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ВСТУП

«Слобожанська Будівельна Кераміка » - найбільший в Україні виробник
облицювальної цегли і багатопустотних керамічних блоків з повним циклом виробництва
від видобутку глини до відвантаження готової продукції.
Виробничі потужності компанії складаються з двох заводів, розташованих в
м.Ромни (Сумська обл.) і с.Озера (Київська обл.), сумарною потужністю 180 млн. шт. цегли
в рік. Компанія СБК має власну сировинну базу з 4 - х кар'єрів, розташованих в різних
областях України, що дозволяє здійснювати безперебійні поставки кращих сортів глини в
повному обсязі.
Вся продукція СБК проходить жорсткий контроль якості на всіх етапах виробництва,
відповідає вимогам УкрСЕПРО, а також має Європейський сертифікат відповідності
виробничого контролю СЄ. Система менеджменту якості на підприємствах СБК відповідає
вимогам міжнародної системи ISO 9001: 2008.
Готова продукція проходить додаткову екологічну експертизу. Завдяки високій
якості та реалізації новітніх інноваційних рішень, продукція СБК використовується як в
котеджному, так і у висотному будівництві, забезпечуючи кращі в Україні показники
енергоефективності і економії ресурсів в процесі експлуатації, що відповідає стандартам
ЄС. Продукція компанії користується попитом не тільки в Україні, але і в Казахстані,
Республіці Білорусь, Росії, Ізраїлі та країнах Європейського Союзу.
Завдяки високим технічним показникам і своїй якості продукція СБК має широкий
спектр застосування в мало та багатоповерховому будівництві, а основні конструктивні
рішення з використанням керамічних блоків «КЕРАМКОМФОРТ» зібрані в цьому Альбомі.
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2. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 Загальні положення
Дані рекомендації розроблені для використання в малоповерховому і сучасному
багатоповерховому каркасно-монолітному будівництві. Вміщують основні положення,
технічні характеристики і показники по застосуванню велико форматних порожнистих
керамічних блоків «КЕРАМКОМФОРТ» при зведенні будівель і споруд в усіх кліматичних
зонах України.
Керамічні блоки пластичного формування, які випускаються на заводах ПАТ «СБК»
рекомендується застосовувати для влаштування:
- несучих зовнішніх і внутрішніх стін;
- самонесучих стін;
- не несучих стін ( заповнення каркасів) і перегородок;
- збірно-монолітних перекриттів.
В альбомі наведені конструктивні вузли стінових конструкцій на основі блоків
«КЕРАМКОМФОРТ» і конструкцій збірно-монолітного перекриття, а також представлені
конструктивні рішення для різних типів теплоізоляційної оболонки будинку з
нормативними показниками опору теплопередачі і наведені необхідні технічні
характеристики.
Групи вузлів:
-

влаштування цоколю;

-

примикання міжповерхових перекриттів до зовнішніх та внутрішніх стін;

-

примикання конструкцій покрівель до зовнішніх стін;

-

вузли з’єднання стін;

-

влаштування віконних прорізів;

-

влаштування перегородок;

-

влаштування збірно-монолітних перекриттів з використанням блоків КФ-П.
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2.2 Нормативні посилання
У цьому Альбомі є посилання на такі нормативні акти та документи:
ДБН А.3.1 – 5:2009

Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1 – 7:2002

Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.1 – 12:2006

Будівництво у сейсмічних районах Україні

ДБН В.1.2 – 10:2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.2.2 – 9:2009

Громадські будинки і споруди. Основні положення

ДБН В.2.2 – 15:2005

Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2 – 24:2009

Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2 – 28:2010

Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.6 – 31:2006

Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6 – 33:2008

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до
проектування, улаштування та експлуатації

ДБН В.2.6 – 162:2010

Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення

ДСТУ Б В.1.1 – 2:97 (ГОСТ

Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість

30402 – 96)
ДСТУ–Н Б В.1.1 – 27:2010

Будівельна кліматологія

ДСТУ Б В.1.1 – 28:2010

Шкала сейсмічної активності

ДСТУ Б В.2.6 – 34:2008

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією.
Класифікація і загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.6 – 35:2008

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та
опорядженням індустріальними елементами з вентильованим
повітряним прошарком. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6 – 36:2008

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та
штукатурками. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6 – 154:2010

Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції.
Правила проектування.

ДСТУ Б В.2.7 – 19:95 (ГОСТ

Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість

30244 – 94)
ДСТУ Б В.2.7 – 61:2008

Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови
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(EN 771 – 1:2003 NEQ)
ДСТУ Б В.2.7 – 126:2011

Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови

СНиП 3.03.01 – 87

Несучі та огороджуючи конструкції

2.3 Керамічні блоки та їх технічні характеристики

2NF

КЕРАМКОМФОРТ-25 (КФ-25)

КЕРАМКОМФОРТ-38 (КФ-38)

КЕРАМКОМФОРТ-44 (КФ-44)
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КЕРАМКОМФОРТ-10 (КФ-10)

КЕРАМКОМФОРТ ДЛЯ ПЕРЕКРИТТЯ
(КФ-П)

Таблиця 1. Технічні характеристики керамічних блоків «КЕРАМКОМФОРТ»
КЕРАМКОМФОРТ
Параметр

Розміри LxBxH*
(в кладці)
Границя міцності
при стиску

Одиниці
виміру

2NF

мм
кгс/см2

Еквівалент цегли

КФ-25

КФ-38

КФ-44

КФ-10
(для
перегоро
док)

250х120х
138

250
х380х215

380х 245
х215

440х245х
215

100х380х
215

380х120х
238

110-170

90-105

110-170

90-105

–

–

2,12NF

10,5NF

10NF

11,9NF

4,2NF
950-1000
7-76-8,17

450-500
7,5-8

–

–

–

–

–

–

–

–

11,8

9,2

Щільність виробу
Маса

кг/м3
кг

830-930
3,4-3,8

700-760
14,9-15,5

650-680
12,6-13,2

680-740
15,1-16

Коефіцієнт
теплопровідності
кладки з блоків, λБ

Вт/м∙К

0,208

0,159

0,157

0,142

Морозостійкість

цикли

≥50

≥50

≥50

≥50

Водопоглинання

%

14-19

14-19

14-19

14-19

Порожнистість

%

38-44

50-53

50-53

50-53

11,56

17,72

18,45

Кількість блоків на
1м2
шт
53,51
стіни/перекриття
* L – довжина блока (товщина стіни);
В – ширина блока по фронту стіни;
Н – висота блока

КФ-П (для
перекритт
я)

–

2.4 Фасонні елементи
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№
Найменування
фасонного
виробу

1
1НФ

2
0,54НФ



3
0,75НФ



4
ККл

5

ВФ-2*
Цоколь

Підвіконня

Еркер зовнішній,
внутрішній

Кут стіни зовнішній

Кут просвіту арки

Карниз

Горизонтальне
перекриття

Кут стіни
внутрішній

Колона,
напівколона

Вид
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№
Найменування
фасонного
виробу

6
ВФ-3

7
ВФ-4

8
ВФ-5*

9
ВФ-8


  

10

ВФ-9*



 



Цоколь

Підвіконня

Еркер зовнішній,
внутрішній

Кут стіни зовнішній

Кут просвіту арки

Карниз

Горизонтальне
перекриття

Кут стіни
внутрішній

Колона,
напівколона

Вид

  







Арк.

