 

розріджується, з неї видаляється повітря; при цьому опалубна форма щільно 

заповнюється. 

Догляд за бетоном здійснюють у початковий період його тверднення і 

повинен забезпечувати: підтримання волого-температурних умов 

тверднення; запобігання виникненню значних температурно-усадочних 

деформацій і тріщин; оберігання бетону, що твердне, від ударів, струшувань, 

що може погіршити його якість. При цьому здійснюють заходи, що 

запобігають збезводнюванню бетону, а також передаванню на нього зусиль 

і струшувань. 

Строки початку розбирання опалубки залежать від досягнення бетоном 

потрібної міцності. Бічні поверхні розбирають, якщо міцність бетону 

забезпечує  непошкодження його поверхні під час розбирання опалубки 

(24...72 год). Підтримувальні  конструкції  опалубки  прольотних  конструкцій 
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(плит, балок, прогонів)  розбирають  при  досягненні  бетоном  міцності  70... 

100 % залежно від фактичного навантаження на конструкцію і її прольоту. 

Лекцiя 5.  Тема: Кам'яні роботиРізновиди кам'яних кладок 

 

Кам'яні роботи — це складний будівельний процес в якому провідною 

є кладка з природних чи штучних каменів несучих і огороджуючих 

конструкцій громадських та промислових будівель і деяких інженерних 

споруд. Кладку виконують на будівельному розчині вручну чи за допомогою 

підйомних кранів (кладка з великих блоків) з дотриманням відповідних 

правил розрізування. 

Різновиди каменів, що використовують у будівництві, визначають вид 

кладки сфери її застосування. 

Цегляну кладку з звичайної глиняної чи силікатної цегли за-

стосовують при зведенні стін, простінків, стовпів, перемичок, арок і 

сволоків, перегородок; з вогнетривкої цегли — для конструкцій, що працюють 

в умовах високих температур (промислові печі, димарі). 

Дрібноблочну кладку виконують із штучного і природного каменю 

правильної форми (керамічних, бетонних і шлакобетонних, гіпсових, 

силікатних і каменів із вапняків, черепашнику і туфів), маса яких (до 16 кг) 

дозволяє укладання їх вручну при зведенні стін, простінків, стовпів і 

перегородок. 

Тесова кладка — це кладка з природних каменів, яким надана правильна 

форма, призначена для зведення і облицювання монументальних будівель та 

інженерних споруд. 

Бутобетонну кладку з каменю і бетону застосовують при зведенні 

фундаментів і стін підвалів і залежно від ґрунтових умов у розпір із стінками 

траншей або опалубки. 

Великоблочну кладку виконують з блоків, виготовлених із бетону, 

керамзито- і шлакобетону, цегли і керамічних каменів або з природного 

каменю (вапняків, туфів та ін.), як з офактуреною, так і з неофактуреною 
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лицьовою поверхнею. При зведенні фундаментів і стін будівель блоки 

встановлюють стріловими кранами. 

Кладку виконують тільки горизонтальними рядами (рис.5.1.а). Камені, 

що вкладені довгим боком — ложком — вздовж стіни, створюють ложковий 

ряд, коротким боком — поперечником — поперечниковий ряд, відносно до 

фасаду будівлі — зовнішню і внутрішню версти. Заповнення між верстами 

зветься забуткою. Нижня грань каменю, що передає зусилля, і верхня, що їх 

сприймає, називаються постелями; зазор між каменями, який заповнюють 

розчином, називається швом. 

Шви бувають горизонтальними і вертикальними. Форма шва залежить 

від подальшого опоряджування поверхні кам'яних конструкцій. Під 

штукатурку й облицювання кладку ведуть у пустошовку (глибина пустого 

шва 10...15 мм). При цьому досягають найкращого зчеплення 

опоряджувального покриття з кладкою. Якщо кладку ведуть під 

розшивання з наданням швам відповідної форми (випуклої, угнутої, 

прямокутної чи трикутної), то зазор між каменями цілком заповнюють 

розчином (рис. 5.1, б). 

 

 

                     Рис. 5.1 - Елементи кладки й особливості її розрізування: 
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а — елементи кам'яної кладки; б — розшиті шви; в — дія на кладку похилоï сили; г 

— правильне розташування площин розрізування; б — неправильне розташування; є — 

кладка без перев'язузання швів: є — кладка з перев'язуванням швів; 1 — поперечник; 2 — 

ложок; З — постіль; 4 — горизонтальний шов; 5, 6 — вертикальні поздовжній і поперечний 

шви; 7, 9, 10 — зовнішня і внутрішня ложкові і поперечникові верстви; 8 — забутка; 

11...13— розшиті шви (неповний, угнутий, випуклий). 

Інструменти і пристрої для кам'яної кладки. В процес кладки входить 

цілий ряд виробничих і контрольно-вимірювальних операцій, виконуваних 

за допомогою відповідних інструментів і пристроїв. 

При виконанні в и р о б н и ч и х  о п е р а ц і й  користуються такими 

інструментами: 

розчинною лопатою перемішують розчин у ящику і подають його на 

стіну; комбінованою кельмою розрівнюють розчин (підготовка постелі) з 

одночасним заповненням вертикальних швів, підрізують розчин і сколюють 

цеглу; кувалдами і трамбівками розколюють і занурюють камені у бетонну 

суміш при бутовій і буто-бетонній кладках; молотком-кирочкою обрубують 

і стісують цеглу і керамічні камені; розшивками надають швам, заповненим 

розчином, відповідної форми. 

Під час к о н т р о л ь н о - в и м і р ю в а л ь н и х  о п е р а ц і й  використо-

вують такі інструменти і пристрої: 

рулетку і стальний метр — при розмітці прорізів примикань і перехресть 

стін та інших вимірювальних операціях; 

шнур-причалку — для фіксації горизонтальності і прямолінійності 

верхніх граней і товщини верстових рядів та інше. 

Кладка з штучних і природних каменів правильної форми. Залежно 

від конструктивних, експлуатаційних та інших особливостей  несучих і 

огороджуючих конструкцій будівель розглядають суцільну полегшену 

кладку і кладку з облицюванням. 

