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Вступ 

 

Дерево завжди було та залишається і досі одним з 

основних будівельних матеріалів на багатьох континентах. Воно 

користується надзвичайною популярністю в індивідуальному 

житловому будівництві. Серед визначальних властивостей, що 

сприяють ефективному використанню дерева в якості основних 

конструктивних елементів будівель, у тому числі і стін, варто 

назвати наступні: 

 протягом тривалого часу дерево продовжує виділяти цілющі 

смоли, запахи і мікроорганізми, що перешкоджають розвитку 

хвороботворних бактерій; 

 деревина доволі ефективно фільтрує навколишнє повітря, за 

рахунок чого в будинку створюється чудовий мікроклімат; 

 надзвичайна структура та природна краса деревини створює 

надзвичайно високоемоційну атмосферу тепла, комфорту і 

затишку, заспокоює і заворожує. 

Саме чудові конструктивні якості деревини забезпечують 

виразні можливості вигляду фасадів та інтер'єрів будівель, 

оскільки значною мірою визначаються безпосередньою 

видимістю самих конструкцій. Крім того, здатність деревини 

гармонійно поєднуватися з іншими матеріалами відкриває 

доволі широкий простір для творчості архітектора. 

Ще донедавна дерев'яні будинки зводилися вмілими 

людськими руками безпосередньо на будівельному майданчику 

за допомогою сокири.  Сьогодні ж їх монтують зі спеціальних 

колод та брусів, що виготовляються на заводах за допомогою 

спеціального обладнання.  

Слід зауважити, що основним матеріалом сучасної 

технології будівництва будинків з деревини продовжує 

залишається звичайна сосна. Значно рідше використовують 

ялину, модрину, кедр (кедрову сосну). 

 

1. Технології зведення будинків з деревини 

 
Традиційна технологія зведення будинків з деревини, що 

застосовується, зокрема у Фінляндії,  зводиться до послідовного 
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виконання наступних операцій:  

 обробка хлистів на кряжи необхідної довжини;  

 обдирання кори (корування);  

 часткове природне висушування  (вилежування);  

 випилювання брусів (брусування);  

 висушування в сушильній камері;  

 профілювання брусів шляхом стругання та фрезерування 

(навіть у форму колод);  

 вибирання спеціальних пазів для з'єднання елементів та 

свердління отворів для вставних шипів та нагелів; 

 спеціальна обробка антисептиками та антипіренами; 

 доставка на будівельний майданчик. 

Зазначеній технології властиві наступні переваги: 

 всі дерева лісосіки придатні до використання у виробництві; 

 з кряжів великого діаметра можна випилювати ще й дошки 

для інших цілей житлового будівництва; 

 з’являється можливість враховувати кривину кряжів; 

 спрощується складування деревини в штабелі; 

 спрощується процес висушування; 

 стругання та фрезерування дозволяє надавати колоді будь-

якого профілю; 

 чиста стружка використовується для виробництва інших 

будівельних виробів. 

На відміну від фінської технології обробки колод, в 

переважній більшості інших країн хлисти дерева не 

вилежуються і не висушуються, а зразу ж надходять на 

спеціальний верстат, де: 

 циліндруються; 

 шліфуються; 

 піддаються вибиранню пазів; 

 зазнають спеціальної обробки антисептиками і антипіренами; 

 доставляються на будівельний майданчик. 

 

2. Профілі деревини  

 

Зазвичай після розділення хлистів деревини на кряжи 

необхідної довжини відбувається їх обробка до вигляду 
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циліндрованих колод або брусів. 

 Основною перевагою циліндрованих колод є те, що вони 

мають рівну округлу форму, яка забезпечує щільність їх 

взаємного з'єднання. Таке з'єднання колод здійснюється за 

допомогою спеціальних виступів та пазів, що утворюються при 

профілюванні колод шляхом їх фрезерування (рис. 1). Зазвичай 

діаметр колод, використовуваних для стін, коливається в межах 

180-260 мм, а іноді досягає навіть 350 мм.  

Завдяки однаковому діаметру та високій якості механічної 

обробки поверхні циліндрованих колод стіни не вимагають 

додаткової обробки у вигляді обшивки чи лицювання. 

 

 
Рис. 1. Профілі стінових колод 

 

Нині для зведення дерев'яних будинків не менш широко 

використовують елементи у вигляді бруса. Його найпростішим 

варіантом є звичайний цільний чотирикантний брус. Більш  

досконалим варіантом слід вважати цілісний профільований 

брус (рис. 2). При його виготовленні звичайному брусу суворим 

чином надається певна форма перерізу (профіль), а всі бокові 

поверхні зістругуються за першим класом чистоти. Профіль 

бруса розраховується так, щоб дощова вода не змогла потрапити 

в його стики та викликати виникнення осередків гниття стін. 