8

№
Найменування
фасонного
виробу

11
ВФ-10*

12
ВФ-11*

13
ВФ-12*



14
ВФ-16*



15

ВФ-24*



Цоколь

Підвіконня

Еркер зовнішній,
внутрішній

Кут стіни
зовнішній

Кут просвіту
арки

Карниз

Горизонтальне
перекриття

Кут стіни
внутрішній

Колона,
напівколона

Вид
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№
Найменування
фасонного
виробу

16
ВФ-36*



17
ВФ-37*



18
ВФГ-3*



19
ВФГ-5*

20

ВФГ-9*



Цоколь

Підвіконня

Еркер зовнішній,
внутрішній

Кут стіни
зовнішній

Кут просвіту
арки

Карниз

Горизонтальне
перекриття

Кут стіни
внутрішній

Колона,
напівколона

Вид
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№
Найменування
фасонного
виробу

21
ВФГ-10*

22
ВФГ-23*

23
ВФГ-32*





Цоколь

Підвіконня

Еркер зовнішній,
внутрішній

Кут стіни
зовнішній

Кут просвіту
арки

Карниз

Горизонтальне
перекриття

Кут стіни
внутрішній

Колона,
напівколона

Вид

 



 

Арк.

11

3.КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ТА НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО НИХ

3.1 Конструювання
3.1.1 Мурування стін
Укладання блоків з пазово-гребеневим стиком виконують без використання
розчинної суміші у вертикальних стиках, за виключенням випадку, коли цілий блок
укладають біля прирізаного блоку або біля іншого конструктивного елемента будинку
(колона, пілон тощо). Тоді між цілим блоком і прирізаним блоком або іншим
конструктивним елементом будинку у вертикальному шві використовують розчинну суміш.
Якщо довжина стіни або прорізу в ній не є кратною розміру блока, слід
використовувати прирізані за довжиною під необхідний розмір блоки.
Блоки повинні бути розташовані в стіні таким чином, щоб вертикальні стики між
ними були зсунені один відносно одного у сусідніх рядах на півблока, але не менше ніж на
10 см, при наявності прирізаних блоків – не менше 4 см. Прирізані блоки розмішують, по
можливості, далі від кутів і прорізів.
Для різання блоків слід застосовувати електромеханічну ручну пилу типу «Алігатор»
або спеціальну дискову станкову пилу.
Для створення отворів стіну можна свердлити звичайним або коронарним
свердлом, але безударним способом.
При муруванні слід вирівняти основу під перший ряд блоків. Вирівнювання
провадять звичайним цементно-піщаним розчином, який укладають на шар гідроізоляції.
Контролюють горизонтальність основи водяним рівнем або нівеліром. Горизонтальний
шов повинен бути повністю заповнений розчинною сумішшю на всю товщину стіни без
пропусків і порожнин. В цей шар незатверділої цементно-піщаної суміші утоплюють
металеві в’язі, які з’єднують блоки з іншими конструктивними елементами будинків.
При наявності пазовогребеневого вертикального стику для запобігання перекосу
блоків під час мурування їх заводять зверху в пази каменів, що вже укладені, і після цього
опускають на розчинну суміш. У процесі мурування стін використовують шнур муляра.
Блок, який укладають, підганяють по висоті шнура до рівня вже укладених блоків,
використовуючи гумовий молоток. Контроль вертикальності стін слід виконувати за
допомогою будівельного рівня або виска після мурування кожного ряду блоків. Контроль
Арк.
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висоти кладки провадять за допомогою порядовки – вертикальної рейки з відмітками
висоти ряду кладки.
Зовнішню та внутрішню стіни, що з’єднані між собою, доцільно мурувати одночасно.
Перший ряд блоків внутрішньої стіни укладають впритул до зовнішньої стіни на розчинної
суміші. Наступний ряд укладають, заводячи блок внутрішньої стіни на глибину (10-15) см у
зовнішню стіну, для чого підрізають зовнішній блок на (15-20) см.
Перед укладанням керамічні блоки слід змочувати водою, щоби вони не поглинали
інтенсивно воду з розчинної суміші.
Для мурування зовнішніх стін доцільно використовувати спеціальний
теплоізолюючий розчин, який відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-126.

3.1.2 Армування стін
Армування зовнішніх несучих стін необхідно виконувати задля уникнення тріщин,
що можуть утворитися під дією різного роду навантажень.
У загальному випадку слід армувати:
-

довгі стіни, що піддаються бічним навантаженням;

-

фрагмент конструкції стін з підвищеним навантаженням;

-

перший ряд блоків на фундаменті;

-

кожний четвертий ряд блоків;

-

залізобетонний пояс по периметру плит збірного перекриття;

-

ряд блоків під віконними прорізами( на ширину віконного отвору плюс 900 мм
в сторону від прорізу);

-

зони спирання перемичок( по 900 мм від краю прорізу в сторону від прорізу).

Загальна площа сталевої арматури повинна бути не менше 0,03 % площі брутто
поперечного перерізу всієї стіни.
Арматура закладається в шви кладки. Розташовувати арматуру слід на відстані
близько 60 мм від країв блоку. Для армування рекомендується використовувати арматуру
за ДСТУ 3760. При армуванні кладки блоків товщиною 250,380 мм в кожен рівень, що
армується, укладаються по два прутки арматури, при товщині кладки менше 250 мм один.
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Наскрізне проходження арматури через деформаційні шви не допускається.