Суцільну н е а р м о в а н у  цегляну кладку застосовують при 

зведенні стін, простінків і стовпів, перегородок, при влаштуванні перемичок 

і карнизів. її виконують з одинарної повнотілої цегли (250X120X65 мм), цегли 

з технологічними пустотами (250Х I20X65 мм) і потовщеної (250X120X88 мм) 

цегли. 
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       Товщину стін вибирають кратною половині довжини цегли— 1/2, 

11/2, 2, 21/2, 3 цеглини. Середня товщина горизонтальних швів — 12 мм, 

вертикальних — 10 мм (допускаються шви завтовшки не більше 15 мм і не 

менше 10 мм). 

Для забезпечення монолітності кладки передбачають перев'язку 

поперечних і поздовжніх вертикальних швів за одно- чи багаторядною 

системою. При однорядній системі перев'язки чергуються поперечникові і 

ложкові ряди, при багаторядній кілька ложкових рядів перекривають одним 

поперечниковим. Кількість ложкових рядів залежить від виду цегли та її тов-

щини. При кладці з одинарної повнотілої і полегшеної цегли завтовшки 65 

мм поперечниковим рядом перекривають п'ять ложкових (таку перев'язку 

називають п'ятирядною). Якщо товщина цегли 65 мм, перев'язування 

ложкових рядів поперечниковими роблять через кожні 0,4 м (від верху 

нижнього до низу верхнього поперечникового ряду). При багаторядній 

системі перев'язування повздовжні вертикальні шви залишаються 

наскрізними на всю висоту ложкових рядів, а поперечні шви перев'язують 

у кожному рядi. 

Структура кладки і виконання її операцій. Процес цегляної кладки 

складається з таких операцій: встановлення і переставляння порядовок і 

шнура-причалки; подавання і розкладання цегли і розчину; закладання на 

кутах, примиканнях і перетинах стін маяків заввишки 4...5 рядів кладки у 

вигляді збіжної штраби; укладання цегли у верстові ряди і забутку; рубання і 

стісування цегли, розшивання швів (при необхідності). 

Організація робочого місця і праці мулярів. Робоче місце муляра є 

частиною загального фронту робіт ланки, в межах якої розташовані 

елементи конструкцій, що зводяться, матеріали, інструмент і пристрої, і 

переміщуються робітники. Робоче місце складається з трьох зон — робочої, 

матеріалів і допоміжної .У робочій зоні — смузі завширшки 0,6...0,7 м між 

кладкою і матеріалами — працюють муляри. Зона, в якій розміщені матеріали 

(пакети цегли і дрібних блоків, ящики з розчином і т. ін.), займає смугу 
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завширшки 1,3...1,5 м, а зона проходу робітників — допоміжна — 0,5...0,6 м. 

Загальна ширина робочого місця муляра 2,4...2,8 м. Матеріали слід 

розміщувати таким чином, щоб сприяти ефективному виконанню операцій. 

При зведенні глухих стін розчин і стінові матеріали розкладають уздовж 

фронту робіт почергово. Якщо стіна з прорізами, цеглу і дрібні блоки 

розміщують проти простінків, а розчин — проти прорізів. Стінові матеріали 

необхідно подавати на робоче місце заздалегідь (на 2...4 год роботи), а розчин 

— перед початком кладки. 

    Продуктивність праці муляра значною мірою залежить від висоти 

рівня кладки. Муляри досягають найвищої продуктивності при кладці 

каменів на висоті 0,5...0,6 м від рівня робочого місця . На початку кладки та зі 

зростанням її висоти продуктивність праці знижується. Враховуючи це, 

приймають, що висота ярусу кладки при товщині стіни до 2 цеглин дорівнює 

1,2 м, а при товщині 3 цеглини — 0,9 м. 

Кладка із природних каменів неправильної форми. Для бутової 

кладки застосовують камені неправильної форми масою до 30 кг: 

рваний камінь, у тому числі постелястий з двома приблизно рівнобіжними 

гранями і булижний округлої форми. Кладку ведуть горизонтальними 

рядами по можливості однакової товщини з перев'язкою швів з 

чергуванням у кожному ряду поперечникових і ложкових каменів. Перед 

укладкою камені очищають, а в суху, жарку і вітряну погоду ще й змочують 

водою. 
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 Рис.5.2 – Зведення конструкцій підземної частини будівлі із бутового 

каменя і великих бетонних блоків: 

а. б — кладка стрічкових фундаментів із бутового каменю під залив урозпір з 

ґрунтовою стінкою і опалубкою; в, г — те саме, з бутобетону; д, є — під лопатку відповідно 

на глибині до 1,25 і понад 1,25 м з подаванням до місця укладання за допомогою жолобів; 

є — кладка стін з одночасним облицюванням цеглою; ж, з — план і фасад кладки стін із 

бутового каменю під скобу; и, і — план і фасад циклопічної кладки; к, я — зведення 

фундаментів і стін підвала з великих бетонних блоків; 1, 9 — траншеї з вертикальними і 

похилими стінками; 2 — щебінь; З — бут; 4 — цементний розчин; 5 — опалубка; 6 — 

робочий настил; 7 — укос; 8 — підкладка; 10— бутобетон; 11— ящик для розчину: 12 — 

дерев'яний щит для приймання бутового каменю; 13 — жолоб для подавання буту; 14, 15 

— лоток для подавання розчину; 16 — гідроізоляція; 17 — кладка з лицьової цегли: 18 — 

бетонна підготовка: 19 — фундаментний блок-подушка; 20 — причалка з дроту; 21 — 

постіль з розчину; 22—бетон у примиканні; 23 — армований пояс; 24 — стінові блоки. 

 

При зведенні фундаменту перший ряд з великих постелястих каменів 

викладають насухо, ретельно заповнюють пустоту щебенем, утрамбовують 

і заливають рідким розчином, кладку наступних рядів виконують двома 

способами — під залив або під лопатку. 

Під час кладки під залив кожний ряд каменів висотою 15...20 см кладуть 

насухо в розпір зі стінками траншей (у щільних грунтах) або в опалубці 

(рис.5.2,а, б). При цьому способі версти не викладають. Пустоти між 
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каменями заповнюють щебенем і заливають цементним розчином 

рухливістю 13...15 см. Оскільки розчин не завжди потрапляє у місця, де 

камені торкаються один одного, то він нерівномірно розподіляється по 

поверхні, а в кладці виникають пустоти, що впливає на її міцність. Тому 

під заливку роблять кладку фундаментів тільки під будівлі не вищі двох 

поверхів. 

