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ВСТУП 

 

Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва сухих 

будівельних сумішей» розроблено відповідно до робочих навчальних планів, 

навчальної та робочої програм дисципліни, що вивчається, і кваліфікаційній 

характеристиці спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

професійного спрямування «Технології будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Лекційний матеріал з дисципліни «Технологія виробництва сухих 

будівельних сумішей» доповнює традиційні відомості про дану дисципліну, що 

містяться в навчальних посібниках, відомості сучасного рівня про нові 

ефективні будівельні матеріали, що застосовуються в різних галузях 

будівництва. Дана дисципліна безпосередньо пов'язана з фундаментальними 

дисциплінами («Загальна хімія», «Органічна хімія»), які вивчаються раніше, і 

спеціальними дисциплінами, які вивчаються пізніше («Будівельні матеріали», 

«В'яжучі речовини», «Бетони та будівельні розчини»). З даної дисципліни 

виконуються курсове і дипломне проектування.  

Вивчаючи матеріал, наведений у даному виданні, студенти зможуть 

отримати актуальні знання про сировинні матеріали, склади, про технологію 

виробництва та застосування сухих будівельних сумішей різноманітного 

призначення під час зведення та ремонту будівель і споруд. 
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Тема 1 СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

Суха будівельна суміш (СБС) – це будівельний порошкоподібний 

матеріал заводського виготовлення, що складається з в'яжучих речовин, 

заповнювачів, наповнювачів і добавок, змішуваний з водою на будівельному 

об'єкті. 

В основу класифікації СБС закладаються різні ознаки, в т.ч. призначення, 

умови застосування та склади. 

За ознакою основного призначення будівельні порошкоподібні матеріали 

поділяються на суміші для: 

 штукатурення; 

 шпаклювання; 

 мурування; 

 улаштування елементів підлоги (підлогові); 

 закріплення матеріалів (клейові); 

 заповнення швів (затиральні); 

 улаштування гідроізоляції; 

 ремонту поверхонь; 

 анкерування та монтажу; 

 фарбування. 

Існує певна класифікація СБС відповідно до умов їх застосування: 

 СБС для внутрішніх робіт при позитивних температурах і для захисту 

від атмосферного впливу; 

 СБС для зовнішніх робіт у реальних атмосферних умовах, в т.ч. при 

низьких позитивних і негативних температурах; 

 СБС для робіт в умовах підвищених (> 40ºС) і високих 

експлуатаційних температур (100°С і вище); 

 СБС для робіт в умовах водотоку у випадках ліквідації течі, високої 

вологості та наявності мінералізованих вод. 

Узагалі СБС поділяються на загально будівельні суміші, спеціальні 

суміші небудівельного призначення, в т.ч. жаростійкі та вогнетривкі, 

вогнезахисні, кислотостійкі, бурові, тампонажні та ін. 

За видом застосовуваного в'яжучого СБС поділяються на суміші, утворені 

на основах неорганічного мінерального в’яжучого (цементні, гіпсові, вапняні), 

органічного полімерного в'яжучого і найбільш поширеного – змішаного 

в'яжучого. 

СБС на стадіях виробництва та застосування можуть перебувати в трьох 

станах, що якісно відрізняються: 

1) у стані сухої порошкоподібної суміші; 

2) у стані зачиненої водою розчинної суміші; 

3) у стані затверділого розчину. 

Кожному зі станів характерні певні загальні властивості (табл. 1.1), 

значна кількість яких нормується відповідними ДСТУ, ДБН та ТУ. Властивості, 
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наведені в таблиці 1, носять загальний усереднений характер, який кожного 

разу конкретизується залежно від цільового призначення сумішей. 

 

Таблиця 1 – Діапазон властивостей СБС 

 
Стан Властивість Рівень властивостей 

Порошкоподібна 

суміш 

Дисперсність, мм 0,001–5 

Крупність заповнювача, мм 0,2–5 

Колір Білий, сірий, кольоровий 

Насипна щільність, кг/м
3
 1200–1600 

Вологість,% не більше 0,5–1 

Щільність, г/см
3
 2,4–3,4 

Терміни зберігання, місяців 3–12 

Розчинна суміш Водопотреба В/Т 0,1–0,75 

Щільність, кг/м
3
 600–2200 

Рухомість, см 4–12 

Розтічність, см 17–25 

Термін придатності, хв 5–180 

Розшаровуваність,% Не більше 10 

Водоутримувальна здатність, % 95–98 

Вміст повітря 1–15 

Розчин Щільність, кг/м
3
 400–2200 

Пористість, % 2–50 

Темп набирання міцності, год. 1–48 

Міцність при вигині, МПа 0,2–13 

Міцність при стисканні, МПа 1–75 

Міцність зчеплення з основою, МПа 0,2–2,5 

Морозостійкість, циклів Не менше 25–75 

Водонепроникність, МПа 0,2–1,6 

Гідрофобність, ум. од. 1–6 

Паропроникність, мг/м∙год∙Па 0,03–0,15 

Водопоглинання за 24 год, кг/м
2
 0,3–1,5 

Деформації (+; -), % 0 ± 0,5 

Усадка, м/мм 0–2,5 

Довговічність (атмосферостійкість, 

водостійкість, морозостійкість, 

хімічна стійкість), років 

5–25 
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Тема 2 КОМПОНЕНТИ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ 

 

Рецептура широкої номенклатури і призначень СБС може включати до 

10-15 і більше компонентів. Доцільність застосування кожного компонента 

обґрунтовується умовами забезпечення функціональності відповідно до 

конкретної мети. Функціональність проявляється в процесі взаємодії 

компонентів один з одним і з водою. На всіх трьох стадіях отримання в 

заводських умовах, переробки і твердіння на будівельному об'єкті повинен 

підтримуватись заданий рівень властивостей і якості СБС. 

Основний принцип підбору і призначення складів багатокомпонентних 

СБС полягає у визначенні раціональних технологічних і економічних 

характеристик із встановленням оптимальних співвідношень відповідно до 

призначення. Зазвичай склад сумішей представляють у вигляді вмісту 

компонентів у відсотках від загальної маси суміші (мас. %). 

Усі компоненти суміші повинні бути сухими, сумісними один з одним, 

добре змішуватись в сухому стані та задовольняти вимогам відповідних 

нормативних документів: ДСТУ, ДБН, ТУ і т. ін. 

 

2.1 Мінеральні в'яжучі речовини 

 

Цементи – це гідравлічні в'яжучі речовини, тонкомолоті суміші 

портландцементного або глиноземистого клінкеру, гіпсу та мінеральних 

добавок, які тверднуть з утворенням міцного цементного каменю на повітрі і в 

воді. 

Основними характеристиками цементу являються: 

 хімічний і мінеральний склади; 

 тонкість помелу і питома поверхня; 

 інтенсивність схоплювання і набирання міцності в призначених 

температурно-вологісних умовах; 

 здатність чинити опір після затвердіння агресивним хімічним і іншим 

впливам; 

 регульовані лінійні та об'ємні зміни в процесі твердіння, включаючи 

компенсацію усадки та розширення. 

Різновиди цементу визначаються чинними стандартами залежно від 

вмісту в них клінкеру та інших компонентів (інертних та активних мінеральних 

добавок). Це, перш за все, доменні гранульовані шлаки, золи-винесення ТЕЦ, 

природні пуцолани, вапняки й ін. Вміст добавок коливається від 6 до 80 і навіть 

до 95%. 

Глиноземисті (алюмінатні) цементи відрізняються від портландцементу і 

його різновидів за складом. Основними є мінерали (алюмінати кальцію), вміст у 

яких оксиду алюмінію (Аl2О3) коливається в межах від 35 до 60 – 80%. Даний 

вид в'яжучого характеризується інтенсивним набором ранньої міцності, 

стійкістю до високотемпературного впливу і сульфатної корозії. 

Гіпсові в'яжучі, що тверднуть в повітряних умовах, що складаються з 
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напівгідрату (CaSO4·0,5H2O) або безводного (CaSO4) сульфату кальцію, 

отримуються в результаті термічної обробки гіпсового каменю (CaSO4·2H2O), 

природнього ангідриту та різних вторинних продуктів промисловості. В 

результаті досить інтенсивної гідратації екзотермічного характеру формуються 

кристали двоводного гіпсу (CaSO4·2H2O). Залежно від виду сировини і 

температурних умов випалу можуть змінюватись характеристики будівельного 

гіпсу, в т.ч. водопотреба, терміни схоплювання, об'ємні розміри, міцність. 

Вапно будівельне – це в'яжуче, що твердне і зберігає свої властивості в 

повітряно-сухих (повітряне) або в повітряно-сухих і вологих (гідравлічне) 

умовах. Реакційна здатність даного вапна визначається за його хімічним 

складом та за ступенем випалу. Зазвичай таке вапно застосовується в гашеному 

стані. Важливими показниками даного вапна являються розмір його часток і 

питома поверхня, які безпосередньо пов'язані з водоутримуючою здатністю, 

седиментаційною стійкістю та пластичністю вапняновміщуючих сумішей. 

 

2.2 Органічні в'яжучі речовини 

 

В якості органічних в'яжучих речовин використовуються водорозчинні 

полімери або їх емульсії (дисперсії), що розчиняються компонентом, або 

дисперсним середовищем яким є вода. 

Полімери – це органічні сполуки, що складаються з великої кількості 

повторюваних мономерних ланок, які володіють необхідними властивостями і 

функціями. Основною їх функцією стосовно СБС є висока адгезія до поверхні 

частинок компонентів і на ділянках розділу основ, на які наносяться такі 

суміші. Полімери відіграють важливу роль у забезпеченні реологічних 

властивостей і зв'язності СБС, водоутримання, міцності, щільності, 

непроникності, довговічності і деформативних характеристик будівельних 

розчинів. 

Найбільш поширеними у виробництві СБС є полівінілацетатні (ПВА), 

стирол-акрилові, ацетат-акрилові та деякі інші види дисперсій. Раніше 

полімерні в'яжучі вводилися в суміш разом з водою або окремо. По суті це були 

двокомпонентні системи з притаманними їм перевагами і недоліками, до яких 

належали труднощі дозування і досягнення стабільності властивостей в 

результаті цього. Крім того, такі речовини потребують забезпечення 

додаткових операцій, пов’язаних зі зберіганням і транспортуванням рідких 

дисперсних компонентів у мінливих кліматичних умовах. 

У другій половині ХХ століття поряд з водними полімерними 

дисперсіями, які використовувались у складі СБС, було запропоновано рішення 

щодо виробляння і використання в їх складі штучних порошкоподібних 

полімерів. За додавання води вони здатні диспергуватись, тобто знову ставати 

водною дисперсією (емульсією), що складається з дрібних частинок полімерів, 

за короткий час (приблизно за 10 хвилин). У процесі затвердіння частки, які 

належать до складу розчинної суміші, об'єднуються, утворюючи суцільну 

полімерну плівку. Такі полімерні речовини називаються редиспергованими 
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полімерними порошками (РПП). 