 

7 

 

 
Рис. 2. Профілі стінових брусів 

 

Слід розуміти, що сучасні технології зведення будинків з 

деревини спрямовані на суттєве зменшення кількості відходів, 

зниження обсягів ручної праці, скорочення транспортних витрат 

та термінів будівництва за дотримання високої якості виконання 

монтажних робіт. Тому на будівельні об'єкти доставляють не 

просто лісо- чи пиломатеріали, а комплект готового будинку в 

розібраному вигляді з вологістю деревини до (22-24)%. 

Загалом відомо, що висушування деревини від вологості 

30% до абсолютно сухого стану призводить до її усадки у 

радіальному напрямку в (3-6)%, а в тангенціальному – у (6-

12)%. Внаслідок цього в колодах і брусах утворюються тріщини 

радіального спрямування. Тому задля зниження напружень від 

висихання та проти утворення хаотичних тріщин у верхній 
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частині по всій довжині колоди пропилюють вузький паз 

приблизно на третину її діаметра. Залежно типу та форми колод 

і брусів усадка стін внаслідок природного висихання деревини 

може сягати 3-8 см на один метр її висоти. Це обов’язково слід 

враховувати як при проектуванні будівель загалом, та і 

конструюванні стін зокрема, застосовуючи наступні заходи: 

 у конструкціях віконних та дверних прорізів необхідно 

передбачати технологічні зазори (припуски на усадку), які 

слід заповнювати утеплювачем та закривати дошками; 

 стійки, стовпи та інші вертикальні конструктивні елементи 

необхідно оснащувати такими пристроями та деталями, які 

допускають осадку; 

 різниця висот окремих об'ємних частин будівлі повинна 

обмежуватися та не перевищувати 0,5 м; 

 монтаж сходів повинен виконуватися за допомогою 

спеціальних ковзаючих пристроїв, що дозволяло б їм 

зміщуватися горизонтально при усадці. 

Висушити масивні бруси до стану, за якого їх усадка та 

деформації були б мінімальними, вкрай складно. Тому при 

зведенні будівель з деревини доволі часто використовують 

клеєний профільований брус (рис. 3). Це пояснюється тим, що 

він не має недоліків, характерних для масивних цільних колод 

та брусів. Такий брус є більш надійним та менш схильним до 

гниття, оскільки після ретельного висушування його вологість 

зберігається в межах (9-12)%. Щодо ж усадки стін з клеєного 

бруса, то вона не перевищує 1% і це дозволяє суттєво скоротити 

терміни зведення об’єктів «під ключ». 

Всі переваги клеєного бруса обумовлені самим процесом 

його виробництва. Він включає в себе ретельне висушування, 

стругання, сортування, зрощення по довжині окремих дошок 

(ламелів) та їх склеювання за допомогою спеціальних пресів. 

Зазвичай склеюють від двох до семи ламелей, що дозволяє 

виготовити брус достатньо великого перерізу та значної 

довжини (до 11 м). Для склеювання використовують спеціальні 

водостійкі клеї, що не порушують здатності деревини «дихати». 

Після склеювання ламелей з отриманого масиву на спеціальних 

високоточних верстатах виконується профілювання брусу. 
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Рис. 3. Профілі стінових клеєних брусів 

 

3. Зведення стін з деревини  

 

3.1. Стіни з колод 

 

Зазвичай стіни будинків з деревини формуються 

горизонтально укладеними рядами циліндрованих колод, що 

з'єднуються між собою в кутах та по їх довжині. Кожен ряд 

колод називається вінцем, а в сукупності всі вінці утворюють 

зруб (рис. 4, а). 

Кутові з'єднання виконуються із залишком або без залишку 

(рис. 4, б, в). Кутові та проміжні залишки не обов'язково повинні 

бути прямими та вертикальними. Їх форма та розміри 

приймаються з архітектурних міркувань, а також обумовлюються 

випусками для балконів, еркерів та терас. 