Кладку під лопатку починають з викладання верстових рядів заввишки 

ЗО см на розчині рухливістю 4...6 см. Виступи каменів, що заважають кладці, 

сколюють. Кожний камінь кладуть на розчин і осаджують ударами 

кувалди. В проміжки між верстовими рядами накидають розчин і на нього 

кладуть камені забутки. Пустоти між каменями заповнюють щебенем 

(рис.5.2. д, є, ж, з). Кладку під лопатку застосовують при зведенні стін; 

простінків і стовпів. При цьому камені підбирають по шаблону однієї висоти, 

сколюючи їхню чільну сторону для одержання рівної поверхні кладки. 

 

         Бутобетонна кладка. Таку кладку з буту і бетонної суміші ведуть 

урозпір зі стінками траншей (в щільних грунтах) або з бічними щитами 

опалубки (рис.5.2, в, г). Бетонну суміш подають до місця укладання по лотоку, 

встановленому під кутом 60°, і укладають горизонтальними шарами не вище 

0,3 м. Після укладання шару бетонної суміші поверхню ущільнюють 

поверхневими вібраторами.   

 При бутобетонній кладці камені розкладають штабелями вздовж 

фронту робіт таким чином, щоб кількість їх не перевищувала половини 

об'єму масиву. Для приймання бетонної суміші і подання її в тіло 

фундаменту між штабелями каменів необхідно лишити відповідні 

розриви. Бутобетонну кладку ведуть ланкою «двійка».  

 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ 
 

1. Архітектурні можливості при зведенні будівельних конструкцій з кам'яних 

матеріалів. 
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2. Види декоративних кладок і застосування їх при зведенні огороджуючих 

конструкцій. 

Лекцiя 6. Тема: Будівельно-монтажні роботи 

 

6.1. Організація монтажного процесу. Монтажні роботи — це 

комплексний процес механізованого зведення об'єктів з елементів 

заводського виготовлення. 

До складу комплексного процесу монтажу будівельних конструкцій 

входять три групи процесів: транспортні, підготовчі та монтажні. Основний 

процес — монтажний — це встановлення конструкцій в проектне 

положення, їхнє закріплення й обробка стиків. 

Процес встановлення конструкцій складається з комплексу послідовно 

виконуваних робочих операцій, а саме: стропування монтажних елементів, 

піднімання їх, наведення та встановлення на опори, вивіряння, тимчасове 

закріплення, зняття стропів. 

6.2. Механізація монтажних робіт. У комплексному процесі монтажу 

будівельних конструкцій значну роль відіграють машини. Монтажні 

машини поділяють на дві основні групи: стаціонарні та пересувні. Група 

пересувних машин, у свою чергу, поділяється на обмежено-мобільні та 

мобільні.  

До групи с т а ц і о н а р н и х  к р а н і в  належать: щоглово-стрілові 

(рис.6.1,1);приставні; стрілові та тросові підйомники; шеври; крани-щогли 

(рис 6.1,2). 

Щоглово-стрілові крани використовують в основному при зведенні 

промислових споруд. Вони мають підвищену вантажопідйомність. Недоліком 

таких кранів є обмеженість застосування та складність переміщення їх.       

Приставні крани застосовують при зведенні промислових i цивільних 

будівель та споруд великої висоти (150 м і більше). При зведенні об'єктів 

незначної висоти крани можуть бути використані як пересувні. Вони мають 
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значні виліт гака стріли (35...50 м) та вантажопідйомність (4...12,5 т). 

Прикріплюють кран до будівель i споруд за допомогою спеціальних тяжів. 

 

 

 
 

Рис. 6.1.Різновиди будівельних кранів: 
1 — щоглово-стріловий; 2— кран-щогла; 3 — баштовий з поворотною стрілою; 4 — 

баштовий з поворотною платформою; 5—баштовий з поворотною баштою; 6 — козловий; 

7 — автомобільний з гнучким підвішенням стріли; 8 — автомобільний з жорстким 

підвішенням стріли; 9— пневмоколісний, оснащений основною стрілою; 10 — з 

некерованим гуськом; 11 — з баштово-стріловим оснащенням; 12 — кран на гусеничному 

ходу в звичайному виконанні; 13 — те саме, в баштово-стріловому; 14 — самопідйомний 

 

Стрілові підйомники використовують головним чином для подавання 

матеріалів при виконанні опоряджувальних, санітарно-технічних, 

електромонтажних та ремонтних робіт. Їхня вантажопідйомність дорівнює 

0,3...0,5 т, швидкість піднімання вантажної платформи — 0,4...0,6 м/хв, висота 

піднімання — до 60 м. 

Крани-щогли застосовують при зведенні високих споруд з невеликими 

розмірами в плані. Вантажопідйомність кранів-щогл залежить від 
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конструкції щогл i стріл. Монтаж цими кранами виконують у 

зафіксованому просторі, обмеженому радіусом дії. 

До групи о б м є ж є н о-м обільних к р а н і в  належать: баштові крани 

(рис. 6.1, З, 4, 5), портальні залізничні, козлові (рис. 6.1,6). 

Баштові крани займають провідне місце серед вантажопідйомних 

машин, особливо в житловому та громадському будівництві. За 

призначенням їх поділяють на дві групи: крани для масового цивільного 

будівництва вантажопідйомністю до 10 т та крани для промислового 

будівництва вантажопідйомністю понад 10 т. 

Портальні крани у будівельному виробництві застосовують рідко. 

Зона їхньої дії визначається розмірами кранової колії та вильотом стріли. 

Конструктивно ці крани є різновидом баштових та стрілових. Характерною 

ознакою їх є високий портал, що дає змогу пропускати під собою різний 

транспорт. 

Залізничні крани використовують у будівництві мостів, шляхопроводів 

та інших споруд, розташованих поблизу залізниць. Вантажопідйомність їх 

5...75 т при вильоті стріли 10...45 м. 