На рисунку 1 зображено спрощену схему процесу синтезу РПП. Частка 

(зерно) РПП є конгломератом, що складається з частинок полімеру, розміром 

0,01–0,5 мкм. Поверхня таких частинок оточена оболонкою – сорбційним 

шаром ПАР. У процесі сушіння частинки склеюються в агрегати розміром 50–

250 мкм. Для запобігання подальшому склеюванню (агрегуванню) під час 

сушіння додається антизлежувач. 

 

 
 

1 – полімерна частинка; 2 – стабілізатор ПАР; 3 – захисний колоїд; 

4 – антизлежувач; 5 – полімерна плівка; 6 – цементний камінь 

Рисунок 1 – Схема процесу синтезу РПП 

 

Процес редиспергування у воді полягає в переході до водного розчину 

оболонки зі склеювального реагенту, тобто в переході частинки полімеру в 

початковий стан (рис. 1). У такому вигляді РПП вводиться до складу сухих 

сумішей, готових до застосування. За своєю суттю СБС такого типу являються 

двокомпонентними полімерцементними в'яжучими, що мають співвідношення 

П/Ц≈0,1–0,3 і вище. 

Загальна властивість полімерцементних систем полягає у формуванні в 

процесі твердіння безперервного каркаса (матриці), який складається з 

продуктів гідратації цементу і рівномірно розподіленої полімерної частини. 

Якщо вміст полімеру є значно більшим (до 30–40%), то це означає, що в складі 

розчину превалює полімерна матриця, а гідратований цемент відіграє роль 
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наповнювача. У таких випадках досягається висока еластичність, гнучкість 

затверділих систем, які на практиці називаються гідроізоляційними 

мембранами. 

Формування властивостей полімерцементних матеріалів, наприклад, 

зміцнення, полягає в протіканні двох незалежних, але взаємопов'язаних 

процесів твердіння цементу і полімеру. При цьому гідратні новоутворення і 

полімерна дисперсія не взаємодіють хімічно між собою. Зв'язування води при 

гідратації цементу не перешкоджає диспергуванню РПП в складі сухих 

сумішей. За наявними даними такий процес триває лише 30–60 секунд. 

Зменшення кількості вільної води за рахунок гідратації і природного висихання 

шару полімерцементного розчину зумовлює затвердіння (плівкоутворення, 

заскляніння) полімеру, який заповнює міжзерновий, поровий простір і 

ущільнює тим самим структуру затверділої композиції. Полімери сприяють 

поліпшенню ряду властивостей композицій – водоутриманню, рухливості 

(розтіканню), збереженню властивостей, стійкості до ковзання розчинних 

сумішей на вертикальних поверхнях, адгезійній міцності, щільності, 

тріщіностійкості тощо. 

 

2.3 Заповнювачі та наповнювачі 

 

Заповнювачі та наповнювачі СБС прийнято ділити на два різновиди – 

заповнювачі з розмірами зерен до 5 мм і наповнювачі з розмірами частинок 

0,001–0,16 мм. Основні відмінності між ними полягають у геометричних 

розмірах, зерновому складі і ступені дисперсності. Вміст заповнювачів і 

наповнювачів у складі СБС може досягати 80 і більше відсотків. 

Співвідношення між вмістом заповнювачів і наповнювачів у СБС 

підбирається, виходячи з доцільності забезпечення безперервної гранулометрії 

розчину. У міжзерновому просторі заповнювача повинні міститись частинки 

наповнювача і в'яжучого з метою досягнення найбільшої щільності структури 

затверділого розчину або заданих реологічних властивостей. 

Заповнювачі – це природні та штучні, мінеральні й органічні, щільні та 

пористі матеріали. Призначення щільних заповнювачів – формування каркасу 

затверділого розчину, зниження або усунення деформацій усадки, забезпечення 

міцності, довговічності тощо. Пористі заповнювачі дозволяють знижувати 

щільність, покращувати тепло- і звукоізоляційні властивості. 

Наповнювачі – це високодисперсні порошкоподібні реакційноздатні або 

інертні компоненти, вміст яких у складі СБС становить зазвичай 3–20 %, а у 

фінішних штукатурках або шпаклівках їх вміст досягає 40 і більше відсотків. 

Наповнювачі частіш за все отримуються шляхом тонкого подрібнення 

гірських порід, у т.ч. карбонатних (вапняків, доломіту) і кварцових порід 

(кварцового піску, маршаліту), зол-винесень тощо. Ефективними компонентами 

СБС є реакційноздатні мікрокремнезем, метакаолін і цеоліт. 

Наповнювачі суттєво впливають на технологічні властивості розчинних 

сумішей – легкоукладальність, водоутримуючу здатність, водовідділення, 
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агрегативну стійкість, а також розчинів – щільність, схильність до усадкових 

деформацій, міцність і корозійну стійкість. Вимоги, що ставляться до 

наповнювачів, стосуються дисперсності, розміру частинок їх активності тощо. 

Для спеціальних СБС в якості заповнювачів та наповнювачів 

використовують компоненти, властивості яких відповідають певним вимогам, 

наприклад, опору щодо агресивних лужних або кислотних впливів, впливу 

високих температур (жаро- і вогнестійкість), радіаційних випромінювань тощо. 

 

2.4 Волокна 

 

Волокна, фібра (дисперсна арматура) – це органічні й неорганічні, 

природні або штучні ниткоподібні матеріали, що вводяться до складу СБС з 

метою поліпшення ряду властивостей, а саме: сил внутрішнього зчеплення, 

тиксотропності (запобігання сповзанню), зниження розшарування й усадкових 

деформацій, запобігання утворенню тріщин, збільшення еластичності, міцності 

при вигині й розтягування, ударної в'язкості тощо. 

Волокна характеризуються формою, діаметром, довжиною, фактурою 

(гладкість, шорсткість), міцністю, модулем пружності, хімічною стійкістю, 

ступенем гідрофільності. Широке поширення отримали волокна целюлози, 

поліпропіленові та поліамідні. 

Вміст волокна в складі СБС становить 0,05–0,5%. 

 

2.5 Добавки 

 

Задані технологічні та будівельно-технічні властивості на будь-якому 

етапі функціонування СБС багато в чому визначаються станом і механізмами 

дії добавок. Добавки, які бувають хімічними, мінеральними і комплексними, 

являються найважливішими компонентами СБС. 

Дані щодо основних властивостей і функцій добавок, які вводяться до 

складу СБС, наведено в таблиці 2. 

Водоутримуючі добавки являються найважливішим компонентом СБС, 

що забезпечує здатність зберігати (утримувати) воду в розчинових сумішах за 

їх контакту з пористою водопоглинаючою основою. Водоутримуюча здатність 

виражається у відсотках від маси води, що залишилася після поглинання 

основою по відношенню до початкового водовмісту. Добавки такого типу 

(органічні й неорганічні речовини) в результаті колоїдно-хімічної взаємодії 

проявляють властивості поглинання (зв'язування) води, утворюючи міцні 

аквакомплекси. Ступінь водоутримання – до 95–97%. 

Найбільш ефективними щодо водоутримання є водорозчинні ефіри 

целюлози і крохмалю – органічні сполуки складної будови. До них належать 

волокнисті порошкоподібні речовини, які володіють поверхневою активністю, 

визначеною розчинністю. За хімічною природою ефіри – це сполуки, в яких два 

вуглеводневих радикала СН2 пов'язуються атомами вуглецю, а гідроксильна 

група ОН замінюється на спиртовий залишок. За структурою ефіри – це лінійні 
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(рис. 2) або розгалужені (рис. 3) полімерні ланцюги, до складу яких входять 

гідрофільні групи, які вступають у взаємодію з молекулами води. Спочатку 

молекули ефірів мають вигляд згорнутих клубків, які за наявності води 

розкручуються, захоплюють її молекули, обмежуючи рухливість зі зростанням 

в'язкості розчину. 

 

Таблиця 2 – Властивості і функції добавок 

 

Етап  Стан Властивості, функції 

Заводський Порошок Негігроскопічність 

Рівномірний розподіл за об’ємом 

Захист від агрегування (злипання) 

Сумісність з усіма компонентами 

Санітарна й екологічна безпека 

Розчинність у воді 

Технологічний Розчинна 

суміш 

Зниження водовмісту 

Водоутримання 

Агрегативна стійкість (стабільність) 

Регулювання реологічних і технологічних 

властивостей (пластифікація, загущення) 

Регулювання повітровмісту (залучення, подавлення) 

Прискорення (уповільнення), тужавлення та 

твердіння 

Твердіння та плівкоутворення при низькій плюсовій 

і мінусовій температурах 

Експлуатаційний Будівельний 

розчин 

Адгезія 

Міцність та щільність 

Хімічна взаємодія з продуктами гідратації цементу 

в мікроструктурі бетону 

Гідрофобізація 

Компенсація усадки, розширення 

Еластичність, тріщиностійкість 

Біоцидна і фунгіцидна дії 

Довговічність 

 

Радикал метилового спирту (СН2ОН) являє собою реакційноздатне 

з'єднання. Кожна молекула ефірів внаслідок міжмолекулярної взаємодії 

утримує до 20 тис. молекул води. Фактично в результаті такої взаємодії 

утворюється желеподібний, набухаючий аквакомплекс – розчин ефірів з 

рівномірно розподіленими твердими частинками. Енергія утримання води 

молекулами ефірів целюлози досягає 1250–2500 кДж/кг. Висока 

водоутримуюча здатність сприяє гідратації цементу, набиранню міцності 

тонкими шарами будівельних розчинів. Після зв'язування і випаровування 

частини води на твердих поверхнях формуються тонкі плівки. 

Водоутримуючими властивостями володіють також тонкодисперсні 

мінеральні порошки з шаруватою структурою, які представляються 

бентонітовими глинами. Їх специфічна особливість полягає в здатності 
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поглинати воду і набухати, збільшуючись в об’ємі в 10–15 разів. 

 
Рисунок 2 – Структура молекули целюлози 

 

 
Рисунок 3 – Структура молекули модифікованого крохмалю 

 

Водоутримання взаємопов'язується зі зміною реологічних властивостей 

розчинних сумішей (загущенням), тому добавки виконують роль згущувачів. У 

результаті їх дії розчини набувають стабілізованих антиседиментаційних 

якостей. Одночасно усувається небезпека агрегування частинок, тобто 

утворюється їх колоїдний захист. 

Водоредукуючі (водопонижуючі) добавки суперпластифікатори (СП) 

значно (до 20–40%) знижують водопотребу сумішей, тим самим забезпечуючи 

необхідну рухливість і легкоукладальність. Механізм дії СП на основі 

високоефективних ПАР полягає в адсорбції молекул на поверхнях зерен 

в'яжучого або гідратних новоутворень і різкому зниженні поверхневого натягу 

на міжфазній межі розділу «тверде-рідина».  