3.1.3 Перемички і прорізи
У якості перемичок над віконними та дверними прорізами у стінах з багатопустотних
керамічних блоків «КЕРАМКОМФОРТ» застосовуються:
-

брускові залізобетонні перемички серійного заводського виготовлення за ДСТУ Б
В.2.6-55;

-

монолітні залізобетонні перемички, або монолітний пояс під перекриття які
виготовляються безпосередньо на об’єкті;

-

металеві кутики встановленні з двох боків від блоків.

Зону спирання перемичок необхідно армувати металевою сіткою діаметром 4-5 мм з
чарунками 50х50 мм.
Місця спирання металевих кутиків рекомендується пропазувати з метою встановлення
перемички в один рівень зі стіною для зручності тинькування. Сталеві перемички
необхідно перед монтажем обробити для захисту від корозії.
Застосування кожного виду перемички повинно бути підтверджено необхідними
розрахунками.

3.1.4 Кладка при монолітно-каркасному будівництві
Зовнішні стіни використовують в якості ненесучих стін, що заповнюють
залізобетонний, каркас. Кладку зовнішніх і внутрішніх стін влаштовують на перекритті.
Перший ряд блоків кладки необхідно встановлювати на цементно-піщаний розчин. Кладку
не доводять до нижньої відмітки верхнього перекриття на відстань 20 - 30 мм. Утворений
проміжок необхідно заповнити еластичним матеріалом.
Стіни, що заповнюють каркас, необхідно з’єднувати з каркасом вздовж верхнього
горизонтального краю стіни – з нижньою частиною балки чи перекриття та вздовж
вертикальних країв стіни – з колонами чи діафрагмами. Кріплення можливо здійснювати
за допомогою металевих закладних деталей з нержавіючої або оцинкованої сталі, що
механічно кріплять до несучих елементів каркасу і вкладають у попередньо виконані пази
в блоках, з подальшим заповненням пазів цементно-піщаним або клейовим розчином.
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Кладку багатошарових зовнішніх стін з додатковою теплоізоляцією при монолітнокаркасному необхідно влаштовувати в одному рівні з монолітними елементами каркасу.
В багатошарових зовнішніх стінах з опорядженням цеглою кладку з цегли виконують
самонесучою з поповерховим обпиранням на перекриття або поздовжні ригелі каркасу.
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3.1.5 Перев’язка кладки на зовнішніх кутах
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3.1.6 Радіальні стіни
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3.2. Вимоги до енергозбереження
При проектуванні зовнішніх огороджувальних конструкцій слід враховувати вимоги
до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки)
будинків і споруд і порядку їх розрахунку з метою забезпечення раціонального
використання енергетичних ресурсів на обігрівання, забезпечення нормативних санітарногігієнічних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій
під час експлуатації будинків та споруд.
Мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків встановленні положенням
ДБН В.2.6-31 «Теплова ізоляція будівель» і частково представленні в таблицях 2-4.
Таблиця 2. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
житлових, громадських та промислових будинків (Rq min)
№
1

2

3

4

Значення Rq min, м2 ·К/Вт, для
температурної зони

Вид огороджувальної конструкції
Зовнішні стіни житлових і громадських будівель
Зовнішні непрозорі стіни промислових будинків з сухим і
нормальним режимом з конструкціями з:
D* > 1,5
D ≤1,5
Зовнішні непрозорі стіни промислових будинків з вологим і
мокрим режимом з конструкціями з:
D > 1,5
D ≤1,5
Зовнішні непрозорі стіни промислових будинків з
надлишками тепла (більше ніж 23 Вт/м3)

І

ІІ

3,3

2,8

1,7
2,2

1,5
2

1,8
2,4

1,6
2,2

0,55

0,45

*D - теплова інерція огороджувальних конструкцій

Таблиця 3 - Розрахункові значення температури й вологості повітря приміщень
Розрахункова

Розрахункове

температура

значення

внутрішнього

відносної

повітря tв, °С

вологості φΒ , %

Житлові

20

55

Громадські та адміністративні

20

50-60

Лікувальні й дитячі навчальні заклади

21

50

Дошкільні заклади

22

50

Призначення будинків
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Таблиця 4. Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього
повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції Δtcг, °С
Призначення будинку
Житлові будинки, дитячі установи, школи, інтернати
Громадські будинки, крім зазначених вище, адміністративні та побутові, за
винятком приміщень з вологим або мокрим режимом експлуатації
Виробничі будинки з сухим та нормальним режимом експлуатації
Виробничі будинки з вологим та мокрим режимом експлуатації
Виробничі будинки з надлишками тепла (більше 23 Вт/м3)

Стіни (зовнішні,
внутрішні)
4
5
7
tв - tр
12

Карта-схема температурних зон України

Dd - кількість градусо-діб опалювального
періоду
I зона більше ніж 3501 градусо-діб
ІІ зона менше ніж 3500 градусо-діб
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Методика розрахунку опору теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій.
Опір

теплопередачі

термічно

однорідної

непрозорої

огороджувальної

конструкції

розраховується за формулою И1 ДБН В.2.6-31:

R 

1

в

n

1

i 1

з

  Ri 



1

в

n


i 1

i
1

,
ip  з

де αв, αз - коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної
конструкції, Вт/(м2·К), які приймаються згідно з додатком Е ДБН В.2.6-31;
Rі - термічний опір і-го шару конструкції, м2·К/Вт;
λip - теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації
(згідно з додатком Л ДБН В.2.6-31), Вт/(м·К);

3.3. Вимоги до вогнестійкості конструкцій
Огороджувальні конструкції будинків та споруд повинні відповідати вимогам за
вогнестійкістю та здатністю поширювати вогонь згідно ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН
В.2.2-15.
Межа вогнестійкості конструкції визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого
випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з
нормативних для даної конструкції граничних станів з вогнестійкості:
- граничний стан за ознакою втрати несучої здатності (умовне позначення R);
- граничний стан за ознакою втрати цілісності (умовне позначення Е);
- граничний стан за ознакою втрати теплоізолювальної здатності (умовне позначення І).
Здатність будівельних конструкцій поширювати вогонь визначається межею поширення
вогню.
Будівельні конструкції за межею поширення вогню поділяють на три групи:
М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см);
М1 (М 25 см - для горизонтальних конструкцій; М 40 см - для вертикальних і похилих
конструкцій);
М2 (М > 25 см - для горизонтальних конструкцій; М > 40 см - для вертикальних і похилих
конструкцій).
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Ступінь вогнестійкості будинку встановлюють залежно від його призначення,
категорії з вибухопожежної та пожежної небезпеки, висоти (поверховості), площі поверху в
межах протипожежного відсіку.
Ступінь вогнестійкості будинку визначається межами вогнестійкості його
будівельних конструкцій і межами поширення вогню по цих конструкціях відповідно до
таблиці 5.

