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Тема: СТІНИ  БУДІВЕЛЬ 

Тема уроку: Конструктивне вирішення зовнішніх теплоефективних стін  

Загальні положення проектування теплоефективних стін  

Багатошарові стіни теплоефективної кладки  

 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме стін будівлі. 
Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ: 

Конструктивне вирішення зовнішніх теплоефективних стін 

Загальні положення проектування теплоефективних стін 

 

При розробленні проектів цегляних, кам’яних і блокових будинків 

доцільно віддавати перевагу конструктивним системам із несучими внутрішніми 

стінами. При цьому зовнішні стіни виконують тільки огороджувальні функції й 

проектуються самонесучими, а ще краще – ненесучими з розрізкою по висоті на 

один поверх. Така конструктивна система будинку дозволяє розширити галузь 

застосування теплоефективних багатошарових конструкцій стін. 

Усі види ефективних кладок стін можна поділити на такі основні групи 

(рисунок 5.2):  

а) багатошарова стіна колодязної кладки з ефективним утеплювачем у 

товщі стіни;  

б) стіна складається з однієї кам’яної стінки, утепленої теплоізоляційними 

матеріалами з внутрішньої або зовнішньої сторони;  

в) цегляно-бетонні стіни;  

г) багатошарова стіна з повітряним прошарком. 

 

Вибраний варіант стіни повинен підтверджуватися статичними, 

теплотехнічними та техніко-економічними розрахунками. Доцільність і перевагу 

вибору варіанта конструкції теплоефективної зовнішньої стіни потрібно 

визначати з урахуванням:  

– архітектурно-планувальних та конструктивних вимог до проекту;  

– кліматичних й інженерно-геологічних умов району будівництва; 

– рівня виробництва та наявності необхідних матеріалів для стін у цьому 

регіоні;  

– умов експлуатації будинків ( вологого режиму приміщень, зони 

вологості, довговічності конструкцій і т.п. );  
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– найменших витрат енергетичних ресурсів на виготовлення конструкції 

стіни та опалення будинку при його експлуатації. 

Теплова ізоляція будівель проектується згідно із ДБН В.2.6-31:2006 

«Теплова ізоляція будівель» [32]. Положення цих норм мають використовуватися 

при проектуванні будинків і споруд, що опалюються, при новому будівництві, 

реконструкції й капітальному ремонті (термомодернізації). При проектуванні 

теплоізоляційної оболонки будинку на основі багатошарових конструкцій треба 

розташовувати з внутрішньої сторони конструкцій шари з матеріалів, що мають 

більш високу теплопровідність, теплоємність та опір паропроникненню. При 

проектуванні нових будинків і реконструкції існуючих шари з теплоізоляційних 

матеріалів слід розташовувати із зовнішньої сторони огороджувальної конструкції, 

використовуючи при цьому системи фасадні теплоізоляційно-опоряджувальні. Не 

рекомендується застосовувати конструктивні рішення з шарами із 

теплоізоляційних матеріалів з внутрішньої сторони конструкції через можливе 

надмірне накопичення вологи в теплоізоляційному шарі, що призводить до 

незадовільного тепловологісного стану конструкції й приміщення в цілому, а 

також до зниження теплової надійності оболонки будинку. 

Під час проектування будинків треба передбачати захист внутрішніх 

поверхонь стін від впливу вологи, зовнішніх – від атмосферних опадів з 

використанням опоряджувально-захисних шарів покриття (облицювання, 

штукатурки, фарбування), які вибираються залежно від матеріалу стін, їх 

конструктивного рішення та умов експлуатації. Огороджувальні конструкції 

контактують з ґрунтом, тому необхідно захищати від ґрунтової вологи шляхом 

розміщення в стінах (зовнішніх і внутрішніх) вище від вимощення будинку, а 

також нижче від рівня підлоги цокольного чи підвального поверхів горизонтальної 

гідроізоляції, а в підземній частині стін – вертикальної гідроізоляції. 

Зовнішні стінові конструкції, що контактують з ґрунтом, у будинках без 

підвалу необхідно утеплювати на глибину 0,5 м нижче від поверхні ґрунту, у 

будинках з підвалом – на глибину 1,0 м нижче від поверхні ґрунту. 

 

2. Багатошарові стіни теплоефективної кладки 

Багатошарова теплоефективна кладка складається із двох поздовжніх 

стінок, виконаних, як правило, із матеріалів з ідентичними фізико-механічними 

властивостями, розташованих одна від одної на відстані 140-270 мм, між котрими 

встановлюється або засипається ефективний утеплювач (рис. 5.2). 
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Поздовжні стінки кладки виконують із дрібноштучних виробів: цегли 

керамічної, силікатної; каменю керамічного, силікатного, бетонного й із гірських 

порід блоків бетонних, легкобетонних і блоків із ніздрюватого бетону. 

Зовнішня стінка багатошарової кладки виконується із ложкових рядів 

цегли, каменів або блоків. Вона повинна надійно захищати утеплювач від 

зволоження. У разі недостатньої водостійкості при якісному заповненні швів 

кладки, між стінкою та утеплювачем установлюють додаткову гідроізоляцію із 

листових матеріалів. 