Адсорбційні шари молекул ПАР «обволікають» зерна цементу 

своєрідною плівкою (рис. 4), починається диспергування цементних агрегатів 

(флокул). Звільняється іммобілізована вода, яка відіграє роль пластифікуючого 

мастила. Адсорбований шар згладжує мікрошорсткість частинок, зменшуючи 

тим самим коефіцієнт тертя між ними. Створення однойменного електричного 

заряду в результаті адсорбції СП на поверхні частинок твердої фази виключає 

можливість їх зчеплення за рахунок електростатичних сил і тим самим знижує 

в'язкість суспензії. Ефект дії ПАР залежить від ряду факторів, у т.ч. й від 

будови полімерної молекули (рис. 5).  

СП нового покоління на полікарбоксилатній основі мають складну 

структуру, сформовану головним ланцюгом типу «гребінки» з бічними 

відгалуженнями. Така особливість обумовлює ефект механічного 

відштовхування частинок цементу, який називається стеричним (рис. 6). 

Стеричний ефект збільшує легкоукладальність і тривалість збереження високих 
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технологічних властивостей за значного зниження водоцементного відношення. 

Можливе деяке уповільнення початкової гідратації і збільшення термінів 

схоплювання компенсується подальшим зростанням міцності. 

 

 
а     б 

 

а – вихідний; б – диспергований 

Рисунок 4 – Стан зерен цементу 

 

 
 

Рисунок 5 – Структура молекули сульфомеламінформальдегіду натрію 

 

 
   а   б    в 

 

а – адсорбція молекул ПАР на зернах цементу; б – диспергування цементу за 

рахунок ефекту електростатичного та стеричного відштовхувань;                          

в – гідратація цементу та зростання гідратів 

Рисунок 6 – Механізм дії полікарбоксилатних суперпластифікаторів 
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Повітровтягувальні добавки сприяють формуванню в структурі 

розчинних сумішей стабільних рівномірно розподілених дрібних бульбашок 

розміром від 10 до 250 мкм. Механізм їх утворення пов'язаний з адсорбцією 

певних різновидів ПАР на межі розподілу «повітря-рідина». Мається на увазі 

включення повітря, яке залучене (захоплене) на стадії перемішування. При 

цьому навіть за невеликих концентрацій ПАР знижується поверхневий натяг, 

зростає стійкість бульбашок за рахунок утворення на їх поверхнях подвійного 

шару орієнтованих молекул ПАР. 

Піногасники і деаератори відіграють протилежну роль – сприяють 

зниженню повітровмісту в розчинних сумішах. Для ряду СБС є небажаною 

наявність бульбашок (піни) у зв'язку з можливим зменшенням показників 

адгезії, міцності, якості поверхні тощо. Джерелом негативного впливу в даному 

випадку може бути ефект залучення повітря в процесі перемішування сумішей 

розчинів, посилений за рахунок дії ПАР, а також деяких типів диспергаторів, 

РПП тощо. Механізм дії піногасників полягає в руйнуванні макропіни на 

поверхнях, а деаераторів – у видаленні повітря, залученого в процесі нанесення 

сумішей. У якості піногасників застосовуються нерозчинні аліфатичні 

мінеральні масла, рідкі вуглеводні, суміші полігліколів тощо. 

Доза піногасників – 0,05–0,5 відсотка від маси залежить від складу СБС, 

властивостей дисперсійних порошків, ефірів целюлози та інших компонентів з 

точки зору їх сумісності. 

Регулятори швидкості тужавлення і твердіння відіграють важливу роль 

в регулюванні рецептурно-технологічних рішень. 

У хімії і технології в'яжучих речовин і, перш за все, цементів 

застосовується розділення процесів взаємодії з водою на тужавлення та 

подальше твердіння. 

Тужавлення – це незворотний процес втрати пластичності цементним 

тістом аж до переходу в твердий стан, що характеризується початковими й 

кінцевими показниками, в одиницях часу (години, хвилини). У цей період 

властивості пластичності розчинних сумішей визначають можливості 

легкооброблюваності. В технології СБС схоплювання визначає важливі 

властивості: 

 живучість (робочий час) розчинних сумішей; 

 відкритий час і час коригування клейових та інших сумішей; 

 час для утворення фактури декоративних штукатурок. 

Твердіння – це процес перетворення на штучний кам'яний матеріал із 

заданими властивостями за рахунок хімічних і фізико-хімічних перетворень. 

Регуляторами твердіння є сповільнювачі та прискорювачі. Механізми 

взаємодії в'яжучих речовин з водою пов'язані з регулюванням швидкостей 

елементарних процесів, а саме: адсорбції, змочування, хімічних реакцій, 

утворення і зростання зародків, кристалізації і т.д. Дія будь-яких видів добавок 

у даному випадку є неоднозначною. Завжди виділяються основні та додаткові 

ефекти. 

В якості сповільнювачів схоплювання та твердіння в'яжучих, що входять 
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до складу СБС, використовуються органічні з'єднання – солі винної та 

лимонної кислот, полісахариди типу глюкози та сахарози, кристалічні порошки 

триполіфосфату. Практично всі водо знижувальні, пластифікуючі добавки на 

основі ПАР, які адсорбуються на зернах цементу і гідратних новоутвореннях, 

призводять до уповільнення процесів, що протікають. Вибір сповільнювачів 

здійснюється залежно від типу в'яжучої речовини й необхідного часу 

збереження технологічних властивостей розчинної суміші. 

Основна мета введення прискорювачів – забезпечення інтенсивного темпу 

набору міцності на найбільш ранніх стадіях твердіння. Частіш за все з цією 

метою вводяться у вигляді сухих порошків нітрати – NаNО2, тіосульфати – 

СаS2О3 і родоніди – Са(NСS)2 натрію, нітрат кальцію – Са(NО3), аморфний 

глинозем – Аl2О3, або гідрат глинозему – Аl2ОН3, карбонат літію – Li2СО3 тощо. 

Вміст добавок – регуляторів схоплювання і твердіння встановлюється 

експериментально. 

Протиморозні добавки вводяться до складу СБС для забезпечення 

можливостей ведення робіт при температурах нижче 0
0
С. Вони виконують 

двояке завдання – знижують температуру замерзання рідкої фази і 

прискорюють реакції гідратації в'яжучої речовини. 

Частіш за все з такою метою використовуються солі електролітів: 

форміат натрію – Са(НСО3) 2, нітрат кальцію – Са(NО3)2, сечовина – Са(NН) 2 

тощо. 

Дозування протиморозних добавок призначається залежно від 

температури повітря в зимових умовах. Крім них додатково можуть вводитись 

добавки коалісценти, які знижують температуру плівкоутворення полімерів.  

Гідрофобізуючі добавки призначені для надання затверділому розчину 

водовідштовхувальних властивостей. За рахунок об'ємної гідрофобізації 

поверхня пор і капілярів не змочується водою, а водопоглинання матеріалу 

знижується практично в два рази. Однак при цьому не виникає перешкода для 

проникнення рідин і газів до структури. 

Поряд зі зниженням капілярного водопоглинання, як побічний ефект, на 

стадії перемішування СБС з водою погіршується змочування, зростає 

повітровтягування. Гідрофобізуючі добавки представлені солями жирних 

кислот (стеарати кальцію, цинку, олеати натрію) і силіконовими кислотами, а 

також гідрофобізованими РПП. 

Протиусадочні та розширюючі добавки вводяться до складу СБС з 

метою зниження або усунення потенційно небезпечних явищ пластичної усадки 

й утворення тріщин у твердіючих і навіть у затверділих розчинах. Існує дві 

основні причини усадки – контракційна, яка полягає в зменшенні об’єму в 

тверднучій системі «цемент-вода», і вологісна, яка полягає внаслідок 

випаровування води. 

Компенсація усадки досягається за рахунок гідратації розширюваних 

компонентів і утворення більших за об’ємом гідратів кристалічної будови: 

портландиту Са(ОН)2 і сульфоалюмінатного типу – етрингіту 

(3СаО·Аl2О3·3СаSО4·31H2О). 
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Важливим технологічним аспектом є необхідність забезпечення 

розширення в період формування структури, коли добавка здатна забезпечити 

розширення і зафіксувати такий ефект у твердіючому розчині. Вміст такого 

виду добавок в СБС становить 2–4 відсотка від маси. Зазвичай вони містять 

метакаолін і двоводний гіпс. 

Біоцидні добавки застосовуються для захисту поверхонь від біокорозії. До 

них відносяться деякі різновиди фунгіцидів (захист від грибів) і бактерицидів 

(захист від бактерій). Вибір таких добавок є обмеженим. 

 

2.6 Пігменти 

 

Пігменти – це дисперсні неорганічні або органічі компоненти СБС, які 

надають їм заданого кольору. Може належати безпосередньо до складу 

кольорового цементу. До числа традиційних пігментів, що володіють 

достатньою фарбувальною здатністю, стійкістю щодо лужного середовища, до 

сонячного світла й атмосферних впливів можна віднести: охру, що надає суміші 

жовтого кольору, сурик – червоного, оксид хрому – зеленого, оксиди кобальту 

й ультрамарину – блакитного, марганцю – чорного й коричневого, вуглецеві 

пігменти – чорного. Вводяться в кількості до 5% і більше залежно від маси 

цементу. Кількість пігменту впливає на інтенсивність кольору розчини, що 

також залежить від кольору цементу та інших компонентів. Для виробництва 

СБС часто обирають білі цементи, особливо для отримання яскравих кольорів. 

Застосовуються різноманітні органічні пігменти, які володіють високою 

фарбувальною здатністю, вміст яких, як правило, становить не більше за 0,5% 

від маси цементу. 

 

Тема 3 ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ 

СУМІШЕЙ 

 

Виробництво СБС організується за вертикальною або горизонтальною 

схемами розміщення технологічного обладнання. Заводи або установки 

виконують такі обов'язкові технологічні операції з виробництва СБС (рис. 7), 

як: 

 прийом вихідних компонентів у силосах, «біг-бегах» і т.д.; 

 підготовка матеріалів (сушіння, фракціонування); 

 транспортування і дозування; 

 перемішування (гомогенізація); 

 фасування в палети або автосилоси. 

Етап підготовки заповнювачів складається з їх сушіння для видалення 

вологи (1-3) і розсіювання на фракції на віброситах (5). Сипучі матеріали 

зберігаються в бункерах або силосах (6). 

Дозування компонентів здійснюється автоматично (8, 9) з точністю      

0,1–0,5 відсотка від маси. Змішування (гомогенізація) компонентів (10) – 

найбільш відповідальна операція. Змішувачі різних типів іноді доповнюються 
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на бічних поверхнях корпусів приладами для запобігання злипанню 

компонентів. 