В нижній частині колод вибирають жолобчастий паз 

шириною на 0,4 її діаметра для того, щоб у місці згуртування не 

зменшувалася товщина стін, а також для зручного прокладання 

пружної теплоізоляції (рис. 5). Такою ізоляцією може слугувати 

стрічковий ущільнювач з повсті, джуту, мінеральної вати, 

пінополіуретану та інших синтетичних матеріалів, що 

вкладаються між колодами для захисту стін від продування. 
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Рис. 4. Конструкція стін з колод: а – розріз по стіні; б – кутове 

з’єднання без залишку; в – теж саме з залишком; г – приєднання 

внутрішньої стіни до зовнішньої; д – зрощування колод по 

довжині; 1 – відмостка; 2 – антисептована прокладка; 3 – зливна 

дошка; 4 – конопатка мохом або паклею; 5 – віконна коробка; 6 

– наличник; 7 – карнизна кобилка; 8 – кроквяна нога; 9 –

горищне перекриття; 10 – гідроізоляція; 11– цоколь; 12 – піщана 

подушка; 13 – віконний гребінь 

 

Пази та замки кутових з'єднань в сучасних циліндрованих 

колодах мають доволі точно вивірену форму та високу точність 

виконання. В результаті вінці з таких колод мають мінімальні 
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зазори, а самі колоди можуть з'єднуватися не тільки під прямим, 

але й під будь-яким іншим необхідним кутом. До того ж,  у 

складних лабіринтових замкових з'єднаннях ущільнюючі 

прокладки не застосовуються. 

 

 
Рис. 5. Кутові з'єднання колод: 

а – циліндричним пазом (чашкою); б – лабіринтовим замком 

 

Згуртування колод проти їх взаємного зсуву проводиться 

за допомогою дерев'яних шипів, що встановлюються у 

шаховому порядку на відстані (1,5-2) м один від одного (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Згуртування колод проти взаємного зсуву 
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3.2. Стіни з брусів 

 

Зведення стін з бруса завжди розпочинають з влаштування 

надійної гідроізоляції по горизонтально вирівняній бетонній 

поверхні фундаменту (рис. 7). Для цього ідеально підходять 

рулонні матеріали у вигляді двох шарів руберойду та його 

аналогів, включно з товстою поліетиленовою плівкою. 

Гідроізоляція допомагає захистити деревину від ґрунтової вологи, 

що може надходити від фундаменту капілярним шляхом.  

Зазвичай для нижнього вінця використовують брус із 

модрини, оскільки він вважається одним з найстійкіших до 

гниття. Загалом установку першого ряду брусових стін 

здійснюють на анкерні болти, які зазвичай монтують при 

заливанні бетонного фундаменту. В іншому випадку їх слід 

встановлювати за допомогою перфоратора. В якості анкерів 

використовують переважно арматурні стержні діаметром (16-22) 

мм. Отвори на брусі під анкери свердлять буром необхідного 

діаметру. При цьому слід пам’ятати, що анкери повинні входити 

в отвір із невеликою натяжкою.  

Для максимальної ізоляції швів між брусами так само 

прокладають стрічковий ущільнювач з повсті, джуту, 

мінеральної вати, пінополіуретану та інших синтетичних 

матеріалів. Щоб уникнути зміщення брусів щодо встановленої 

поверхні фасаду їх з'єднують нагелями у вигляді коротких 

дерев'яних брусків циліндричної форми. Нагелями кріплять 

кожні 2 бруса таким чином, щоб вони були об'єднані в одну 

систему. Для цього кріплення розташовують по висоті в 

шаховому порядку на відстані (1,5-2) м один від одного. 

Відстань від кутів та перегородок повинна становити не менше 

150 мм. 

Кутове з’єднання можна виконувати одним із способів, 

наведених нижче. 

За шахового порядку стикування відбувається торцем 

одного бурса в бічну площину іншого. На наступному вінці 

бруси стикуються у зворотному порядку таким чином, щоб 

забезпечити вертикальну перев'язку між рядами. Це найбільш 

простий та швидкий спосіб, але кутові стики є недостатньо 
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захищеними від протягів та потребують ретельної теплоізоляції.  

 

 
Рис. 7. Конструкція стін з брусів: а – розріз по стіні; б – варіанти 

з’єднання брусів зрубу; в – з’єднання в кутах; г – приєднання 

внутрішньої стіни до зовнішньої; д – обпирання балок на стіну 

врубкою «стрижневий хвіст»; 1 – оздоблення цоколя; 2 – мох 

або пакля; 3 – наличник; 4 – перекриття; 5- віконна коробка; 6 – 

гідроізоляція стіни; 7 – піщана подушка; 8- вставний шип або 

нагель; 9 – нашивна рейка; 10 – кореневий шип 
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Простий шпонковий варіант шахового вкладання 

передбачає, що в місцях стикування суміжних брусів здійснюють 

запили глибиною 5 см та шириною (3-5) см. При стикуванні двох 

брусів вони повинні збігатися, утворюючи закриту порожнину, в 

яку і встановлюється дерев'яна плашка-шпонка. Вона слугує як 

для кращого згуртування елементів стіни між собою, так і для 

створення захисного бар'єру проти протягів.  