Козлові крани — це мостова балка чи ферма, вздовж якої переміщується 

вантажний візок. Балка крана спирається на дві ноги, оснащені ходовими 

рейковими візками з механізмом переміщення. Вантажопідйомність кранів 

5...200 т при прольоті 9...74 м  i  висоті підйому гака 7...76 м. 

Такі крани застосовують для монтажу конструкцій житлових будинків 

(переважно з об'ємних блоків) та промислових будівель великої довжини, 

лінійних споруд-естакад, гідротурбін, цементних печей, а також для 

обслуговування складів залізобетонних заводів. Цими кранами можна 

вести роботи в зоні, ширина якої визначається радіусом їхньої дії, а довжина 

— довжиною шляху їх переміщення. 

До групи м о б і л ь н и х  к р а н і в  належать: самохідні автомобільні 

(рис. 6.1, 7, 8), пневмоколісні (рис. 6.1, 9, 10, 11), гусеничні (рис. 6.1, 12, 13). 
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Ця група кранів фактично не має обмежень зони роботи. Вони легко 

переводяться з об'єкта на об'єкт та в межах самого об'єкта. 

Автомобільні крани монтують на шасі вантажних бортових ав-

томобілів, їхня вантажопідйомність 4; 6,3; 10, 16 т та більше. Такі крани 

використовують для монтажу легких будівельних конструкцій та вантажно-

розвантажувальних робіт. До переваг цих кранів  слід віднести їхні 

мобільність, маневреність, велику швидкість пересування, а до недоліків — 

необхідність установлення виносних опор, без яких вантажопідйомність крана 

зменшується на 20 %. 

Пневмоколісні крани, вантажопідйомністю 16; 25; 63 та 100 т.,  

монтують на спеціальному шасі, яке ширше, ніж у автомобільних кранів. Їх 

застосовують на монтажних роботах у цивільному та промисловому 

будівництві. 

Гусеничні крани, вантажопідйомністю 10...160 т.,  мають високу 

прохідність та маневреність. Для їхнього переміщення не потрібні спеціальні 

під'їзні колії, вони працюють без виносних опор. Їх використовують для 

монтажу конструкцій цивільних та промислових будівель. 

В и б і р  м о н т а ж н и х  к р а н і в .  Попередньо слід вивчити умови, за 

яких будуть виконувати монтаж. Крім того, необхідно розглянути об'ємно-

планувальні та конструктивні особливості об'єкта, що буде зводитися; 

термін монтажу будівлі чи її частин; прийняті методи організації 

монтажного процесу. 

Рис.6.2 – Схеми визначення 

монтажних характеристик кранів: 

 а — баштового; б — самохідного 
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Вибір монтажних кранів виконують у два етапи. На першому етапі 

визначають потрібні монтажні характеристики: монтажну масу елементів, 

висоту піднімання гака крана та виліт стріли. Після цього за довідковою 

літературою добирають не менш як два варіанти кранів, що відповідають 

визначеним характеристикам. На другому етапі, внаслідок техніко-

економічного порівняння вибраних варіантів, вибирають один, найбільш 

доцільний. Схеми для визначення необхідних характеристик наведені на 

рис.6.2 

Монтажна маса елемента, т 

Qм = Q + g ,                                                                             (6.1)    

де Q -маса найважчого елемента, розташованого на максимальній 

відстані від крана, т; g - маса встановленого на ньому оснащення, 

вантажозахватних пристроїв тощо, т.  

     Висота підйому гака, м, 

Нм=h1 + h2+ h3 +h4,                                                               (6.2) 

де h1- відстань між рівнем стоянки крана та монтажним горизонтом, м ; 

h2=0,5...1 -зазор між рівнем опори й  нижнім  кінцем елемента, що подається 

на монтаж, м; h3- висота елемента, що монтують, м; h4— висота такелажного 

пристрою, м.  

Виліт стріли для баштових кранів, м, 

L= l1+ l2+ l3,                                                                                                                      (6.3) 

де l1— ширина споруджуваної будівлі, м; l2— найменша відстань між 

найбільш виступаючими частинами будівлі й крана, м; l3— радіус повороту 

нижньої противаги (l1=r) або 1/2 ширини бази крана (l1 =1/2B) при верхньому 

розташуванні противаги. 

Виліт стріли для самохідних кранів, зайнятих на монтажі конструкцій 

підземної частини будівлі, м, 

Lст= l1'+ l2'+ l3'+l4'+l5'+l6',                                                                                   (6.4) 

де l1'—половина ширини будівлі в осях, м; l2'—половина ширини 

підошви фундаменту, м; l3' = 0,5...0,6— відстань від фундаментної подушки до 
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нижньої частини укосу, м; l4'—закладення укосу (визначається за 

будівельними нормами залежно від категорії грунту); l5'— відстань від 

верхньої грані укосу до  найближчого  колеса  чи  гусениці  крана,  м; l6— 

половина  ширини  колії крана, м. 

При зведенні наземної частини будівлі необхідний виліт гака 

самохідних стрілових кранів визначають, виходячи з допустимого 

наближення стріли до змонтованого елемента: 

L= l1+ l2+ l3,                                                    (6.5) 

де l1— відстань між віссю гака крана й зовнішньою поверхнею будівлі 

чи її виступаючої частини, м; l2— відстань між зовнішньою поверхнею будівлі 

й шарніром кріплення стріли крана, м; l3—відстань між шарніром кріплення 

стріли та віссю повертання крана, м. 

6.3. Монтаж елементів залізобетонних конструкцій. Фундаментні 

блоки с т а к а н н о г о  типу. До початку монтажу виконують підготовчі 

роботи та визначають і закріплюють місця розташування фундаментів 

(рис.6.3.) По периметру будівлі чи по її кутах установлюють обгороджування 

і натягують між ними дріт, який визначає положення осей. За допомогою 

виска переносять на дно виїмки точки перетину осей. Від цих точок 

відміряють проектне положення зовнішньої грані фундаментного блока в 

чотирьох напрямах і закріплюють це положення кілками. На бічних гранях 

фундаменту по осях наносять фарбою риски,  якi сумiщують під час монтажу 

з забитими кілками. 

 

 

Рис.6.3 – .Геодезична розбивка фундаментів  
                            стаканного типу: 
1— обгороджування; 2,8  — риски;  

3 — дріт, що визначає положення осей;  

4- висок; 5-кілочки-фіксатори; 6-фундамент; 

7.-осi фундаменту. 
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Монтаж, як правило, ведуть від одного торця будівлі до другого. 