Розвантаження готової суміші поєднується з очищенням змішувальних 

агрегатів за допомогою стиснутого повітря. 

 

 
 

1 – бункер вологого піску; 2 – конвеєр; 3 – сушильний барабан; 4 – елеватор 

піску; 5 – вібросито; 6 – силоси в’яжучих, мінеральних добавок і піску;  

7 – шнеки-транспортери; 8 – дозатори сипучих компонентів; 9 – дозатори 

хімічних добавок; 10 – змішувач; 11 – лінія фасування сумішей; 12 – палета 

Рисунок 7 – Технологічна лінія з виробництва СБС 

 

Фасування і пакетування (11) – завершальні технологічні операції, які 

забезпечують наповнення тари строго віддозованою сумішшю. 
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Використовуються при цьому герметизовані мішки з крафт-паперу клапанного 

типу. Пакетування являє собою автоматизовану укладку мішків на піддони – 

палети (12), з подальшим накриванням еластичною поліетиленовою плівкою. 

Передбачається можливість розміщення великих обсягів готових сумішей у 

спеціальні мобільні автосилоси причіпного типу, які транспортуються на 

будівельні об'єкти. 

Технологія виробництва СБС на сучасних заводах здійснюється за 

спеціальними програмами комп'ютеризованих схем, що забезпечує дотримання 

вимог технологічних регламентів на всіх етапах і стабільну якість продукції.  

 

Тема 4 РІЗНОВИДИ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ 

 

4.1 Штукатурні сухі будівельні суміші 

 

Штукатурка (від італійського «stucco») – це вирівнювальний і 

оздоблювальний шар на поверхнях елементів будівель і споруд, що надає 

певних властивостей: кольору, фактури, знижує теплопровідність і т.ін. 

Штукатурки виконують ряд функцій з формування на горизонтальних, 

вертикальних і похилих поверхнях будівельних елементів покриттів, що 

забезпечують умови експлуатації, комфортності й естетичності. 

Штукатурки поділяються на зовнішні, що піддаються систематичному 

зволоженню за відносної вологості повітря понад 60%, і внутрішні, що 

піддаються системному зволоженню відносної вологості повітря всередині 

приміщень до 60%. 

Розрізняються такі види штукатурок: 

 ґрунтувальні (набризк); 

 вирівнювальні (ґрунт); 

 оздоблювальні (накривні); 

 фактурні (декоративні); 

 кольорові (декоративні); 

 теплоізоляційні (легкі); 

 ізоляційні; 

 для низьких і негативних температур; 

 вапняні реставраційні; 

 сануючі. 

Окремо можна виділити новітні рідкі суміші – еластичні фінішні 

штукатурки, виготовлені на основі високопластичних полімерних матеріалів 

(синтетичних смол акрилу або силікону). По суті – це високотехнологічна 

декоративна мембрана для захисту поверхонь від впливу зовнішнього 

середовища, в т.ч. атмосферних опадів. Її основними властивостями: 

еластичність, висока адгезія, паропроникність, екологічність, зносостійкість, 

пожежна безпека. 

Відповідно до ЕN 998-2 залежно від функціональност, штукатурні 
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розчини поділяються на звичайні, легкі (не більше 1300 кг/м
3
), декоративні, 

тонкошарові, сануючі й теплоізоляційні. За раніше діючими євронормами 

штукатурки поділялися на звичайні, такі, що мають, додаткові та спеціальні 

властивості. До штукатурок, що мають додаткові властивості, відносяться 

водоутримуючі, гідрофобні штукатурки та такі, що мають підвищену міцність і 

стійкість до стирання за виконання зовнішніх робіт. До спеціальних 

штукатурок відносяться гідро- і теплоізоляційні, звуко-, вогне- та радіозахисні 

композиції. 

Декоративні штукатурки для обробки фасадів та інтер'єрів будівель 

можуть бути гладенькими і рельєфними. 

Сануючі штукатурки призначені для обробки зволожених і засолених 

стін з метою їх осушення і зниження концентрації солей. Вони 

характеризуються значною за обсягом (понад 40%) пористістю та одночасно 

зниженим капілярним водопоглинанням за рахунок дії гідрофобізаторів. Солі, 

що переносяться вологою з цегляних стін кристалізуються у порах штукатурки, 

усуваючи тим самим здатність руйнівних напружень і деформацій. 

Тепло- та звукоізоляційні (легкі) штукатурки – це матеріал для 

підвищення енергоефективності будівель і споруд за зменшення теплопередачі 

та за низької теплопровідності й щільності ізоляційного слою. Вони 

забезпечують необхідні функції щодо перешкоджання тепловтратам, 

поширення звуку огороджувальних стін та інших елементів. Реалізуються такі 

функції за рахунок високопористих наповнювачів (перліту, вермікуліту, 

пінополістиролу та ін.) і пороутворюючих добавок. 

Рентгенозахисні штукатурки, що виконують захисні функції захисту від 

рентгенівського випромінювання, містять особливо важкі заповнювачі, 

наприклад, барит, середня щільність в якого досягає 5000 кг/м
3
. 

За видом в'яжучого компонента штукатурні розчини поділяються на: 

 цементні; 

 цементно-вапняні; 

 вапняні; 

 вапняно-гіпсові; 

 гіпсові; 

 глино-вапняні. 

Використовуються також силікатні, магнезіальні, полімерцементні та 

інші компоненти. 

Штукатурки – це багатошарові покриття. Першим шаром штукатурки 

є набризк, який має товщину до 5 мм, наноситься на поверхню з метою 

вирівнювання і надання необхідної адгезії наступному шару штукатурки – 

ґрунту, після його затвердіння. Даний шар є основним за обсягом вирівнюючим 

шаром, що має товщину 5–20 мм і більше. Третім шаром штукатурки (товщина 

1–5 мм) є накривка, що формує гладеньку і часто декоративну поверхню 

покриття. 

За влаштування систем фасадної теплоїзоляції кількість шарів 
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штукатурки збільшується (рис. 8). Залежно від конструкції стіни та матеріалу 

теплоізоляції існують різноманітні конструктивні системи (додаток Б). 

Важливою умовою забезпечення довготривалої міцності зчеплення 

окремих шарів між собою є дотримання правил щодо нанесення штукатурки, 

відповідно до якого кожен наступний шар штукатурки повинен бути менш 

міцним (мати більшу паропроникність), ніж попередній. Обов'язковою умовою 

влаштування штукатурки є мінімізація або повна відсутність усадкових 

деформацій. 

У вітчизняних та зарубіжних нормативних документах висувається ряд 

вимог щодо властивостей штукатурних сумішей: їх рухливості; часу 

збереження технологічних властивостей; вмісту повітря; об'ємної щільності 

розчинної суміші; крупності заповнювачів; водоутримуючої здатності, а також 

щодо властивостей покриттів: їх міцності при вигині і стиску; міцність при 

зчепленні з основою; адсорбції води в процесі капілярного підсосу, а також 

щодо показників теплопровідності, повітро- і паропроникності; морозостійкості 

і збереження адгезійних властивостей за змінного заморожування та 

відтавання. 

 

 
 

1 – блоки; 2 – розчин кладки; 3 – направляючі; 4 – ґрунтовка проникаюча 

плівкоутворююча; 5 – залізобетонна (монолітна) стіна; 6 – штукатурка 

цементна стартова; 7 – теплоізоляційні плити; 8 – дюбелі; 9 – клей для 

кріплення теплоізоляції; 10 – армована сітка; 11 – суміш армована, за 

допомогою якої влаштовується теплоізоляція; 12 – ґрунтовка; 13 – штукатурка 

полімерцементна декоративна 

Рисунок 8 – Схема розміщення складових конструкції стін із фасадної 

теплоізоляції та опорядженням штукатуркою 

 

Компоненти і рецептура штукатурних сумішей визначаються залежно від 

їх призначення та відповідно до технологічних особливостей проведення 

штукатурних робіт і умов експлуатації. При цьому є неприпустимою поява 
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дефектів штукатурки. 

 

4.2 Сухі будівельні суміші для влаштування підлог 

 

Підлоги – це багатошарова конструкці, яка складається з покриття, 

прошарку, стяжки та (за необхідності) гідро-, звуко- і теплоізоляції, та 

підстильного шару (рис. 9). 

Суміші для влаштування підлог розрізняються за їх призначенням: 

 для початкового вирівнювання основ – стяжки; 

 для самовирівнюючих і ущільнюючих прошарків і покриттів; 

 для зміцнення поверхонь бетонних підлог – затирки (топінги). 

Існують окремі типи підлогових сумішей для влаштування елементів 

підлоги: 

1) цементні стяжки (грубофактурні); 

2) цементні стяжки ремонтні, швидкотвердіючі; 

3) самонівелюючі стяжки; 

4) несучі стяжки верхнього лицьового шару; 

5) затирочні суміші для зміцнення поверхні. 

 

 
1 – стіна; 2 – залізобетонне перекриття; 3 – стяжка підлоги товщиною від 40 до 

100 мм; 4 – ґрунтовка проникаюча плівкоутворююча; 5 – самовирівнююча 

підлога товщиною від 5 до 15 мм; 6 – гідроізоляція; 7 – клей для плитки;  

8 – плитка 

Рисунок 9 – Облаштування підлоги на залізобетонне перекриття 

 

Нормативні документи визначають певні вимоги щодо влаштування 

підлог, які стосуються: 

 водоутримуючої здатності; 

 крупності заповнювача, рухливості (розтічності) і термінів її 

збереження; 

 міцності при стиску та згині, а також стирання, міцності при зчепленні 

з основою, морозостійкості, деформації внаслідок усадки й розширення, 
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ударної стійкості. 

Європейські норми доповнюють перелічені характеристики показниками 

щодо: опору зносу, рН суміші розчину, часу готовності підлоги для подальшого 

укладання, можливості технологічного пересування тощо. 

Рецептури сухих сумішей включають необхідні для виконання вимог і 

досягнення заданих властивостей в'яжучі; заповнювач; наповнювачі; добавки 

водоутримуючі, пластифікуючи; прискорювачі твердіння; РПП; полімерні 

волокна тощо. Особливості вибору компонентів ґрунтуються на наданні 

розчинним сумішам, особливо самовирівнюючим, необхідної живучості, 

плинності, зв'язності, необхідних темпів тверднення та набору міцності, 

показників тріщиностійкості з урахуванням властивостей основ, температурних 

режимів і т.д. 

Стяжка – це шар підлоги, який слугує для вирівнювання поверхні 

нижнього шару підлоги або перекриття, надання конструкції підлоги заданого 

ухилу, накриття трубопроводів різного призначення, розподілу навантажень у 

нежорстких шарах підлоги. Товщина шару повинна складати 5–50 мм.  