І
ІІ
ІІІ
ІІІа
ІІІб
ІV
IVa
V

перекриття міжповерхові (у т. ч.
горищні та над підвалами)

1

Мінімальні межі вогнестійкості будівельних конструкцій (у хвилинах) та максимальні межі поширення вогню
по них (см)
сходові площадки, косоури,
сходи, балки, марші сходових
кліток

Ступінь вогнестійкості будинків

Таблиця 5

плити,
настили,
прогони

балки,
ферми,
арки,
рами

7

8

9

10

R 60

REI 60

RE 30

R 30

M0

M0

M0

M0

M0

R 120

R 60

REI 45

RE 15

R 30

M0

M0

стіни
колони

самонесучі

зовнішні
ненесучі

внутрішні
ненесучі
(перегородк
и)

2

3

4

5

6

REI 150

REI 75

E 30

EI 30

R 150

M0

M0

M0

M0

REI 120

REI 60

E15

EI 15

несучі та
сходових
кліток

елементи суміщених
покриттів

M0

M0

M0

M0

M0

M0

M0

REI 120

REI 60

E15, M0

EI 15

R 120

R 60

REI 45

M0

M0

E30, M1

M1

M0

M0

M1

REI 60

REI 30

E15

EI 15

R 15

R 60

REI 15

RE 15

R 15

M0

M0

M1

M1

M0

M0

M0

M1

M0

REI 60

REI 30

E15, M0

EI 15

R 60

R 45

REI 45

RE 15, М0

R 45

M1

M1

E30, M1

M1

M1

M0

M1

RE 30, M1

M1

REI 30

REI 15

E15

EI 15

R 30

R 15

REI 15

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

REI 30

REI 15

E15

EI 15

R 15

R 15

REI 15

RE 15

R 15

M1

M1

М2

M1

M0

M0

M0

М2

M0

Не нормуються

Не нормуються

Не нормуються
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3.4.Вимоги щодо захисту від шуму
Для забезпечення комфортного перебування людей в приміщеннях будівель і
споруд внутрішні та зовнішні огороджувальні конструкції повинні відповідати нормативним
вимогам з звукоізоляції. Параметром ізоляції повітряного шуму огороджувальними
конструкціями (стіни, перегородки, перекриття) житлових і громадських будинків, а також
господарських і будинків управлінь промислових підприємств є індекс ізоляції повітряного
шуму огороджувальної конструкції RW, дБ. Нормативні величини за ДБН В.1.1-31 індексів
ізоляції повітряного шуму огороджувальних конструкцій представленні в таблиці 6.

Таблиця 6. Індекси ізоляції повітряного шуму
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14

15

Найменування і розташування огороджувальної конструкції

Житлові будинки
Стіни без дверей між приміщеннями квартир і сходовими клітками, холами, коридорами,
вестибюлями
Стіни між приміщеннями квартир і непродовольчими магазинами
Стіни між приміщеннями квартир і продовольчими магазинами
Стіни між приміщеннями квартир і ресторанами, кафе, спортивними залами (за винятком
дискотек і їм подібних приміщень)
Стіни між приміщеннями квартир та офісами чи адміністративними приміщеннями
Стіни, що відокремлюють квартири від в’їздів (проїздів) у вбудовані паркінги, склади тощо
Перегородки без дверей між кімнатами, між кухнею і кімнатою в одній квартирі
Перегородки без дверей між кімнатою і санітарним вузлом в одній квартирі
Стіни і перегородки між житловими приміщеннями у будинках гуртожитків
Стіни і перегородки між житловими приміщеннями і приміщеннями загального користування
(телевізійні зали, читальні зали, господарські приміщення, холи, коридори) у будинках
гуртожитків
Стіни і перегородки, що відокремлюють приміщення культурно-побутового обслуговування
гуртожитків одне від одного і від приміщень загального користування (холи, вестибюлі,
сходові площадки)
Вхідні двері квартир, що виходять на сходові площадки, вестибюлі і коридори у житлових
будинках
Вхідні двері із загального коридору чи вестибюля в житлові приміщення гуртожитків
Готелі
Стіни і перегородки між номерами: - категорії 4 зірки і 5 зірок
- категорії 3 зірки
- категорії менше ніж 3 зірки
Перегородки між санвузлами номерів і коридором загального користування:
- категорії 4 зірки і 5 зірок
- категорії 3 зірки
- категорії менше ніж 3 зірки

Індекс
ізоляції
повітряного
шуму R’W
норм, дБ

52
57*)
57
62
54
56
43
46
52
52

50
32
32
54
52
51
48
45
45
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№

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26
27
28
29

Найменування і розташування огороджувальної конструкції

Стіни і перегородки без дверей, що відокремлюють номери від приміщень загального
користування (сходові клітки, вестибюлі, холи, коридори, буфети):
- категорії 4 зірки і 5 зірок
- категорії 3 зірки
- категорії менше ніж 3 зірки
Стіни і перегородки, що відокремлюють номери від приміщень адміністрації, офісів:
- категорії 4 зірки і 5 зірок
- категорії 3 зірки
- категорії менше ніж 3 зірки
Стіни і перегородки між номерами і приміщеннями медичного обслуговування, служб
інформаційного сервісу тощо:
- категорії 4 зірки і 5 зірок
- категорії 3 зірки
- категорії менше ніж 3 зірки
Стіни і перегородки між номерами і приміщеннями побутового обслуговування:
- категорії 4 зірки і 5 зірок
- категорії 3 зірки
- категорії менше ніж 3 зірки
Стіни і перегородки між офісами адміністрації: - категорії 4 зірки і 5 зірок
- категорії 3 зірки
- категорії менше ніж 3 зірки
Стіни і перегородки, що відокремлюють номери від ресторанів, барів, кафе, кухонь:
- категорії 4 зірки і 5 зірок
- категорії 3 зірки
- категорії менше ніж 3 зірки
Стіни і перегородки між номерами і магазинами: - категорії 4 зірки і 5 зірок
- категорії 3 зірки
- категорії менше ніж 3 зірки
Стіни і перегородки між номерами і приміщеннями фізкультурно-оздоровчого призначення
(спортивні і тренажерні зали, плавальні басейни, фітнес-зали тощо):
- категорії 4 зірки і 5 зірок
- категорії 3 зірки
- категорії менше ніж 3 зірки
Стіни і перегородки між номерами і приміщеннями культурно-інформаційного призначення
(телезали, виставкові зали, бізнес-центри, конференц-зали):
- категорії 4 зірки і 5 зірок
- категорії 3 зірки
- категорії менше ніж 3 зірки
Перегородки без дверей між кімнатами в одному номері (апартаменти, люкс):
- категорії 4 зірки і 5 зірок
- категорії 3 зірки
Вхідні двері із загального коридору чи вестибюля в номери
Стіни і перегородки між конференц-залами, виставковими залами, приміщеннями бізнесцентрів
Стіни і перегородки між кінозалами, між кінозалом і рестораном з живою музикою, залом
караоке
Стіни і перегородки між кінозалом і фойє, між кінозалом і кафе, рестораном з фоновою
музикою, магазином