Після монтажу фундаментів під усю будівлю чи на окремих ділянках за 

допомогою теодоліта перевіряють правильність їхнього положення. 

С т р і ч к о в і  фундаменти. Підготовку основи й розбивку осей 

виконують так, як це роблять при монтажі фундаментів стаканного типу. 

Стрічкові фундаменти складаються в основному з двох елементів і 

блока-подушки трапецієподібної чи прямокутної форми й стінових блоків 

чи панелей, з яких монтують стінки фундаментів. Монтаж починають з 

установлення двох маячних блоків-подушок на відстані не більше 20 м один 

від одного. Між ними натягують шнур-причалку і монтують проміжні блоки. 

Наступні ряди фундаментів чи стін підвалу встановлюють на розчині з 

ретельним заповненням горизонтальних та вертикальних швів. 

Проектне положення блоків визначають за рисками, нанесеними на 

маячні блоки-подушки. Після укладання останнього ряду блоків 

перевіряють правильність їхнього положення відносно розбивочних осей за 

допомогою теодоліта, а нівеліром перевіряють поверхні верхнього ряду 

блоків. 

Колони  о д н о п о в е р х о в и х  будівель. Під час підготовки до 

монтажу наносять риски установочних осей на верхні грані фундаментів та 

бічні грані колон. На дно стаканів фундаментів укладають армобетонні 

підкладки чи шар жорсткого бетону. 

Високі колони обладнують помостами i монтажними драбинами на 

рівні підкранової консолі для встановлення підкранових балок, а на рівні 

оголовка для встановлення та закріплення підкроквяних чи кроквяних ферм. 

 Для піднімання колон застосовують універсальні стропи, захвати та 

спеціальні траверси. Після піднімання та встановлення колони на місце, не 

знімаючи її з гака крана, виконують вивіряння її положення, суміщуючи 

осьові риски на колоні й фундаменті. 

Колони заввишки 12 м в стаканах фундаментів тимчасово за-

кріплюють за допомогою клинів або кондукторів, а колони заввишки понад 
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12 м — кондукторами та розтяжками в площині найбільшої гнучкості 

колони, а колони заввишки понад 18 м розкріплюють чотирма розтяжками. 

Колони  багатоповерхових  будівель .  У  багатоповерхових 

будівлях застосовують колони одно-, дво- та триповерхові. Колони першого 

ярусу в стакани фундаментів установлюють так як і колони одноповерхових 

будівель. Колони верхніх ярусів установлюють на оголовки нижніх. Для 

зручності виконання робіт місця з'єднань розташовують вище рівня 

міжповерхових перекриттів на 0,5...І м. 

Встановлення, вивірення та тимчасове закріплення виконують за 

рисками з зварюванням деталей стикових з'єднань у обсязі, достатньому для 

забезпечення стійкості колони після її розстропування. Крім того, 

застосовують поодинокі гвинтові чи групові кондуктори на чотири колони. 

П і д к р а н о в і  балки. До початку монтажу на консолях колон 

наносять риски поперечних та поздовжніх осей та на внутрішньому боці 

колони — риску позначки верху балки. Під час піднімання балку утримують 

від розгойдування відтяжками. 

Правильність опускання балки контролюють суміщенням рисок 

поздовжньої осі на балці та консолі, а при наявності раніше змонтованої 

балки — по рисках на ній. 

Постійне закріплення балок i замонолічування стиків виконують після 

встановлення та геодезичної перевірки всіх балок у прольоті або ж на 

ділянці між температурними швами. 

Р и г е л і  i  б а л к и  б а г а т о п о в е р х о в и х  б у д і в е л ь .  Ці елементи 

укладають на консолі або приварені до колон столики. Монтаж ведуть з 

дотриманням суміщення осьових рисок та однакового зазора між торцями 

ригелів та балок і гранями колон. Ретельне виконання цих умов дає змогу 

за один раз укласти ригель чи балку в проектне положення. Стики зварюють 

одразу після укладання ригелів чи балок. 

Плити п е р е к р и т т я .  В багатоповерхових будівлях плити 

перекриття монтують після встановлення колон, ригелів i прогонів у межах 
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поверху чи захватки. В каркасних промислових будівлях монтаж плит 

починають із встановлення розпірних (міжколонних) плит, а потім монтують 

рядові плити, які укладають на постіль з цементного розчину. 

Підкроквяні  i    кроквяні   ферми .    До піднімання  ферму 

обладнують колисками, драбинами, закріплюють страхувальний канат, 

розчалки та відтяжки. Ферми піднімають за допомогою траверс із 

напівавтоматичними захватами. їх стропують за верхній пояс у вузлах, де 

сходяться стойки та розкоси, за дві чи чотири точки. Установлюють ферми 

за рисками, нанесеними на фермі i колоні. 

Плити покриття. Для стропування плит застосовують 

чотирирозгалуженi стропи, балансирні траверси та траверси з гірляндним 

підвішенням плит. 

Порядок i напрям установлення плит вказані в проекті виконання 

робіт. Послідовність монтажу повинна забезпечувати стійкість будівлі та 

можливість вільного доступу для приварювання плит. Кожну плиту 

приварюють у трьох точках. Тимчасова прихватка не допускається. 

С т і н о в і  п а н е л і .  Монтаж стінових панелей є завершальним 

етапом у зведенні каркасної будівлі. Панелі встановлюють в одноповерхових 

будівлях на всю висоту, послідовно в кожному кроці колон. Точність 

встановлення панелей перевіряють: по вертикалі — рейкою-виском, по 

горизонталі — рівнем. Стропи знімають із змонтованої панелі тільки після 

остаточного закріплення її знизу та тимчасового зверху. 

Стінові панелі в багатоповерхових каркасних будівлях монтують в 

єдиному потоці з каркасом або самостійним потоком після зведення каркаса. 

Для піднімання i встановлення панелей використовують механізовані 

траверси або траверси із підтримуючими пристроями . 