Розрізняються різні види стяжок: 

1) стяжки монолітні і на роздільному шарі (папір, плівка тощо), товщина 

шару яких складає 20–30 мм; 

2) теплоізоляційні стяжки, товщина яких складає не менше 40 мм, не 

пов'язані з основою; 

3) стяжки на підлогах, що обігріваються (частіше за все двошарові) 

товщиною не менше 35 мм. 

Прошарок – це проміжний шар підлоги, який зв’язує покриття з шаром 

підлоги розміщеним нижче, і служить для вирівнювання та підготовки 

нижнього шару підлоги для укладання покриття. Для влаштування прошарків 

частіш за все використовуються полімерцементні саморозтічні маси. 

Властивості таких матеріалів дають можливість створити шар від 0,5 мм до 

15 мм завтовшки і вирівняти поверхню під подальше укладання практично 

будь-яких покриттів. 

Покриття – це верхній шар підлоги, який виконується частіш за все з 

самовирівнюючих (самонівелюючих) сумішей. Товщина такого шару складає 

1–10 мм. 

Для запобігання виникнення шкідливих впливів на покриття поверхонь 

застосовуються спеціальні захисні суміші: 

 інгібуючі (для захисту арматури та металевих конструкцій); 

 сануючі (для попередження висолоутворень); 

 біоцидні; 

 вогнезахисні; 

 радіозахисні; 

 корозійностійкі. 

Зміцнювачі (топінг-підлоги) – це затирочні суміші, які наносяться на 

свіжоукладені бетонні підлоги в процесі затирання поверхонь спеціальними 
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пристроями аж до появи глянцю. В результаті такого технологічного прийому 

усуваються поверхневі пори; зростають міцність та стійкість щодо зношування, 

дії води, масел та інших рідин. 

Компоненти зміцнювачів повинні забезпечувати можливості технології 

затирання поверхонь з одночасним укладанням бетону, в т.ч. декоративного, 

який швидко набуває міцності. За одну добу поверхня повинна набувати 

міцність, що становить 15–20 МПа. Підвищену стиранність можуть 

забезпечувати щільні тверді наповнювачі, в т.ч. корунд і метал. В якості 

компонентів зміцнювачів використовуються різноманітні добавки – 

суперпластифікатори, диспергатори, гідрофобізатори, целюлозні волокна, 

пігменти, прискорювачі твердіння. 

З метою уникнення дефектності зміцнюваного покриття затирочні 

операції можуть повторюватись з подальшим фінішним нанесенням просочень 

для запобігання втрат вологи. 

 

4.3 Мурувальні розчини 

 

Мурувальні розчини використовуються для з'єднання елементів кладок з 

цегли або блоків з метою сприйняття і рівномірного розподілу навантажень, 

обумовлених власною масою, а також масою інших конструктивних елементів, 

які спираються на кладку, з урахуванням необхідної функціональності: звуко-, 

тепло-, гідроізоляції тощо. 

Існують такі типи мурувальних розчинів: 

 рядові; 

 такі, що мають теплоізоляційні властивосі (для утеплення швів); 

 декоративні (кольорові); 

 такі, що застосовуються для блоків з ніздрюватого бетону; 

 такі, що застосовуються в зимових умовах. 

Мурувальні розчини формують з'єднувальні горизонтальні і вертикальні 

шви між елементами кладки. 

Властивості різновидів мурувальних розчинів регламентуються 

відповідно до вимог ЕN 998: 

 звичайні, що застосовуються для з’єднування швів товщиною понад 

3 мм; 

 тонкошарові, що застосовуються для з’єднування швів товщиною 1–

3 мм; 

 легкі, що мають щільність до 1500 кг/м
3
. 

Додатково можна назвати розчини, які існують для розшивки швів – 

звичайні й кольорові, ремонтні, реставраційні та високорухлив, які 

застосовуються для заливки каналів, для попереднього напруження арматури. 

Мурувальні розчини класифікуються залежно від їх міцності щодо 

стиску, від їх розміщення (надземні та підземні) та від умов застосування (у 

випадку утворення вологості та засоленості). 



 

24 

 

До основних властивостей мурувальних розчинів, які використовуються 

для з’єднання елементів кладок, належать: 

 повне заповнення простору рівним шаром; 

 підвищена водоутримуюча здатність; 

 пластичність (легкоукладальність); 

 відповідність тепло- і звукоізолюючих розчинів і кладки; 

 міцність зчеплення з основою; 

 міцність щодо стиску; 

 довговічність, обумовлена маркою щодо морозостійкості, яка повинна 

бути вищою за марку щодо морозостійкості матеріалу кладки; 

 обмеження значень усадки; 

 вміст у їх складі повітря й іонів Сl
-
. 

Компоненти й рецептура кладок розчинів з СБС визначаються, виходячи 

з умов їх застосування та експлуатації. 

В якості в'яжучих речовин застосовуються цементи без добавок і з 

мінеральними добавками, гашене (гідратне) вапно відповідних класів і марок. 

Номенклатура добавок є обмеженою. Переважно, це пластифікатори і 

водоутримуючі добавки, а для зимових умов – прискорювачі твердіння і 

антифризи. У деяких випадках передбачаються введення РПП та використання 

легких наповнювачів. 

 

4.4 Шпаклівки 

 

Шпаклівка (від німецького «spachtel» – лопатка) – це тонкодисперсна 

суміш для заповнення пор, тріщин (до 2–5 мм) і дефектів поверхонь будівель та 

споруд. 

Шпаклювання – це технологічний процес підготовки горизонтальних і 

вертикальних бетонних або цегляних оштукатурених поверхонь під остаточну 

обробку (поклейка шпалер, фарбування). 

Існує декілька різновидів шпаклівок: 

 універсальні – для застосування у вологих і сухих приміщеннях; 

 безцементні – для застосування в сухих приміщеннях; 

 шпаклівки, що застосовуються для підготовки гіпсових поверхонь; 

 декоративні (фінішні) – для виконання внутрішніх робіт; 

 універсальні – для виконання фасадних робіт; 

 декоративні фасадні. 

За розмірами зерен заповнювача і наповнювача шпаклівки поділяються на 

стартові і фінішні. 

Стартова (для попереднього нанесення) – це порівняно 

грубодисперсний матеріал, маскимальний розмір зерен якого складає до 0,2–

0,3 мм. Використовується для забивання значних нерівностей, перепадів, 

отворів товщиною до 1,5 мм. Наноситься зазвичай на широку малярську сітку. 

Фінішна (для остаточного нанесення) – це тонкодисперсний матеріал, 
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розмір частинок якого складає до 0,16 мм. 

Шпаклівка стартова містить у своєму складі заповнювач – кварцовий 

пісок. Фінішна шпаклівка містить у своєму складі тонкодисперсний 

наповнювач. Декоративна шпаклівка відрізняється від фінішної лише за 

кольором. 

До основних властивостей шпаклювальних сумішей відносяться: 

 легкооброблюваність (шліфованість); 

 життєздатність (термін придатності); 

 водоутримуюча здатність; 

 міцність щодо стиснення; 

 міцність щодо зчеплення з основою; 

 тріщиностійкість; 

 водостійкість і водопоглинальність; 

 морозостійкість; 

 гідрофобність. 

За типом в'яжучого компонента шпаклівки поділяються на цементні й 

безцементні. Частіш за все застосовуються швидкотверднучі й високоміцні 

цементи, включаючи глиноземисті та гідратне вапно. 

Застосовуються також безцементні шпаклівки. У клейових і полімерних 

безцементних шпаклівках в'яжучим компонентом можуть служити 

карбоксиметилцелюлоза і РПП. До переваг клейових сумішей відносяться: 

низька вартість, високі показники адгезії до основи і поверхнева міцність. 

До складу шпаклівок водять тонкодисперсні наповнювачі – крейда, 

кам’яна мука, дрібний річний пісок, різні водоутримуючі й реологічні добавки, 

а саме: загусники, в т.ч. мінеральні глинисті компоненти (бентоніти і 

гекторіти), ефіри крохмалю, піногасники, полімерні волокна тощо. У процесі 

розробки рецептур враховуються: тип шпаклівки, умови експлуатації, 

показники якості. 

 

4.5 Затиральні суміші 

 

Затиральні суміші застосовуються для заповнення швів (зазорів) 

настінних і підлогових облицювальних матеріалів. Крім ряду вимог, даний вид 

СБС повинен володіти рядом спеціальних властивостей, до яких відносяться: 

колір, легкообробність, водостійкість, тріщиностійкість і твердість. Під час 

проведенні облицювальних операцій процес затирання виконує такі функції: 

 заповнення швів (зазорів) між плитками; 

 компенсація усадкових деформацій; 

 запобігання сколюванню кутів плиток у процесі експлуатації; 

 надання облицювальній поверхні естетичного вигляду. 

Залежно від розмірів плиток ширина швів може становити: для малих 

плиток – від 5×5–15×15 см до 2–6 мм, для великих – від 20×20 см і більше (10–

15 мм). 
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Основні вимоги до властивостей затиральних сумішей в нормативних 

документах стосуються: 

 максимальної крупності заповнювача; 

 терміну придатності розчинової суміші; 

 водоутримуючої здатності; 

 міцності при стисненні, розтягу при згинанні, зчеплення з основою; 

 водопоглинання; 

 морозостійкості; 

 стиранності. 

Доцільним вважається оцінювання кольору, легкості обробки, тріщино- і 

водостійкості, твердості та гідрофобності поверхні. 

Рецептура затирочних сумішей призначається з урахуванням необхідної 

товщини швів, кольору й умов експлуатації (повітряно-сухі, вологі і зовнішні). 

В якості в'яжучого компонента зазвичай використовується швидкотверднучі і 

високоміцні, в т.ч. глиноземисті, а також білі цементи. В якості заповнювачів 

служать кварцові піски, вапняк, мармур, що має відповідні розміри частинок: 

для товстих швів – 0,6–0,8 мм, для тонких – 0,1 мм. Перед використанням 

кольорових затирок до їх складу вводяться луго- і світлостійкі пігменти. 

Використовуються добавки, які виконують відповідні функції, а саме: РПП, 

реологічні та водоутримуючі, гідрофобізатори, полімерні волокна тощо. 

 

4.6 Клейові суміші 

 

Під терміном «клей» розуміється липкий вплив для щільного з'єднання 

(скріплення) частин чого-небудь. Клейові СБС використовуються шляхом 

тонкошарового нанесеннм (2–10 мм) для внутрішнього і зовнішнього 

облицювання стін, підлог, стель будівель і споруд керамічною плиткою, 

мозаїкою, плитами, виготовленими з природного і штучного каменю. Клейові 

суміші забезпечують необхідну міцність зчеплення простих і складних 

поверхонь і облицювальних матеріалів. 

Клеї – це суміші сухі облицювальні, що утворюють липкі склади для 

щільного з'єднання (скріплення) з'єднуючих облицювальних матеріалів і 

штучних виробів.  