Індекс
ізоляції
повітряного
шуму R’W
норм, дБ

54
52
51
54
52
51

54
52
51
54
52
51
50
48
48
62
59
56
56*)
54*)
53*)

60
58
55

60
58
56
48
45
32-35
52
65
60
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№

30
31
32
33

34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47

48

49

Найменування і розташування огороджувальної конструкції

Індекс
ізоляції
повітряного
шуму R’W
норм, дБ

Адміністративні будинки, офіси
Стіни і перегородки між приміщеннями офісів, між робочими кімнатами в адміністративних
будинках
Стіни і перегородки без дверей, що відокремлюють офіси, робочі кімнати в адміністративних
будинках від приміщень загального користування (холи, коридори, вестибюлі)
Стіни і перегородки між кабінетами керівників, між приміщеннями для роботи, яка вимагає
зосередження, і ті, що відокремлюють ці приміщення від робочих приміщень, офісів
Стіни і перегородки без дверей, що відокремлюють кабінети керівників, приміщення для
роботи, яка вимагає зосередження, від приміщень загального користування (холи, коридори,
вестибюлі)
Лікарні, поліклініки, санаторії
Стіни і перегородки без дверей, що відокремлюють палати, кабінети лікарів, процедурні і
діагностичні кабінети від приміщень загального користування (сходові площадки, вестибюлі,
холи, приймальні відділення)
Стіни і перегородки, що відокремлюють палати, кабінети лікарів, процедурні і діагностичні
кабінети від їдалень, кухонь
Вхідні двері із загального коридору в палати, кабінети, лікувальні, процедурні і діагностичні
приміщення, житлові приміщення санаторіїв, будинків відпочинку, інтернатів тощо
Навчальні заклади
Стіни і перегородки між класами, навчальнимим кабінетами, аудиторіями, кімнатами
викладачів
Стіни і перегородки без дверей, що відокремлюють приміщення класів, навчальні кабінети,
аудиторії, кімнати викладачів від приміщень загального користування (коридори, вестибюлі,
холи)
Стіни і перегородки між музичними класами середніх і вищих навчальних закладів
Стіни і перегородки між музичними класами середніх і вищих навчальних закладів для занять
на духових і ударних інструментах
Стіни і перегородки, що відокремлюють музичні класи від навчальних кабінетів, аудиторій,
кімнат викладачів тощо
Стіни і перегородки без дверей, що відокремлюють музичні класи від приміщень загального
користування (коридори, холи, вестибюлі)
Стіни і перегородки, що відокремлюють класи, навчальні кабінети, аудиторії, кімнати
викладачів від спортивних, музичних, танцювальних залів, майстерень
Вхідні двері із загального коридору в класи, аудиторії, кабінети
Дитячі дошкільні заклади
Стіни і перегородки між груповими кімнатами, спальнями і іншими дитячими кімнатами
Стіни і перегородки, що відокремлюють групові кімнати, спальні від кухонь та інших
господарських приміщень
Господарські та адміністративні будинки промислових підприємств
Стіни і перегородки між робочими кімнатами управлінь, конструкторських бюро, кабінетами,
приміщеннями громадських організацій
Стіни і перегородки між приміщеннями для відпочинку і навчальних занять, медпунктами і ті,
що відокремлюють ці приміщення від робочих кімнат управлінь і конструкторських бюро,
кабінетів, приміщень громадських організацій і від приміщень загального користування
(вестибюлі, гардеробні, сходові площадки)
Стіни і перегородки між приміщеннями лабораторій, залами для засідань, їдальнями і ті, що
відокремлюють ці приміщення від приміщень загального користування (вестибюлі,
гардеробні, сходові клітки)
*Величина індексу встановлена за умови, що рівень звуку у приміщенні не перевищує 80 дБА.

50
50
52
52

50
54
30

52
52
56
60
56
55
56
32
50
52

48

48

50
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3.5. Вимоги щодо будівництва в сейсмічних районах
Зведення будівель з використанням керамічних пустотних блоків «КЕРАМКОФОРТ»
можливе тільки у 7-бальних зонах у будівлях до двох поверхів.
Будівлі повинні мати правильну форму в плані. Суміжні ділянки будівлі вище або нижче
планувальної відмітки не повинні мати перепади більше 5 м. Перекриття в будівлях
необхідно розташовувати на одному рівні.
При довжині будівлі більше 40м її потрібно розділяти антисейсмічними швами на
всю висоту будівлі. Антисейсмічні шви необхідно виконувати шляхом спорудження парних
стін або рам. Ширина антисейсмічних швів на кожному рівні повинна бути не менше суми
взаємних горизонтальних зміщень відсіків від розрахункового навантаження, визначених
відповідно до даних Норм та не менше мінімальної, яку для будівель заввишки до 5 м
належить приймати 30 мм і збільшувати на 20 мм на кожні 5 м висоти.
Конструкція прилягання секцій у зоні антисейсмічних швів не повинна
перешкоджати їх взаємним горизонтальним переміщенням у разі землетрусів.
Каркасно-цегляні (каркасно-кам'яні) стіни передбачають підсилення монолітними
залізобетонними колонами з використанням кладки як опалубки. Колони спільно з
горизонтальними монолітними або збірно-монолітними поясами утворюють каркас з
несучим заповненням із кладки.
На рівні перекриттів і покриттів, виконаних із збірних елементів, по всіх стінах без
розривів повинні встановлюватися антисейсмічні пояси з монолітного залізобетону з
неперервним армуванням. Антисейсмічний пояс (з опорною ділянкою перекриття) повинен
улаштовуватися, як правило, на всю ширину стіни; у зовнішніх стінах завтовшки 500 мм і
більше ширина пояса може бути менше на 100-150 мм. Висота пояса повинна бути не
менше 150 мм і не менше товщини плити перекриття, клас бетону не нижче В15.
Поздовжня арматура поясів встановлюється за розрахунком, але не менше 4Ø10.
У сполученнях стін у кладку повинні укладатися арматурні сітки загальною площею
перерізу поздовжньої арматури не менше 1 см2, завдовжки не менше 120 см у кожний бік
через 70 см.
Перегородки із пустотілих керамічних блоків «КЕРАМКОФОРТ» можуть
застосовуватися при сейсмічності 6,7 і 8 балів у будівлях до дев'яти поверхів, а при
сейсмічності 9 балів - у будівлях до п'яти поверхів.
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Перегородки повинні бути прикріплені до вертикальних конструкцій будівель, а при
довжині більше 3 м - і до перекриттів. Конструкція кріплення перегородок до несучих
елементів будівлі повинна виключати можливість передачі на них горизонтальних
навантажень, що діють в їх площині, забезпечуючи при цьому їх стійкість із площини.
Для забезпечення незалежного деформування перегородок необхідно передбачати
антисейсмічні шви уздовж вертикальних торцевих і верхніх горизонтальних граней
перегородок і несучих конструкцій будівлі. Ширина швів приймається за максимальною
величиною перекосу поверхів будівлі при дії розрахункових навантажень, але не менше
20 мм. Шви заповнюються пружним еластичним матеріалом. Перегородки необхідно
армувати на всю довжину не рідше ніж через 70 см за висотою.