Панелі встановлюють у такій послідовності: стропують, подають до 

місця встановлення, прикріплюють балку траверси до плити, звільняють 

гаки крана від стропів траверси, вивіряють та прикріплюють панель до 

колони і знімають талі. Послідовність установлення панелей залежить від 
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типу збірних елементів, способу їхнього закріплення, використовуваних 

вантажопідйомних механізмів та монтажного оснащення. 

 

6.4. Зведення житлових будівель. Житловими будівлями є житлові 

будинки, готелі, пансіонати та гуртожитки. Такі будівлі умовно 

поділяються на дві частини — підземну та надземну. Підземну частину 

багатоповерхових будинків, як правило, зводять з таких конструктивних 

елементів: стрічкових чи ростверкових фундаментів по звичайній основі 

або палям, стін з рядових залізобетонних блоків, елементів сходово-ліфтової 

шахти та плит перекриття. Наземну частину зводять із дрібноелементних 

матеріалів (цегли, керамічних каменів та дрібних блоків), великих блоків 

(підвіконних, простінкових, перемичних та кутових для зовнішніх стін, а 

також вертикальних та горизонтальних блоків для внутрішніх стін) та 

панелей для зовнішніх стін розміром на 1 або 2 кімнати (двомодульні панелі), 

а для внутрішніх стін — на 1 кімнату. 

У житлових будинках перекриття влаштовують із залізобетонних 

багатопустотних плит або шатрових панелей розміром на кімнату. В 

будинках з великих блоків кількість поверхів не перевищує 15 (звичайно 5; 

9; 12), а в панельних будинках — 25. 

6.5. Монтаж фундаментів. До початку монтажу фундаменту виймають 

грунт, готують основу під фундамент, закріплюють осі і влаштовують 

постійні (де це можливо) та тимчасові дороги. Крім того, в цей час мають 

бути доставлені на будівельний майданчик необхідні будівельні деталі, 

інструменти та пристрої, а також встановлені пересувні тимчасові споруди. 

Монтаж фундаментних блоків i блоків стін підвалу починають відразу 

після закінчення земляних робіт у котловані. Під час монтажу стрічкових 

фундаментів насамперед готують поверхню під фундамент. На піщаному 

грунті поверхню лише ретельно вирівнюють, на глинистих — у котловані під 

блоки-подушки роблять заглиблення на 10 см нижче проектної відмітки дна 

котлована, а перед монтажем блоків підсипають в них пісок до проектної 
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відмітки. Переносять  проектні  осі  на  натуру (розмічають фундамент) 

(рис. 3.9, а), для чого навколо котлована встановлюють обгороджування. 

Після розмічання фундаменту між протилежними обгороджуваннями 

натягають і закріплюють над котлованом дротяні осі. На перетині цих осей 

спускають висок і за його положенням фіксують осі на дні котлована. Від 

цих осей відмірюють відстань до зовнішньої грані фундаментної стрічки, де 

забивають два металевих штирі так, щоб натягнутий між ними дротяний 

шнур-причалка знаходився на 2...З мм за межами фундаментної стрічки.                     

Монтаж починають із встановлення маякових кутових та проміжних 

блоків-подушок на відстані один від одного до 20 м (рис. 6.4,б).                            

Блок,  поданий  краном,  опускають  на  підготовлену  поверхню  (рис. 

6.4, в). Монтажники орієнтують блок за шнуром-прнчалкою та монтажним 

зазором між блоками. 

Рис. 6.4- Схема розбивки та монтажу стрічкових фундаментів: 

а — загальна схема; б — схема монтажу маякових блоків; в — монтаж проміжного 

фундаментного блока; 1 — інвентарне обгороджування; 2 — дріт по осі торцевої стіни; 3 

— дріт по осі поздовжньої стіни; 4 — вісь фундаменту; 5 — шнур-причалка; 6, 7 — кутові 

маякові блоки; 8 — проміжні маякові блоки; 9 — змонтований блок; 10 — монтажний зазор 

між блоками і шнуром-причалкою; 11 — блок, який монтують 

 

Горизонтальність встановлення та відмітку верху маякових блоків-

подушок контролюють нівеліром, а рядкових — за шнуром-причалкою та 

правилом. Контроль за взаємно перпендикулярними осями для маякових 

блоків виконують за допомогою теодоліта, а для рядкових — за шнуром-

причалкою та монтажним зазором між ними. 
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Поверхню під стінові блоки ретельно вирівнюють. Монтаж рядкових 

стінових блоків виконують між раніше встановленими маяковими блоками. 

По рисках, нанесених на маякових блоках, визначають їхнє проектне 

положення. Після укладання останнього ряду за допомогою теодоліта 

перевіряють правильність їх положення відносно осей. Відмітку верху 

останнього ряду перевіряють нівеліром. Після усунення недоліків 

фундаменти згідно з приймально-здавальним актом здають під монтаж 

наступних конструкцій. 

Монтаж будинків із великих блоків. По верху фундаменту фарбою 

відмічають осі; за допомогою теодоліта або сталевої рулетки перевіряють 

кути між ними. Допоміжні осі будинку виносять на відстань близько 1 м від 

зовнішньої площини стін і закріплюють їх паралельно осям зовнішніх стін 

штирями, які забивають у грунт. 

Користуючись монтажною схемою, визначають положення блоків 

першого ряду. Після цього приступають до монтажу блоків.  
 

 

            Рис. 6.5 - Монтаж стін із великих блоків: 

1...3 — маякові блоки; 4, 5 — простінкові блоки; 6...9 — підвіконні блоки; 10...13 

— блоки перемичок 
 

Його починають із встановлення маякових блоків, розміщених у  

кутах, у місцях пересічень стін i в проміжках між ними на відстані 12...20м 

один від одного (рис.6.5 .).                                                                                 

Після встановлення маякових блоків укладають інші блоки в такій 

послідовності: спочатку встановлюють усі простінкові блоки, потім — 

підвіконні. Закінчують монтаж встановленням перемичних блоків.                
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При монтажі глухих ділянок стін блоки укладають послідовно — від 

одного маякового блоку до іншого. Під час монтажу блоків внутрішніх стін 

застосовують ті самі способи, що й при зведенні зовнішніх стін. 

Зведення будівель з великих блоків виконують за захватками. При 

цьому застосовують тільки поелементний монтаж методом нарощування. 