"Шип-паз" теж є одним із різновидів шахового способу 

монтажу брусів. Тут на торці одного брусу, зі сторони, 

зверненої всередину будівлі, випилюється шип, а на бічній 

поверхні іншого робиться вертикальний паз для стикування з 

цим шипом (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. З’єднання корінним шипом 

 

Метод «в лапу» або «впівдерева» застосовується при 

зведенні будинків не тільки з колод, але і брусів. В цьому 

випадку на їх прикінцевих ділянках випилюється «лапа», що 

складає виїмку половини його товщини. На кожному брусі ці 

вилучення робляться зверху та знизу (рис. 9). При вкладанні 

одного брусу на інший ці виїмки збігаються, утворюючи більш 

захищений від протягів стик. Різновидом такого методу є 

з’єднання в «хрестоподібний замок». 
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Рис. 9. З’єднання: а, б – «впівдерева»; в – «хрестоподібний 

замок» 

 

Для збільшення жорсткості та загальної стійкості стін 

об'єднання брусів по висоті іноді виконують за допомогою 

наскрізних сталевих болтів (стяжок), що згодом можна стягнути 

(рис. 10). Крім того, сучасні технології передбачають зрощення 

брусів у вузлах (в місцях перетинів та примикання стін), а також 

при вільній довжині стін понад 6 м у спеціально влаштованих 

"перев'язках", що забезпечує кращу стійкість стін та одночасно 

приховує стики брусів. 

 

 
Рис. 10. З’єднання способом «стрижневий хвіст»: а – пряме; б – 

під кутом; 1 – допоміжний брус; 2 – анкер 
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Стіни зі шпунтованих брусів не вимагають додаткових 

кріплень при їх згуртуванні, оскільки сам шпунт запобігає 

поперечному зсуву брусів. 

Форма плану стіни будівлі з деревини може бути не тільки 

прямокутною, а й багатокутною і навіть криволінійною, яку 

можна виконати з вертикально поставлених брусів (колод). В 

таких стінах відсутня усадка, обумовлена висиханням дерева. 

Однак в них завжди відбувається розходження (збільшення) 

вертикальних швів, що необхідно враховувати при 

конструюванні вузлів з’єднання вертикальних та горизонтальних 

елементів (рис. 11). 

 
Рис. 11. Стіна з вертикально поставлених брусів (колод): 1 – 

брус (колода); 2 – нижня обв’язка; 3 – верхня обв’язка; 4 – 

з’єднання «паз-гребінь»; 5 – віконний блок 
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3.3.  Утеплення стін  

 

Щоб забезпечити вимоги сучасних норм з теплотехніки 

для одношарових дерев'яних стін необхідно використовувати 

колоди діаметром від (50-60) см, а бруси – товщиною 40 см. 

Звісно, що зробити це практично неможливо. Тому до 

теплоізоляції будинків з колод та брусів потрібно підходити з 

дещо інших міркувань, ніж до кам’яних будівель. Тут слід 

зважати на те, що: 

 будівлі з колод унікальні вже тільки тим, що кожній з них 

притаманна своя неповторність та оригінальність; 

 у дерев'яному будинку людина суб'єктивно почувається 

більш комфортно, ніж у кам'яному, навіть якщо тепловтрати  

через дерев'яні стіни вищі за нормативні; 

 можливим є застосування принципу компенсації, що 

передбачає збільшення теплозахисту інших огороджувальних 

частин будівлі - вікон, перекриттів, даху; 

 елітні дерев'яні будинки доступні заможним людям, які 

можуть дозволити собі не економити на опаленні та 

застосовувати автономні опалювальні системи. 

Існує досить багато варіантів нормативного теплозахисту 

дерев'яних будинків з утепленими стінами (рис. 12). При цьому 

в одних випадках повністю ігнорується архітектурно-естетична 

роль дерева (при зовнішньому та внутрішньому оздобленні 

іншими матеріалами), в других – у дереві вирішується тільки 

фасад чи тільки інтер'єр, а в третіх – імітується одношаруватість 

та масивність дерев'яних стін за допомогою спеціальних 

кутових випусків-залишків. 

Альтернативною до попередніх варіантів нормативного 

теплозахисту стін може бути каркасно-брусова система 

житлових будинків (рис. 13). Ця конструктивно-технологічна 

система  об'єднує в собі два способи зведення дерев'яних стін.  