3.6. Зовнішні стіни
3.6.1 Зовнішні стіни з опорядженням штукатуркою
Конструкція зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою
проектується згідно ДСТУ Б В.2.6-36 та складається з таких елементів:
-

ґрунтувальний шар і, в разі потреби, шар для вирівнювання поверхні стіни, яка
підлягає утепленню;

-

шар високоадгезійного клею;

-

теплоізоляційний матеріал;

-

механічно фіксуючі елементи (за винятком клеєних виключно високоадгезивним
клеєм);

-

захисний шар по теплоізоляційному шару із втопленою армувальною сіткою з
лугостійкого скловолокна;

-

вирівнюючий штукатурний шар (за потреби) або другий шар захисного покриття;

-

адгезійний ґрунтувальний шар;

-

декоративно-захисне покриття.

В якості утеплення в стінах з опорядженням штукатуркою рекомендується
використовувати плит з мінеральної вати густиною від 150 кг/м3 (дозволяється
використовувати плити меншої густини при наявності дозвільних документів). Товщина
теплоізоляційного шару визначається за теплотехнічним розрахунком.
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Плити теплоізоляції укладають у розбіг, а в місцях примикання до віконних прорізів
необхідно вирізати окремі г -подібні елементи з цілих плит. Кріплення теплоізоляційного
шару до основи виконується за допомогою клеєного шару з послідуючою механічною
фіксацією дюбелями в кількості 6-8 шт/м2. Зусилля виривання дюбеля зі стіни з керамічних
блоків повинно бути не менше 0,2 кН.
Після закріплення теплоізоляційного шару для захисту його поверхні від механічних та
атмосферних впливів наноситься захисний шар із втопленою армованою сіткою з
лугостійкого скловолокна.
При використанні тонкошарових штукатурок загальна товщина захисного покриття має
становити не менше ніж 3 мм, а при використанні фасадних фарб – не менше ніж 5 мм.

3.6.2 Зовнішні стіни з опорядженням лицювальною цеглою.
Зовнішні огороджувальні конструкції з опорядженням лицювальною цеглою складається з
наступних елементів:
-

основна конструкція стіни (порожнисті керамічні камені, рядова цегла);

-

теплоізоляційний шар (за розрахунком);

-

вентильований або замкнений повітряний прошарок;

-

лицьова цегла зв’язана з основною стіною гнучкими в’язям.?

Лицьова цегла повинні мати марку за морозостійкістю не нижче F-50. Допускається за
згодою з замовником використовувати лицьові вироби марки F-35.
В якості теплоізоляційного шару рекомендується використовувати плити з мінеральної
вати густиною від 35 кг/м3. Кріплення плит до основної стіни виконується за допомогою
дюбелів, або гнучких в’язей з спеціальними фіксаторами. Товщина теплоізоляції
визначається за теплотехнічним розрахунком.
Замкнуті повітряні прошарки влаштовують для підвищення теплоізоляційних показників
огороджувальних конструкцій. Розмір замкнутого повітряного прошарку за висотою
повинен бути не більше висоти поверху й не більше 6 м, по товщині від 20 мм до 100 мм.
Замкнуті повітряні прошарки рекомендується розташовувати ближче до холодного боку
огорожі. Повітряний прошарок у цегляному муруванні при товщині зовнішнього шару
мурування в одну цеглину й менше не є замкнутим. Улаштування замкнутих повітряних
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прошарків у огороджувальних конструкціях приміщень з вологим чи мокрим режимом
експлуатації не допускається.

3.6.3 Зовнішні стіни з вентильованим повітряним прошарком та
опорядженням індустріальними елементами.
Зовнішні огороджувальні конструкції з опорядженням індустріальними елементами
складається з:
-

основна конструкція стіни (порожнисті керамічні камені, рядова цегла);

-

теплоізоляційний шар (за розрахунком);

-

вентильований повітряний прошарок;

-

вологоповітрезахисна мембрана;

-

індустріальні елементи опорядження.

В якості утеплення в стінах з вентильованим повітряним прошарком використовувати
двошарові плити з мінеральної вати з густиною зовнішнього шару від 75 кг/м3 та
повітропроникність не більше 0,15 кг/(м2 год). Внутрішній шар двошарової теплової
ізоляції може виконуватись із мінераловатних плит з густиною не менше З0 кг/м3. Товщина
теплоізоляції визначається за теплотехнічним розрахунком. Кріплення теплоізоляції до
стіни виконується за допомогою фасадних дюбелів з термоізоляційною головкою в
кількості не менше 8 шт/м2.
Плити теплоізоляційні повинні суцільно прилягати до всієї площі стіни.
Вентильовані повітряні прошарки повинні бути завтовшки від 40 мм до 150 мм і мають
бути розташовані між зовнішнім захисно-опоряджувальним шаром та теплоізоляцією.
Шари конструкції, що розташовані між повітряним прошарком та зовнішньою поверхнею
конструкції огорожі, при розрахунку теплопередачі не враховуються.
Зовнішній захисно-декоративний шар стіни з вентильованим прошарком повинен мати
вентиляційні отвори, площа яких визначається розрахунками за умови забезпечення руху
повітря в обсягу, необхідному для видалення вологи з товщі конструкції, але не менше
1500 мм2 на кожний погонний метр по горизонталі повітряного прошарку.
Нижні (верхні) вентиляційні отвори мають сполучатись із цоколями (карнизами), при цьому
для нижніх отворів доцільне сполучення функцій вентиляції та відведення води.
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Для опорядження повинні використовуватись керамічна плитка згідно з ДСТУ Б В.2.7-67
(ГОСТ 13996), плити з природного каменю згідно з ДСТУ Б В.2.7-37, листи азбоцементні
згідно з ДСТУ Б В.2.7-52 (ГОСТ 18124), цементно-стружкові плити згідно з ГОСТ 26816,
металеві листи, плити зі штучного каменю, плити з металевих композитних матеріалів
тощо.