Перевагу віддають методу монтажу зі складу.  

Техніка безпеки при зведенні житлових будинків. Монтаж будинків 

слід здійснювати відповідно до проекту виконання робіт, у якому повинні 

бути відображені організація робочих місць; послідовність технологічних 

операцій; методи i пристрої для безпечної роботи монтажників; розміщення 

та зони дії монтажних механізмів; способи складування будівельних 

матеріалів та збірних конструкцій. При розробленні цих заходів слід 

використовувати СНиП ПІ-4-95«Техника безопасности в строительстве». 

При влаштуванні на роботу робітники проходять вступний інструктаж 

з правил безпечного виконання робіт у головного інженера будівельного 

управління або інженера з техніки безпеки. Після цього з ними проводить 

інструктаж на робочому місці начальник дільниці, виконроб чи майстер. 

Повторний інструктаж слід проводити не менше одного разу в три місяці. 

На території монтажних робіт проходи i проїзди повинні бути 

загороджені, оснащені покажчиками, написами та світловими сигналами. 

Для переміщення робітників з поверху на поверх необхідно 

використовувати постійні сходові клітки, підйомники, ліфти. На відкритих 

перекриттях слід встановлювати огороджуючі перила заввишки 1 м. 

Забороняється переносити краном вантажі над робочими місцями 

монтажників, інших робітників та кабінами автотранспорту. На захватці, 

де провадять монтаж конструкцій, забороняється виконувати будь-які 

роботи, крім монтажних. 

При підніманні та монтажі збірних конструкцій сигнали машиністу 

крана має подавати бригадир монтажників або такелажник.  
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Забороняється укладати на перекриття стінові панелі чи блоки. 

Сходові марші, балконні плити слід встановлювати з перильною 

загорожею. 

Під час виконання зварювальних робіт, закріпленні струбцин на 

змонтованих панелях, знятті стропів, заповненні стиків монтажники 

повинні користуватись котючими драбинами чи монтажними столиками. 
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Лекцiя 7. Тема:  Опоряджувальні роботи 

 

Опоряджувальні роботи — це комплекс будівельних процесів, які 

виконують на завершальному етапі будівництва (реконструкції) будинків чи 

споруд з метою надання їм певного архітектурно-естетичного вигляду, 

захисту їх від руйнівної дії атмосферних впливів i агресивного середовища, 

враховуючи вимоги санітарії та гігієни. В цей комплекс входять: склярські, 

штукатурні, малярні, шпалерні, облицювальні роботи, а також влаштуван-

ня підлог. 

     Склярські роботи — це будівельний процес, пов'язаний з склінням 

зовнішніх та внутрішніх світлових прорізів (вікон, дверей, вітрин, світлових 

ліхтарів, теплиць тощо) у будинках і спорудах з метою забезпечення їх 

природним освітленням, звуко- і теплозахистом і запроектованою 

декоративністю. Виконують ці роботи до початку інших опоряджувальних 

робіт для захисту робітників від протягів, холоду, негативної дії 

атмосферних опадів, а також для створення в приміщеннях належних 

технологічних умов для виконання робіт. 

    Штукатурні роботи — це процес покриття конструкцій або їх 

окремих елементів шаром штукатурного розчину (мокрою штукатуркою), 

або штукатурними листами заводського виготовлення (сухою 

штукатуркою). 

Такі роботи виконують для вирівнювання поверхні конструкцій 

(звичайна штукатурка), надання поверхні декоративних якостей 

(декоративна штукатурка), виконання спеціальних вимог (спеціальна 

штукатурка, що може бути гідро-, тепло-, звуко-, газоізоляційною або 

рентгенозахисною). 

Монолітна штукатурка (мокра)—шар штукатурного розчину, 

нанесеного на конструкцію і обробленого спеціальним інструментом. Ця 

штукатурка буває проста, поліпшена i високоякісна. Чим вище категорія 
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штукатурки, тим більша кількість робочих операцій, пов'язаних з їх 

влаштуванням. 

Просту штукатурку використовують при опорядженні приміщень 

складського та допоміжного призначення, поліпшену — житлових, 

промислових, адміністративних, навчальних, сільськогосподарських 

будинків i споруд, високоякісну — громадських споруд культурного 

призначення, адміністративних споруд першого класу, а також фасадів. 

Товщина шару простої штукатурки не повинна перевищувати 12 мм, 

поліпшеної — 15 мм, високоякісної — 20 мм. 

Основні елементи штукатурного шару: набризк — для надійного 

зчеплення штукатурки з основою (конструкцією); грунт — для вирівнювання 

поверхні, в спеціальних штукатурках виконує робочу функцію; накривний 

шар — для надання поверхні хімічних і функціональних властивостей. 

 Шпалерні роботи — це опорядження внутрішніх поверхонь шпа-

лерами, лінкрустом i синтетичними рулонними матеріалами. 

Залежно від матеріалу й експлуатаційних властивостей шпалери 

поділяють на звичайні, вологостійкі та звуковбирні. 

Облицювальні роботи — це роботи, пов'язані з закріпленням 

опоряджувальних матеріалів на лицьових поверхнях конструкцій.  

Облицювальні роботи виконують як у заводських умовах, так і в 

умовах будівельного майданчика. Облицювання поділяється на внутрішнє і 

зовнішнє, воно може бути або з природного декоративного каменю, або з 

штучних матеріалів. Як облицювальні найчастіше використовують такі 

породи каменю, як мармур, граніт, лабрадорит, габро, вапняк, туф і піщаник; 

із штучних матеріалів — облицювальні плити і плитки: керамічні (матові, 

глазуровані, мар-муроподібні), цементно-піщані, мозаїчні, скляні, 

пластмасові, гіпсові, азбестоцементні, деревні та пластикові листи. 

Конструкція облицювання складається з трьох основних елементів: 

підготовки, проміжного прошарку і облицювального покриття (рис.7.1.). Як 

підготовку найчастіше використовують цементно-піщаний розчин, за 
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допомогою якого вирівнюють опоряджувальну поверхню, а як проміжний 

прошарок — цементно-піщаний розчин або мастики. 

Залежно від призначення облицювальні покриття можуть бути 

захисними, санітарно-гігієнічними і декоративними. Найчастіше ці покриття 

відповідають усім цим вимогам. 