Існують клеї для: 

 облицювання плиткою на недеформованих основах, що не 

спрацьовують щодо вигину; 

 облицювання плиткою на деформованих основах, що спрацьовують 

щодо вигину (балкони, тераси, підлоги тощо); 

 кріплення елементів систем теплоізоляції (пінополістирольних і 

мінеральних плит); 

 кріплення виробів на основі гіпсового в'яжучого; 

 облицювання важкою плиткою товщиною понад 10 мм (кам'яних і 

мармурових плит). 
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Європейський нормативний документ ЕN 12004 містить термінологію, 

класифікацію, основні і специфічні характеристики клеїв стосовно: 

 здатності змочувати тильну поверхню плитки протягом 20–30 хв; 

 відкритого часу – максимально 5–30 хв для укладання плитки без 

втрати міцності зчеплення; 

 часу коригування – максимально 5–45 хв для виправлення положення 

плитки без істотної втрати міцності зчеплення; 

 стійкості до ковзання (сповзання) – здатність утримувати покладену 

плитку без зміщення на вертикальних або похилих поверхнях (до 0,5 мм); 

 міцності при зчепленні, що визначається за значенням максимальної 

міцності зчеплення на одиницю поверхні при відриві зразків у «скріпленій» 

системі (0,2–2,5 МПа); 

 здатності до деформації, що характеризує можливість розчину 

деформуватися і компенсувати поперечні навантаження між основою і плиткою 

без пошкодження поверхні (2,5–5 мм). 

Інші вимоги стосуються морозо-, водо- і термостійкості клейових 

сумішей. До кожного з трьох станів клею (сухий порошкоподібний, розчинна 

суміш і розчин) пред'являються відповідні вимоги, для забезпечення 

необхідних показників здатності щодо технологічності, утримування води, 

змочування, адгезії, довговічності, економічності тощо. У зв'язку з цим 

прийнято поділяти клейові СБС на типи: 

 економічні, що мають мінімальну нормовану міцність; 

 стандартні, що мають підвищену нормовану міцність; 

 еластичні, що мають здатність до деформацій. 

До складу рецептур клейових сумішей входять ефіри целюлози і 

крохмалі, РПП, прискорювачі схоплювання і твердіння, піногасники, полімерні 

волокна, суперпластифікатори, мармурові і вапняні піски таі борошно. РПП 

відповідно до механізму дії формують полімерні плівки на поверхні цементних 

зерен і в контактах клейового з'єднання. 

Під час проектування рецептур беруться до уваги призначення (настінне 

чи для підлоги) й галузь застосування облицювання (внутрішнє чи зовнішнє), 

характеристика основи, температурний режим у момент нанесення і 

затвердіння клею, умови експлуатації (температурні, агресивність середовища) 

і т.ін., специфічні властивості тонкошарових кладок і монтажних клейових 

сумішей. 

Особливе місце в ряді СБС займають клейові суміші, що застосовують 

скріплення теплоізоляції (ССТ), до складу яких входять: 

 клейовий шар для фіксації теплоізоляційних (пінополістирольних або 

мінераловатних) плит; 

 клей-шпаклівка для утримання армуючої сітки; 

 клей-шпаклівка для облицювання гідроізоляційних фінішних 

штукатурок. 
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4.7 Гідроізоляційні суміші 

 

Бетон – це типове капілярно-пористе тіло, яке піддається негативній дії 

вологи, води, агресивних рідин, газів, біологічних агентів тощо. Інтенсивність 

водопоглинання, капілярного підсосу, а також фільтрація води та присутніх у 

вологому середовищі негативно впливаючих реагентів погіршують такі 

довготривалі властивості бетону, як міцність, водостійкість, 

водонепроникність, морозостійкість, хімічна й біологічна стійкість, призводять 

до руйнування матеріалу. Гідроізоляційні СБС виконують функції захисту 

елементів будівель і споруд з бетону та залізобетону від таких шкідливих 

впливів. 

Гідроізоляційні і водозахисні суміші, які використовуються для захисту 

конструкцій будівель і споруд від проникнення води, поділяються на 

поверхнево обмазувальні та проникаючі капілярні. 

Класифікуються гідроізоляційні суміші за рядом ознак: 

 за способом застосування – на обмазувальні, штукатурні, рідкотекучі 

(ін'єкційні), проникаючі; 

 за стійкістю щодо деформацій – на жорсткі й еластичні; 

 за організацією виробництва бетонних і ремонтних робіт – на 

первинно і вторинно гідроізоляційні. 

Первинна гідроізоляція здійснюється шляхом застосування бетонів з 

високою водонепроникністю (W12 і вище) за рахунок проектування складів і 

обрання компонентів, в т.ч. добавок, що відповідають такій вимозі, а також для 

заповнення стиків і швів з герметизуючих сумішей.  

Вторинна ізоляція забезпечує захист в ході будівництва, реконструкції та 

ремонту конструкції. 

Обмазувальна гідроізоляція виконується у вигляді тонкого 

багатошарового покриття товщиною 2–5 мм. Рецептура включає заповнювачі 

та наповнювачі потрібної гранулометрії, цементно-полімерну в’яжучу 

речовину, можливо РПП, ефіри целюлози, піногасники та ін. 

Штукатурна суміш, на відміну від обмазувальної, крім водозахисних 

якостей, дозволяє вирівнювати поверхні товщиною шару 5–30 мм без 

додаткового армування. Використовуються бездобавкові цементи, 

фракціоновані наповнювачі, мінеральні та спеціальні добавки, в т.ч. 

протиусадкової і розширювальної дії. Вміст полімерного компонента зазвичай 

становить 1–2 відсотки від маси. 

Для швидкого зупинення водяної течі в тілі бетону використовуються 

суміші, що мають назву «водяна пробка». До їх основи входять 

швидкотверднучі безусадкові й розширюючі в'яжучі (портландцемент і 

глиноземистий цементи), хімічні добавки часто з розширюючими 

компонентами. Вже через 1–2 хв повинна бути досягнена міцність 1–2 МПа, а 

через 1 год – міцність до 10 МПа. Для поліпшення адгезії до поверхні можуть 

застосовуватися РПП. 

Значного поширення завдяки своїй високій ефективності набули СБС 
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проникаючої дії (рис. 10). Такі суміші складаються з цементу і активних 

хімічних компонентів – комплексу водорозчинних солей, механізм дії яких 

полягає в проникненні в капілярно-пористу структуру бетону, що захищається. 

При цьому досягається за рахунок капілярного підсосу і осмотичних явищ 

тривалої взаємодії з продуктами гідратації цементу, наприклад, з Са(ОН)2. 

 

 
   а     б 

а – неізольований бетон; б – ізольований бетон 

Рисунок 10 – Дія проникаючої гідроізоляції бетону 

 

У результаті взаємодії в порах і капілярах утворюються важкорозчинні 

кристали, можливими є утворення карбонату (СаСО3), оксалату (СаС2О4) і 

дигідрату сульфату кальцію (СаSО4·2Н2О), змішаних гідрокарбонатів кальцію 

тощо. Новоутворення, що формуються, закупорюють (кольматують) пори і 

мікротріщини, перетворюючи структуру бетону на водонепроникну. Іноді 

ефект, що досягається, називають «кристалізаційним бар'єром». Вміст «хімічно 

активних» компонентів у проникаючих СБС становить 5–13 відсотків від маси. 

 

4.8 Ремонтні суміші  
 

Ремонтні суміші використовуються для відновлення геометричних і 

експлуатаційних характеристик бетонних та залізобетонних виробів і 

конструкцій і поділяються на поверхневі та ін’єкційні. Обрання рецептур 

сумішей і методів ремонту здійснюється залежно від стану, виду дефектів, 

деформацій і інших пошкоджень ремонтованого бетону з урахуванням умов 

його експлуатації. Основна увага при цьому приділяється сумісності 

властивостей ремонтної суміші та бетону, їх адгезії. 

Ремонтні суміші можуть наноситися як ручним способом (кельмою, 

шпателем, гладилкою), так і механізованими способами із застосуванням 

мокрого розпилення на поверхні, з використанням ін'єкційних технологій, 

технологій торкретування і набризк-бетонування. 

Усі аспекти процесу ремонту та захисту бетону й залізобетону із 

застосуванням СБС розглядаються в системі Європейських норм EN 1504. 
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4.9 Фарби 

 

Сухі будівельні фарби (СБФ) – це багатокомпонентні дисперсні суміші 

для нанесення внутрішніх і зовнішніх захисно-декоративних покриттів 

поверхонь елементів будівель і споруд. 

Фарби – це дисперсні композиції переважно пігментні, що 

використовуються для декоративно-захисного покриття: 

 на основі мінеральних в'яжучих; 

 на основі дисперсних полімерів. 

СБФ виготовляються на основі порошкоподібних мінеральних і (або) 

синтетичних полімерних в'яжучих у вигляді РПП. До складу СБФ також 

включаються наповнювачі, пігменти, ефіри целюлози, бентоніти, 

гідрофобізатори та інші добавки. 

Мінеральні в'яжучі представлені портландським і глиноземним 

цементами, гідратним вапном, рідкоскляними лужними натрієвими силікатами. 

Твердіючі неорганічні в'яжучі не утворюють плівку, на відміну від РПП, які в 

результаті з'єднання з водою редиспергуються, утворюючи суцільне полімерне 

покриття на поверхні. Залежно від призначення (внутрішнього або 

зовнішнього) виготовляються мінеральні, полімермінеральні і синтетичні 

фарби. Вміст РПП в них коливається від 8 до 50%. 

Основні вимоги до СБФ стосуються їх сипучості, ступеня перетирання, 

насипної щільності, ступеня електризації. Утворені в результаті замішування з 

водою лакофарбові суміші повинні володіти необхідними реологічними 

властивостями – в'язкістю і покриваністю з високою здатністю до нанесення на 

поверхню тонким рівномірним шаром, адгезією, а після затвердіння – 

механічною міцністю, стійкістю до стирання і впливу навколишнього 

середовища. 

 

Тема 5 ТЕХНОЛОГІЯ МЕХАНІЗАЦІЇ РОБІТ НА БУДІВЕЛЬНИХ 

ОБ’ЄКТАХ 

 

Механізована (силосна) технологія (рис.11) будівельних та ремонтно-

оздоблювальних робіт дозволяє значно механізувати технологію приготування, 

транспортування та застосування розчинових сумішей, що в свою чергу 

забезпечує стабільну консистенцію сумішей, підвишує продуктивність праці, 

зменшує витрати на розвантаження, транспортування та складування СБС, 

захищає матеріали від атмосферних опадів і несанкціонованого використання.  