Товщина внутрішньої стінки кладки назначається із конструктивних 

міркувань або результатів розрахунків. 

Найважливішим елементом багатошарової кладки є зв’язок між 

поздовжніми стінками кладки, який забезпечується: 

а) вертикальними поперечними стінками (діафрагмами), кладка котрих 

перев’язується з кладкою поздовжніх стінок (жорсткими в’язями);  

б) горизонтальними цегляними діафрагмами у вигляді поперечних рядів, 

розташованих по висоті кладки в одній площині, або в шаховому порядку 

(жорсткими в’язями);  

в) гнучкими в’язями. 

Економічна доцільність вибору варіанта з тим чи іншим типом зв’язків 

між конструктивними шарами повинна підтверджуватися розрахунками кладки 

згідно з вимогами розділу СНиП II-22-81 [65]. 

Варіанти з жорсткими в’язями шарів кладки забезпечують спільну 

роботу конструктивних шарів при діючих на стіну навантаженнях у період 

mailto:maletz_natasha@ukr.net


! Виконаний конспект та завдання завдання надсилати на ел.почту: maletz_natasha@ukr.net ! 

Або на вайбер, телеграм 066 28 78 117 

Обовязково вказували ПІБ учня і номер групи 
______________________________________________________________________________________________________________ 

експлуатації будинків. Вертикальні діафрагми в плані повинні проектуватися 

наскрізними по всій висоті стіни, й перебивка кроку дозволяється тільки в 

самонесучих та ненесучих стінах. Крок поперечних вертикальних  і 

горизонтальних цегляних діафрагм призначається за розрахунком, конструктивно 

їх приймають не більше відповідно ніж 1200 і 600 мм. 

Крок горизонтальних цегляних діафрагм призначається за розрахунком, 

конструктивно приймається не більше ніж 600 мм. 

Конструкція гнучких в’язів повинна забезпечувати стійкість захисної 

зовнішньої стінки. 

Гнучкі в’язі проектують у вигляді:  

а) зварних сіток з арматури класів А-I і Вр-I діаметром 4 − 6 мм із кроком 

поперечних стрижнів 200   300 мм;  

б) полімерних або скловолокнистих сіток, стійких до дії лугів;  

в) окремих металевих анкерів або скоб діаметром не менше ніж 6 мм, які 

встановлюються у розчині шва кладки з кроком не більше ніж 600 мм. 

 

Підсумкова площа гнучких в’язів повинна бути не менше від 0,4 см2 на 1 

м2 поверхні зовнішньої стіни. 

Гнучкі металеві в’язі мають бути захищені від корозії згідно з вимогами 

СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» [58]. 

Утеплювач із плит або матів установлюється в простір між поздовжніми 

рядами кладки в процесі зведення стіни впритул до внутрішньої стінки. Для 

закріплення утеплювача в проектному положенні при влаштуванні повітряного 

проміжку встановлюють смуги з матеріалу утеплювача з кроком 500 − 600 мм. 

Залежно від жорсткості плит утеплювача, за необхідності, по висоті 

кладки стіни через 600 − 700 мм улаштовуються протисідальні розчинові шви, які 

одночасно при їх армуванні можуть виконувати роль конструктивного чи 

розрахункового армування стін або зв’язок між конструктивними шарами. 

Теплоізоляційну засипку з мінеральних матеріалів засипають у 

вертикальні пустоти й ущільнюють пошаровим трамбуванням. Щоб засипка не 

осідала, її поливають розчином через 400 − 500 мм по висоті кладки, утворюючи 

розчинові протисідальні діафрагми. 

Для збереження фізико-механічних і теплотехнічних властивостей 

утеплювачів протягом усього терміну експлуатації будинків за необхідності 

влаштовується пароізоляція. 

У кутах та в місцях з’єднання внутрішніх стін і зовнішніх установлюють 

конструктивну арматуру із зварних сіток діаметром 3 − 4 мм класу Вр-I. Сітки 

вкладають у розчинові шви кладки на рівні перекриття. Аналогічні сітки також 

укладають у шви знизу й зверху простінків. 

 

Питання для самоперевірки 

1. За якими ознаками і як класифікують стіни?  

2. Назвіть архітектурно-конструктивні елементи стін, за рахунок яких надають 

будівлі індивідуального вигляду та архітектурну виразність.  
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3. Дайте пояснення конструктивних особливостей стін з цегли, керамічних 

порожнистих каменів, дрібних блоків.  

4. Які цегляні стіни відносять до полегшених?  

5. Наведіть конструктивні особливості стін із ґрунтових і глиносирцевих 

матеріалів.  

6. Які є конструктивні особливості та види дерев’яних стін?  

7. Яким чином перекривають віконні й дверні прорізи в стінах? Які види 

перемичок Ви знаєте?  

8. Яке призначення цоколів та карнизів? Наведіть приклад їх конструктивного 

вирішення.  

9. Поясніть необхідність й особливості вирішення в стінах димових та 

вентиляційних каналів.  

10.  Назвіть види окремих опор у будинках. 
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