Технологія облицювальних робіт залежить від виду облицювальних 

матеріалів, способу їх закріплення та місця виконання робіт (завод чи 

будівельний майданчик). 

Облицювальні роботи, виконувані на будівельному майданчику, 

поділяють на такі процеси: підготовка облицювальних матеріалів та 

приготування клеючих сумішей і кріплення; готування опоряджувальної 

поверхні; облицювання поверхні. 

                                                                           

                

Рис. 7.1-   Структура облицювального покриття: 

1 — фасонні плінтусні плитки;  

2 — підготовка і прошарок з розчину;  

З — цокольна кольорова глазурована плитка; 

 4 — рядкова облицювальна глазурована плитка; 

 5 — фризова кольорова глазурована плитка; 

 б — карнизна фасонна плитка; 

 7 — карнизні кути 

 

 

 

 

 

Улаштування підлог — це одна з опоряджувальних операцій, до якої 

ставлять вимоги залежно від призначення споруди в цілому і кожного 

приміщення окремо. Так, у житлових приміщеннях підлога повинна мати 

малий коефіцієнт теплозасвоєння; в санітарних вузлах, басейнах, магазинах 

— мати підвищену водостійкість; в театрах, бібліотеках — бути безшумною. 
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  Підлоги повинні бути довговічними та важкоспалимими, надійно 

протистояти стиранню верхнього шару, мати високі показники з тепло- і 

звукоізоляції, хороші експлуатаційні і санітарно-гігієнічні властивості, 

відповідати художньо-декоративним вимогам. 

Підлога складається з таких основних конструктивних елементів: 

покриття (чистої підлоги) — верхнього елемента підлоги, що сприймає 

експлуатаційне навантаження; прошарку — проміжного шару, що з'єднує 

покриття з нижніми елементами підлоги (мастика, клей, цементно-піщаний 

розчин); рівняльного шару — шару завтовшки 8...15 мм з цементно-піщаного, 

полімерцементного та інших розчинів, ізоляційного шару — гідро-, тепло- і 

звукоізоляційного покриття; підстильного шару (підготовки) — елемента 

підлоги, що розподіляє навантаження на грунт (гравій, шлак, щебінь). 

Технологія влаштування підлог залежить насамперед від матеріалу 

покриття. Саме за ним підлоги поділяються на суцільні, з штучних i 

рулонних матеріалів. До суцільних підлог належать підлоги бетонні, 

мозаїчні, цементно-піщані, асфальтобетонні, металоцементні, ксилолітові, 

полімербетонні, наливні; до підлог із штучних матеріалів — покриття з 

деревини, кераміки, скла, природного каменю, шлакоситалу, 

полівінілхлоридних плиток, бетонних плит тощо; до підлог із рулонних 

матеріалів — 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 приміщенні (в 

зимових умовах). 

Суцільні покриття підлоги влаштовують по підстильному шару, стяжці 

з бетону або по залізобетонному перекриттю. 
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Лекцiя 8. Тема: Гідрозахист будівель і споруд 

 

При проектуванні гідрозахисних покриттів необхідно враховувати такі 

фактори: призначення ізолювальної конструкції і гідрозахисту; природні 

умови роботи конструктивного елемента, що захищають, конструктивні 

характеристики конструкції, що захищають, i матеріал, з якого вона 

виготовлена; можливість нагляду за гідрозахистом у процесі експлуатації 

та його ремонту; характер руйнування. Слід ураховувати і термін виконання 

робіт, наявність у даному районі будівництва місцевих гідрозахисних ма-

теріалів i необхідного обладнання. 

Показником доцільності використання того чи іншого методу 

гідрозахисту конструкцій чи споруди в цілому повинна бути його 

економічність, що включає одночасні затрати на влаштування гідрозахисту, 

експлуатаційні затрати на ремонт та довговічність гідрозахисту. Роботи слід 

виконувати згідно з проектом організації робіт, технологічними картами  i 

картами трудових процесів. 

З метою скорочення терміну виконання покрівельних робіт ви-

користовують потоковий метод з суміщеним графіком і максимальним 

використанням механізації. Роботи можна виконувати кількома потоками 

одночасно. Площу покрівлі для одного потоку (фронт робіт) ділять на 

кілька однакових ділянок (захваток) з однаковим обсягом робіт (рис.8.1). 

При цьому слід враховувати розміщення температурних швів, парапетних 

стінок, які можна використати як кордони захваток. 

Покрівельні роботи виконують комплексні або спеціалізовані бригади 

покрівельників, які поділяють на ланки по 2, 3 чоловіка в кожній. Ланка 

повинна мати обсяг робіт (ділянку) не менше її змінного виробітку. До 

початку покрівельних робіт слід перевірити якість улаштування основи під 

покрівлю, наявність акта на роботи. На покритті повинні бути закінчені всі 

будівельні роботи, в тому числі і влаштування огорожі. 
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Рис.8.1- Схема організації роботи при влаштуванні рулонної покрівлі: 
 а — очищення поверхні; б — грунтування основи; в — наклеювання рулонного 

килима; 1 — пересувна покрівельна установка;2— форсунка; 3 — пневматичний скребок; 

4 — гумові  рукава; 5 — очищена основа;6 — грунтована основа; 7 — регістр для розподілу 

клеючої мастики; 8 — шланги  з тканини;     9 — вудочка-розбризкувач; 10 — каток-

розкатник; 11— коток для накочування руберойду; 12 — рулони руберойду; 13 — 

наклеєний рулонний килим; П1,П2,П3 -покрівельники. (Стрілками показано напрям вітру, 

штриховою лінією  з стрілками — напрям руху покрівельників) 

 

Спеціалізований потік по влаштуванню покрівлі включає кілька 

окремих потоків (наприклад, підготовку основи, виконання паро- і 

теплоізоляції, захисних стяжок, гідрозахисту). Ведучим окремим потоком у 

складі спеціалізованого є влаштування гідрозахисного шару. 

При виконанні гідроізоляційних робіт особливу увагу приділяють 

взаємозв'язку їх із земляними, бетонними та монтажними роботами, а також 

створенню умов, які б гарантували неможливість руйнування гідроізоляції 

при виконанні наступних робіт. 

 