Мобільний силосний контейнер (2) являє собою металевий резервуар, 

який заповнюється сухою сумішшю безпосередньо на заводі (1), що повністю 

виключає ймовірність придбання контрафактної продукції, і доставляється на 

об'єкт спеціальним автомобілем, оснащеним гідравлічним підйомником. 

Завантаження силосів на будмайданчиках може здійснюватись 

цементовозами (3). 

Суха суміш з силосного контейнера надходить до штукатурної станції (8) 
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за допомогою пневмотранспортної системи (6, 7), оснащеної блоком 

автоматичного управління, тому експлуатація обладнання не викликає жодних 

труднощів. Дальність і висота подачі суміші залежать від потужності 

компресора, а також від властивостей конкретної суміші, що застосовується, і 

зазвичай коливаються в діапазоні від 80 до140 м, що стосується дальності та від 

30 до 60 м, що стосується висоти.  

Ефективність роботи силосних технологій додатково можна оцінити в їх 

взаємозв'язку з іншими компонентами системи. Наприклад, приєднання до 

силосу змішувача безперервної дії (4) дозволяє виготовляти високоякісні 

будівельні розчини, що не лише сприяє підвищенню ступеня однорідності 

матеріалу, але й запобігає його втратам. Так, розчинові суміші, призначені для 

мурування або влаштування підлог, виготовлені в змішувачі (4), можна 

подавати до місця виконання робіт (9) за допомогою розчинонасоса (5) без 

використання ліфта, крана або додаткових робочих рук. Для влаштування 

самовирівнювальних підлог різного призначення, в тому числі й промислових, 

механізовані технології є особливо зручними у використанні. Головною і 

незаперечною перевагою нових технологій стало збільшення швидкості 

виконання робіт у 5-6 разів і суттєве скорочення термінів здачі в експлуатацію 

будівельних об'єктів. 

 

 
 

1 – завод; 2 – силос; 3 – цементовоз; 4 – змішувач; 5 – розчинонасос;  

6 – компресор; 7 – пневмонасос; 8 – штукатурна станція;  

9 – місце виконання робіт 

Рисунок 11 – Механізовані технології застосування СБС 
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Питання для самоперевірки 

 

1 Охарактеризуйте поняття «сухі будівельні суміші» (СБС). 

2 У чому полягає принципова відмінність між звичайними 

будівельними розчинами і СБС. 

3 Наведіть класифікацію СБС. 

4 Назвіть три стадії, що характеризують технології отримання і 

застосування СБС. 

5 Охарактеризуйте загальні властивості СБС. 

6 Якими є основні компоненти СБС? Охарактеризуйте їх. 

7 Якою є роль полімерних добавок у СБС? 

8 На чому ґрунтуються синтез і властивості РПП. 

9 Поясніть механізм дії водоутримуючих добавок і суперпласти-

фікаторів. 

10 Якими є основні технологічні етапи виробництва СБС? 

11 Охарактеризуйте особливості і властивості СБС для: 

 штукатурення; 

 шпаклювання; 

 мурування; 

 улаштування елементів підлоги (підлогові); 

 закріплення матеріалів (клейові); 

 заповнення швів (затиральні); 

 улаштування гідроізоляції; 

 ремонту поверхонь; 

 анкерування та монтажу; 

 фарбування. 

12 У чому полягають переваги механізованих технологій застосування 

СБС? 
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ДОДАТОК А 

 

Словник 

(основні терміни) 

 

Водопотреба – кількість води для забезпечення заданої консистенції. 

Водостійкість – здатність матеріалів і виробів зберігати міцність у 

водонасиченому стані, характеризується коефіцієнтом водонасичення. 

Водоутримуюча здатність – здатність сумішей зберігати (утримувати) в 

своєму складі воду в процесах переробки та використання в будівельних 

роботах, в т.ч. під час контакту з пористою водопоглинаючою основою. 

Виражається у відсотках від маси, залишкової кількості води після поглинання 

її основою по відношенню до початкового водовмісту. 

Висоли – відкладення солей типу карбонатів або легкорозчинних 

гідрокарбонатів, що містяться або, що утворюються в поровій рідини і 

виносяться на поверхню бетону під дією капілярних сил з подальшою 

кристалізацією. 

В’яжучі речовини мінеральні – високодисперсні порошкоподібні 

речовини здатні внаслідок з’єднання з водою тужавіти і тверднути в результаті 

гідратації безводних мінералів. 

В’яжучі речовини органічні – полімерні порошки високомолекулярних 

сполук, що утворюють після змішування з водою водні дисперсії або водні 

розчини, здатні внаслідок подальшого зневоднення (сушіння) утворювати 

нерозчинні полімерні суміші, що мають, адгезійні властивості. 

Ґрунтовка – склад, що наноситься першим шаром на підготовлену для 

фарбування поверхню для зменшення її пористості і забезпечення адгезії 

покриття з пофарбованою поверхнею. 

Дисперсія водна полімерна – двофазна система, що складається з води 

(дисперсійне середовище), завислих в ній дрібних частинок полімера 

(дисперсна фаза), які не вступають в реакцію з водою, та добавок, що 

забезпечують стабільність цієї системи. 

Життєздатність (час випаровування) – інтервал часу, протягом якого 

розчинна суміш зберігає свої технологічні властивості – консистенцію, 

однорідність, водоутримуючу здатність. 

Загусники – органічні або мінеральні добавки до сухих будівельних 

сумішей для регулювання реологічних і функціональних властивостей. 

Заповнювачі – природні та штучні, важкі й легкі дрібнозернисті 

матеріали, що характеризуються розміром частинок (зерен) в інтервалі 0,16–

5 мм. 

Здатність до деформації (еластичність, деформативність) – здатність 

розчину деформуватися й компенсувати навантаження між основою та плиткою 

без пошкодження облицьованої поверхні. 

Зносостійкість – здатність матеріалу опиратися одночасній дії стирання 

та удару. 
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Клей – липка речовина для щільного з'єднання, скріплення частин чого-

небудь. 

Клейові суміші – розчини на основі цементної, гіпсової та інших в’яжучих 

речовин для виконання опоряджувальних т а облицювальних робіт. 

Міцність зчеплення клейового з’єднання – кількісна величина 

максимальної адгезійної міцності на розтяг, яку визначають прикладанням 

зусилля на відрив плитки від основи. 

Накривка – тонкий шар штукатурки, який наноситься на ґрунт для 

більшого згладжування, усунення дрібних нерівностей. 

Наповнювачі – тонкодисперсні порошкоподібні компоненти з розміром 

зерен переважно до 0,16 мм. 

Опір повітропроникності – характеристика газопроникності будівельних 

матеріалів і елементів будівельних конструкцій під дією тиску, виникаючих 

внаслідок різниці між зовнішньою температурою та температурою всередині 

приміщень і відповідно відмінностей між щільностями зовнішнього та 

внутрішнього повітря, а також під дією вітрових навантажень. 

Пігменти – високодисперсні порошкоподібні фарбуючі речовини, 

практично нерозчинні у воді. 

Покриття – верхній шар будь-якої поверхні, що піддається 

експлуатаційним впливам: 

 декоративне – для обробки фасадів будівель і інтер'єрів; 

 звукоізоляційне – для звукопоглинаючого ефекту за рахунок відкритої 

пористості заповнювачів; 

 рентгенозахисне – для поглинання рентгенівського випромінювання з 

використанням високощільних заповнювачів, наприклад, бариту; 

 самонівелююче – суміш для покриття підлог, яка після змішування з 

водою володіє здатністю до самостійного під дією сили тяжіння вирівнювання 

основ і створення рівних горизонтальних поверхонь;  

 сануюче – шар пористого штукатурного покриття, яке наноситься на 

вологу поверхню, що містить водорозчинні солі, з метою запобігання появі 

плям на зовнішній поверхні штукатурного шару і забезпечує рівномірний 

розподіл солей у випадку їх появи на поверхні стіни, перешкоджаючи їх 

накопиченню на межі «стіна-штукатурка». 

 теплоізоляційне – забезпечення теплоізоляційних властивостей 

стінових конструкцій. Коефіцієнт теплопровідності – не більше 0,2 Вт/(м·ºС) за 

рахунок високої пористості і низької щільності заповнювачів (перліт, 

вермикуліт). 

Прошарок – шар між підкладкою і верхнім покриттям чого-небудь, 

зазвичай, підлог. 

Редиспергуючий полімерний порошок – речовина, що отримується 

методом розпилювального сушіння органічних полімерних дисперсій, здатних 

внаслідок змішування з водою швидко редиспергуватися й утворювати 

полімерні дисперсії, які в результаті схоплювання утворюють плівку і сприяють 
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стабільності, адгезії, еластичності і т.д. 

Розчини мурувальні – застосовуються для з’єднання окремих елементів 

кам’яних кладок з метою сприйняття і рівномірного розподілу навантажень. 

Розшаровуваність – здатність розчинної суміші зберігати однорідність 

складу під час динамічної дії. 

Стійкість щодо ковзання (зміщення матеріалу) – здатність суміші 

утримувати (фіксувати) покладену плитку без зсуву під дією сил тяжіння на 

вертикальних або похилих поверхнях. 

Стирання – властивість матеріалу опиратися абразивним (стираючим) 

впливам. 

Стяжка – шар підлоги, який служить для вирівнювання поверхні 

верхнього шару основи або перекриття, наданню покриттю підлоги заданого 

ухилу. 

Суха будівельна суміш – будівельний порошкоподібний матеріал 

заводського виготовлення, що складається з в'яжучих речовин, заповнювачів, 

наповнювачів і добавок, змішуваний з водою на будівельному об'єкті. 

 гідроізоляційні проникаючої дії – компоненти яких взаємодіють з 

продуктами гідратації цементу, наприклад, Са(ОН)2, утворюючи в порах і 

капілярах поверхневого шару т.зв. кристалізаційний бар'єр, кольматуючий 

поверхню бетону; 

 декоративні – для остаточної обробки поверхонь з наданням 

кольорової гами, рельєфу, текстури; 

 затиральні – улаштування промислових підлог шляхом затирання 

сухої суміші свіжоукладеного бетону або розчинових поверхонь в результаті 

нанесення та загладжування; 

 захисні – для захисту поверхонь бетону від негативного впливу 

експлуатаційних, кліматичних впливів, включаючи корозію, біопошкодження, 

високі температури, іонізуючі випромінювання і т.д.; 

 підлогові – для влаштування елементів підлог; 

 ремонтні – для ремонту й відновлення експлуатаційних 

характеристик конструкцій; 

 теплоізоляційні – для теплової ізоляції конструкцій будівель і споруд. 

Тиксотропія – властивість дисперсних систем відновлювати свою 

вихідну структуру, зруйновану механічним впливом. 

Фарби сухі – сухі тонкодисперсні будівельні суміші, які містять в’яжучі 

речовини (плівкоутворювач), наповнювач, пігменти та функціональні добавки, 

які перетворюються після змішування з водою на лакофарбовий матеріал. 