3.7 Перегородки
Перегородки можуть бути одношаровими (міжкімнатними) чи двошарові
(міжквартирними) із заповненням проміжку звукопоглинаючими матеріалами і повинні
відповідати вимогам по звукоізоляції.
Одношарові перегородки виконуються з керамічних порожнистих каменів КФ-10
розміром 100х380х215 мм з послідуючим оздобленням штукатуркою.
Двошарові перегородки можуть бути виконанні з:
-

порожнистих каменів КФ-10;

-

порожнистих каменів КФ-10 з лицювальною (рядовою) цеглою;

-

з цегли.

З’єднання шарів двошарової перегородки повинно виключати передачу звукових
коливань. Для кріплення перегородок к стінам і перекриттям рекомендується
використовувати гнучкі в’язі. Зведення перегородок виконується по тим же вимогам що і
для стін.

3.8 Фундаменти та цоколі
Багатопустотні керамічні блоки «КЕРАМКОМФОРТ» рекомендується застосовувати
вище планувального рівня землі на ділянці будівництва в будівлях з нормальним тепловологісним режимом експлуатації. Дозволяється використовувати блоки
«КЕРАМКОМФОРТ» для зведення стін фундаменту у випадках коли сезонні коливання
рівня грунтових вод нижче підошви фундаменту. При цьому гідроізоляція стін повинна
виконуватись дуже ретельно з використанням високоякісних матеріалів.
Зовнішні стіни будівлі, що контактують з грунтом, у будинках без підвалу необхідно
утеплювати на глибину 0,5 м нижче поверхні грунту, у будинках з підвалом - на глибину
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1.0 м нижче поверхні грунту. В якості теплоізоляції стін фундаменту потрібно
використовувати теплоізоляцію з низьким водопоглиненням, наприклад з екструдованного
пінополістиролу.
Для захисту цокольної частини стіни від вологи її рекомендується облицювати клінкерною
плиткою або цеглою.

3.9 Збірно-монолітне перекриття

Малюнок. Збірно-монолітне перекриття

Збірно-монолітні перекриття слід розраховувати за міцністю, утворенню, розкриттю
тріщин і за деформаціями для наступних стадій роботи конструкцій:
-

до набуття заданої міцності бетоном, укладеним на місці використання конструкції,
на дію маси цього бетону та інших навантажень, що діють на даному етапі зведення
конструкції;

-

після набуття заданої міцності бетоном, укладеним на місці використання
конструкції, на навантаження, що діють на цьому етапі зведення і при експлуатації
конструкції.
У збірно-монолітному перекритті слід забезпечувати зчеплення попередньо

напружених елементів (балок) з бетоном, укладеним на місці використання конструкції
(бетонування), а також анкерування їх кінцевих ділянок.
Монтаж. Влаштування перекриття починається з монтажу тимчасових підпор, які
потрібно нівелювати і встановити під місцями укладки балок перекриття. Укладка балок
починається з ребер - місць підсилення перекриття (де планується монтаж перегородок)
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паралельних напрямку балок перекриття. Ці ребра створюються двома балками,
покладеними одна біля одної. При укладанні балок за кроком 50-60 см потрібно
перевірити проміжки між ними, для цього між балками кладеться по одному блоку КФ-П з
кожного краю. Довжина обпирання балки на стіну або іншу несучу конструкцію повинна
бути мінімум 80 мм. В місцях обпирання балок на стіну монтується допоміжний
арматурний каркас. Після монтажу балок перекриття в проектне положення проміжок між
ними заповнюється порожнистими блоками КФ-П, для цього влаштовують помости на 60
см нижче балок. Пустотні блоки повинні укладатись перпендикулярно напрямку балок.
Ходити по пустотілим блокам укладеним на перекриття забороняється. Переміщатись по
перекриттю можливо по спеціально підготовленим помостам з дощок укладеним
перпендикулярно напрямку балок. Крайові блоки, укладені біля венців і ребер потрібно
закривати заглушкою, або заповнені бетоном на глибину 6 см. Блоки не повинні
обпиратись на опори розташовані під балками.
Залізобетонний венець. На всіх зовнішніх, на внутрішніх несучих стінах і на стінах
паралельних балкам потрібно монтувати залізобетонні венці, висота яких повинна
відповідати висоті перекриття. Залізобетонний венець – це елемент, який зв’язує стіни,
фіксує всю конструкцію і рівномірно розподіляє навантаження, а також запобігає
утворенню тріщин. При довжині перекриття більше 600 см, в обов’язковому порядку
монтується залізобетонний венець опущений нижче рівня балки на 4 см. Армування
залізобетонно венця виконується за розрахунком.
Розподіляючи ребра. Це конструктивний залізобетонний елемент розташований в
середній частині перекриття перпендикулярно балкам перекриття для розподілення
сконцентрованого навантаження яке приходиться на одну балку перекриття по сусіднім
балкам.
В перекритті довжина якого до 400 см влаштовують одне розподіляюче ребро, при
довжині перекриття від 420 до 600 см – два і при довжині від 620 до 800 см – три. Ширина
розподіляючого ребра повинна бути від 7 до 10 см, а армування виконується за
розрахунком.
Бетонування. Фракція заповнювача повинна бути не більше 10 мм. Бетон повинен
бути пластичної консистенції, щоб рівномірно заповнити вест простір між блоками КФ-П.
Бетонувати потрібно виконувати при температурі вище 0°С уникаючи зайвих
сконцентрованих навантажень на перекриття.
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3.10 Покрівлі
В конструкціях похилих покрівель спирання мауерлату на зовнішні стіни з
багатопустотних керамічних блоків можливе тільки через монолітний пояс. Для фіксації
мауерлату у монолітний пояс попередньо закладають спеціальні шпильки з нержавіючої
сталі з різьбовим з’єднанням. Між мауерлатом і монолітним поясом закладається відсічна
гідроізоляція. Для сприйняття стінами з керамічних блоків розпираючих навантажень від
покрівлі необхідно, згідно з розрахунком, у окремих випадках (залежно від форми,
покриття, конструкції і ваги покрівлі) окрім монолітного поясу застосовувати монолітні
стійки у товщині стіни.
Теплоізоляцію зовнішніх стін в будівлях с холодним горищем потрібно доводити до
верхнього краю монолітного поясу. З середини горища зовнішні стіни також потрібно
утеплювати на всю висоту за для запобігання утворення містків холоду.
В теплих горищах або мансардах теплоізоляцію зовнішніх стін з’єднують з
теплоізоляцією покрівлі. В конструкції теплої крівлі між зовнішньою по верхньою
теплоізоляції і покрівлею влаштовується вентильований повітряний прошарок завтовшки
від 40 мм до 100 мм який забезпечую видалення волоки з конструкції.

4. ТЕРИІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Анкер - будівельна деталь для зв'язку елементів кладки з прилеглими
будівельними елементами (перекриття та покриття)
Армована кам'яна кладка - кладка, в якій знаходяться прутки або сітки, занурені в
розчин або бетон, що створює опір впливам на основі взаємодії всіх компонентів кладки
Багатошарова огороджувальна конструкція - огороджувальна конструкція, що
складається за своїм перерізом із шарів матеріалу, теплофізичні характеристики яких
відрізняються одна від одного не менше ніж на 20 %
Будівельний розчин - суміш одного або декількох неорганічних в'яжучих речовин,
наповнювачів і води, а також у деяких випадках добавок і домішок, що використовуються
для влаштування і розшивки швів кладки
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Вентильований повітряний прошарок - конструктивний елемент, який
утворюється між шаром теплової ізоляції та опоряджувальним захисним шаром для
запобігання вологонакопиченню в товщі конструкцій, видаленню вологи з товщі
конструкцій за рахунок організації руху повітря у прошарку за рахунок вентиляційних
отворів у зонах сполучення конструкцій теплоізоляції з цоколем та парапетом будинку з
площею не менше 1500 мм2 на 1 м2 поверхні опоряджувального шару
Деформаційний шов - шов, що допускає вільні переміщення в площині стіни
Енергетична ефективність будинку - властивість теплоізоляційної оболонки
будинку та його інженерного обладнання забезпечувати оптимальні мікрокліматичні умови
приміщень при фактичних або розрахункових витратах теплової енергії на опалення
будинку.
Замкнутий повітряний прошарок - прошарок, що надійно огороджений від повітря
приміщення чи вулиці конструктивними шарами зі спеціальною герметизацією притулів і
швів
Збірні елементи – попередньо виготовлені елементи конструкцій не в проектному
положенні у споруді
Зчеплення - результат дії будівельного розчину, що розвиває опір зусиллям
розтягу і зрізу на поверхнях взаємодії елементів кам'яної кладки
Ізоляція повітряного шуму R - величина, що характеризує зниження рівня
повітряного шуму при його проходженні через огорожу і являє собою десять десяткових
логарифмів відношення звукової потужності шуму, що падає на огороджувальну
конструкцію, до звукової потужності шуму, що пройшов крізь цю конструкцію (за умови
відсутності обхідних шляхів передачі шуму).
Індекс ізоляції повітряного шуму RW - одночислова величина оцінки ізоляції
повітряного шуму огороджувальною конструкцією за умови відсутності обхідних шляхів
передачі шуму
Камінь крупно форматний - порожнистий керамічний виріб з розмірами > 2,12 НФ
Коефіцієнт теплопередачі - коефіцієнт, що визначає кількість теплоти, що
передається через одиницю площі (м2) конструкції за одиницю часу при різниці
температур середовищ, що їх розділяє конструкція, яка дорівнює 1 К.
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Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією - комплексне
конструктивне рішення, призначене для забезпечення нормативних значень
теплотехнічних показників стінових конструкцій, захисту конструкцій від впливу
навколишнього середовища, забезпечення нормативного мікроклімату приміщень та
надання фасадам будинків та споруд привабливого естетичного вигляду
Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням
штукатуркою - конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції кріпиться до несучої
частини стіни за рахунок клейових, механічних засобів кріплення з нанесенням
опоряджувального покриття на шар теплової ізоляції
Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням
цеглою - конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції кріпиться до несучої
частини стіни з забезпеченням необхідної ширини повітряного прошарку між шаром
теплової ізоляції та опоряджувальним шаром з кладки
Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим
повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції кріпиться до несучої частини стіни
за рахунок кріпильних елементів каркаса, на який навішуються опоряджувальні
індустріальні непрозорі елементи з утворенням фіксованого щодо товщини повітряного
прошарку між опоряджувальним шаром та шаром теплової ізоляції з обов'язковим
забезпеченням за рахунок конструктивних елементів його вентиляції
Монолітні елементи – додатково укладені елементи конструкцій на місці
використання в проектному положенні, виготовлені з монолітного бетону і арматури
Ненесуча стіна - стіна, не призначена для сприймання навантаження, і яка може
бути розібрана без завдання шкоди для несучих конструкцій
Несуча стіна - стіна, розрахована для сприймання прикладеного навантаження
додатково до своєї власної ваги
Облицювальна стіна - зовнішня стіна, яка використовується як облицювання, що
не пов'язане з іншими зонами стіни або каркасом, і не підсилює їх несучої здатності
Опір теплопередачі - величина, що визначає здатність конструкції чинити опір
тепловому потоку, що через неї проходить, та є зворотною до коефіцієнта теплопередачі.
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Перев'язка кладки - розташування елементів кладки в певній послідовності, щоб
забезпечити їх сумісну роботу
Розрахункові умови експлуатації - розрахункові температура і вологість
матеріалу, які визначають перенесення тепла і вологи через матеріал при його
експлуатації в огороджувальних конструкціях.
Цегла лицьова - виріб, що забезпечує експлуатаційні характеристики кладки та
виконує декоративні функції
Цегла нормального формату (НФ) - виріб з номінальним розміром 250 мм х 120
мм х 65 мм
Шум - нестійкі або випадкові акустичні коливання, що характеризуються
випадковою зміною амплітуди і частоти (ДСТУ 3515).
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