Час: 

 відкритий – період, протягом якого на поверхні суміші, нанесеної на 

основу, не утворюється кірка, яка не дає можливості укладати плитку; 

 живучості розчинної суміші – здатність протягом певного часу 

зберігати технологічні властивості для забезпечення заданих (проектних) 

властивостей затверділого матеріалу; 
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 коригування – максимальний проміжок часу після укладання плитки 

на клейову суміш, протягом якого можна коригувати її положення без втрати 

міцності зчеплення між розчином, плиткою та основою. 

Штукатурка одношарова – штукатурний розчин, призначений для 

внутрішніх і зовнішніх робіт; максимальний розмір зерен заповнювача – 1,5 мм. 

Шпаклівка – пастоподібний матеріал, виготовлений з плівкоподібних 

речовин, дисперсних наповнювачів, пігментів, який застосовується для 

позбавлення поверхонь від дефектів: нерівностей, пористості, шорсткості. 

Еластичність – здатність матеріалів витримувати значні пружні 

(оборотні) деформації без руйнування. 

Ефект кольматуючий – закупорення пор і мікротріщин у бетоні в 

результаті взаємодії продуктів гідратації цементу з добавками. 
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ДОДАТОК Б 

 

Застосування сухих будівельних сумішей. Конструктивні системи 

 
а 

 
б 

а) мінераловатна; б) пінополістирольна 

1 – цегла; 2 – клей для кріплення теплоізоляції; 3 – дюбель; 4 – ґрунтувальний 

шар; 5 – мурувальна суміш; 6 – плита теплоізоляційна; 7 – суміш клейова 

гідроізоляційна з фасадною сіткою; 8 – фарба фасадна; 9 – штукатурка 

фактурна декоративна мінеральна; 10 – кутовий профіль; 11 – ґрунтовка;          

12 – штукатурка фактурна декоративна водно-дисперсійна;  

13 – цокольний профіль 

 

Рисунок Б.1 – Конструкції стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням 

штукатуркою 
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1 – плита перекриття; 2 – ізоляційний шар (мінеральна вата, пінополістирол);  

3 – роздільний шар (плівка); 4 – демпферна стрічка; 5 – арматурна сітка;  

6 – стяжка 

Рисунок Б.2 – Плаваюча стяжка з тепло-звукоізоляцією 

 

 
 

1 – роздільна мембрана; 2 – стяжка; 3 – ґрунтовка; 4 – прошарок (наливна 

підлога); 5 – пароізолююча підкладка (пінополіетилен); 6 – водостійка фанера;             

7 – поліуретановий клей; 8 – паркет. 

 

Рисунок Б.3 – Плаваюча стяжка теплої підлоги під паркет 
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1 – бетонна основа; 2 – розділювальний шар; 3 – стяжка; 4 – гідроізоляція 

(2 шари); 5 – клей (еластичний); 6 – керамічна плитка; 7 – заповнювач швів;                    

8 – герметик; 9 – прорезинена стрічка; 10 – гіпсокартон; 11 – гідроізоляція 

(2 шари); 12 – клей; 13 – керамічна плитка; 14 – затирка для швів; 15 – герметик 

 

Рисунок Б.4 – Гідроізоляція і укладання керамічної плитки в ванній кімнаті 

 

 
 

1 – балконна плита; 2 – адгезійна ґрунтовка; 3 – стяжка; 4 – гідроізоляція;              

5 – клей; 6 – керамічна плитка; 7 – суміш для заповнення швів; 8 – герметик;  

9 – прорезинена стрічка; 10 – епоксидний клей; 11 – пристінний трап 

 

Рисунок Б.5 – Гідроізоляція й укладання керамічної плитки на балконі  
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ДОДАТОК В 

 

Базові рецептури сумішей 

Таблиця В.1 – Мурувальні суміші 

 

Рецептура Технічні характеристики 

Компонент 
Вміст у 

відсотках 

від маси 
Властивість Показник 

Портландцемент (ПЦ 500) 15–20 Водопотреба, В/Т 0,8–0,85 

Пісок кварцовий (0,125–2,5 мм) 70–80 Рухливість, см 8–12 

Наповнювач 5–10 Водоутримуюча здатність, % 95–98 

Полімерне в’яжуче 0–3 Міцність зчеплення з основою, МПа 0,2–0,3 

Повітровтягувальна добавка 0–5 Термін придатності, год. 1,5–2 

Редиспергуючий полімерний  

порошок 
0–1 

Міцність при стиску, 28 діб, МПа 
3,5–4 

 

Таблиця В.2 – Штукатурні суміші на основі цементу 

 

Рецептура Технічні характеристики 

Компонент 
Вміст у відсотках 

від маси 
Властивість Показник 

Портландцемент та інш. 10–15 Водопотреба (В/Т), од. 0,18–0,20 

Вапно гідратне 6–8 Термін придатності, год. 1,5–2,0 

Пісок кварцовий (0,1–0,6 мм) 70–75 
Міцністі при стиску, 28 діб, 

МПа 
2,5–3,0 

Повітровтягувальна добавка 0,015–0,025 
Міцність зчеплення з основою, 

МПа 
0,4 

Гідрофобізатор 0,15–0,25 - - 

Водоутримувальна добавка 0,09–0,15 - - 

 

Таблиця В.3 – Штукатурні суміші на основі гіпсу 

 

Компонент 
Вміст у відсотках від маси 

гіпсова гіпсовапняна гіпсова (легка) 

Гіпс будівельний 74–98 40–50 70–100 

Вапняковий пісок – 20–35 – 

Вапно гідратне 1,5–5 15–20 2–5 

Перліт спучений – 0,3–0,8 3–5 

Ефір крохмалю 0,01–0,04 0,01–0,03 0,01–0,05 

Повітровтягувальна добавка 0,015–0,03 0,015–0,03 0,01–0,03 

Сповільнювач схоплювання 0,025–0,05 0,025–0,04 0,025–0,04 

Водоутримувальна добавка 

(метилцелюлоза) 

0,16–0,23 0,16–0,23 0,2–0,24 
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Таблиця В.4 – Суміш для стяжки підлог 
 

Рецептура Технічні характеристики 

Компонент 
Вміст у відсотках 

від маси 
Властивість Показник 

Портландцемент (ПЦ 500) 24,5 Водопотреба, В/Т 0,13 

Вапно гідратне 1,25 Збереження рухливості, хв. 30 

Водоутримувальна добавка 0,02 
Можливість технологічних 

операцій, год. 

18 

Суперпластифікатор 0,08 
Міцність при стиску, МПа: 

 1 доба 

 

7,5 

Піногасник  0,1  28 діб 30,5 

Редиспергуючий полімерний 

порошок 
0,07 

Міцність при вигині, МПа, 

28 діб 

6,5 

Пісок кварцовий (0,1–2 мм) 69,47 
Міцність зчеплення з 

основою, МПа, 28 діб 

1,2 

Прискорювач твердіння 0,65 Усадка, %, 28 діб 0,1 

 

Таблиця В.5 – Зміцнювачі свіжоукладеного бетону (топінг) 
 

Рецептура Технічні характеристики 

Компонент 
Вміст у 

відсотках від 

маси 
Властивість Показник 

Портландцемент (ПЦ 500) 27–50 Водопотреба, В/Т 0,08 

Кварцовий пісок (0,1–4 мм) 50–72 Міцність при стиску, МПа: 

 1 доба 

 

20,0 Суперпластифікатор 0,5–0,8 

Редиспергуючий 

полімерний порошок 
0–0,5 

 7 діб 40,0 

 28 діб 60,0 

Тиксотропний компонент 0,1–0,2 Міцність при вигині, МПа, 28 діб 11,5 

Прискорювач твердіння 0,35–0,6 Стиранність, г/см
2 

0,45 

Фібра полімерна 0,15 
 

 

 

Таблиця В.6 – Ремонтні суміші 
 

Рецептура Технічні характеристики 

Компонент 
Вміст у відсотках 

від маси 
Властивість Показник 

Портландцемент (ПЦ 500) 40–44 Водопотреба, В/Т 0,1–0,12 

Суперпластифікатор 0,2–0,6 Рухливість, см 1–4 

Водоутримувальна добавка 0,04–0,05 
Збереження рухливості, год, 

не менше 
1 

Редиспергуючий полімерний  

порошок 
0,5–1,0 

Міцність при стиску, МПа: 

– 7 діб 

– 28 діб 

 

30,0 

40,0 Пісок кварцовий (0,1–5 мм) 55–57 

Фібра полімерна 0,1 
Міцність при вигині, МПа, 28 

діб 
7,0 

  
Міцність при зчепленні з 

основою, МПа, 28 діб 
1,0 

  Усадка, %, 28 діб 0,1 



 

43 

 

Таблиця В.7 – Клейові суміші 
 

Компонент 

Вид клею Технічні характеристики 

еконо-

мічний 

станда-

ртний 

еласти-

чний 
властивість показник 

Портландцемент  38 37 35 Зміщення матеріалу, мм 0,2–0,4 

Пісок кварцовий (0–0,63) 57 56 57 Відкритий час, хв.. 10–15 

Наповнювач 5 7 8 Час корегування, хв. 10–20 

Водоутримувальна 

добавка 
0,33 0,36 0,32 Водоутримуюча здатність, % 98,5–99,5 

Редиспергуючий 

полімерний порошок 
– 1,44 4,0 

Міцність при зчепленні, МПа 

– в стандартних умовах 

– після дії води 

– після заморожування 

 

0,3–1,3 

1,1 

0,8 
Прискорювач твердіння – – 0,7 

 

Таблиця В.8 – Суміш для заповнення швів між облицювальними 

плитками 
 

Компонент 
Підлогові шви 

(5-15 мм) 

Настінні шви 

(3-6 мм) 

Портландцемент (білий, сірий) 30 30 

Вапнякове борошно  5 
66,9 

Кварцовий пісок (0,1-1 мм) 61,4 

Пігменти за необхідності 

Суперпластифікатор 0,5 – 

Водоутримувальна добавка 0,1 0,1 

Редиспергуючий полімерний порошок 1,5 1,5 

 

Таблиця В.9 – Шпаклівки цементна і полімерна 

 

Компонент 
Цементна 

(фінішна) 

Цементна  

(ремонтна) 
Полімерна  

Портландцемент (білий або сірий) 30 30 – 

Гашене вапно  4 4 6,2 

Вапнякове борошно  64,48 10 89,76 

Кварцевий пісок (0,1-0,3 мм) – 54,18 – 

Водоутримувальна добавка (ефір целюлози) 0,3 0,3 0,15 

Редиспергуючий полімерний порошок  0,7 1 3 

ПАР-диспергатор (пластифікуючий і 

повітровтягувальний) 
0,02 0,02 0,04 

Армуючі волокна целюлози  0,5 0,5 0,5 
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