Від брусового способу вона запозичила технологію виконання 

зовнішнього шару із сухого профільованого бруса або 

напівколоди. З внутрішньої сторони стін використовується теж 

брус, напівколода або більш тонкі елементи «під брус» чи «під 

колоду». Всі ці горизонтальні елементи забезпечують 
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жорсткість стіни. Від каркасної системи взята несуча функція 

профільованих брусів-стояків спеціального перерізу, в пазах 

яких закриті торці стінових брусів (напівколод). Крім цих стійок 

використовуються додаткові вертикальні бруси, між якими 

вкладається утеплювач. 

 

 
Рис. 12. Стіна з вертикально поставлених брусів (колод): 1 – 

брус (колода); 2 – вертикальна дошка; 3 – утеплювач; 4 – 

пароізоляція; 5 – дошки «під брус»; 6 – внутрішнє опорядження; 

7 – зовнішнє опорядження; 8 – повітряний прошарок; 9 – 

вітрозахист; 10 – цегляне лицю 

 

 
Рис. 13 Каркасно-брусова система: 1 – брус; 2 – профільований 

стояк; 3 – додатковий стояк; 4 – пароізоляція; 5 – утеплювач 
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3.4.  Каркасні стіни  

 

Конструкція каркасно-обшивної дерев'яної стіни 

складається з дощатих стійок (наприклад, перерізом (120х40) 

мм), закріплених між собою за допомогою горизонтальних 

обв'язок та обшитих ззовні і зсередини (рис. 14). Крок стійок 

зазвичай приймають рівним (400-600) мм, тобто кратним 

стандартній ширині теплоізоляційних матеріалів В якості 

утеплювача використовують мати та мінераловатні або 

скловатні плити. З внутрішньої сторони стіни вкладається 

рулонна пароізоляція з поліетиленової плівки. Внутрішню 

обшивку виконують із листів фанери, ДСП, дошок тощо. З 

зовнішньої сторони стінового каркасу передбачають 

вітрозахисний (протифільтраційний) плівковий шар, 

закріплений вертикальними брусками. Зовнішню обробку з 

утворенням повітряного прошарку виконують дошками, 

вініловими чи сталевими вузькими панелями, фіброцементними 

панелями тощо. Загальна товщина стіни зазвичай складає (200-

250) мм. Замість дошок для каркасно-обшивних стін також 

можна використовувати клеєний шпонований брус товщиною 

(40-50) мм. 

Основні переваги обшивних стін: малі витрати деревини, 

невелика товщина та незначна вага, гнучкість створення 

архітектурно-планувальних рішень одноквартирних житлових 

будинків та невеликих громадських будівель. 

Для захисту поверхонь дерев'яних стін від атмосферних 

впливів застосовується поверхнева обробка безбарвними та 

кольоровими препаратами, які однак не приховують виразність 

та красу натуральної текстури деревини. 

Засоби поверхневої обробки містять розчинники, сполучні 

речовини, барвники (пігменти) та невелику кількість 

антипіренів, інсектицидів і протигрибкових антисептиків. На 

внутрішню поверхню стін, зведених з брусів чи колод зазвичай 

наноситься матовий лак, який захищає їх від забруднень та 

зберігає природний колір і текстуру деревини. Фінішну обробку 

поверхні стін доцільно виконувати лаком на основі бджолиного 

воску. 
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Рис. 14. Каркасно-обшивна дерев'яна стіна: 1 – стійка каркасу 

стіни; 2 – нижня обв'язка; 3 – проміжне обв'язування-ригель; 4 – 

верхня обв'язка; 5 – ригель отвору; 6 – розкіс жорсткості; 7 – 

балка перекриття; 8 – внутрішня обшивка; 9 – пароізоляція; 10 – 

утеплювач; 11 – вітрозахист; 12 – вертикальний брусок; 13 – 

повітряний прошарок; 14 – зовнішня обшивка 

 

3.5.  Панельні стіни 

 

При будівництві збірних малоповерхових житлових 

будівель доволі часто використовують дерев'яні панелі (рис. 15). 

Всі операції з утеплення, звукоізоляції, пароізоляції стін при 

панельному будівництві здійснюються в заводських умовах і на 

будівельний майданчик доставляються вже готові площинні 
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елементи у вигляді панелей. Перекриття в панельних будинках 

виконуються також із застосуванням  плит з деревини. 

 
Рис. 15. Клеєфанерна панель: 1 – брус стояка, 2 – нижній 

обв’язочний брус, 3 – верхній обв’язочний брус, 4 – ригель-

перемичка, 5 – фанерна обшивка, 6 – пароізоляція, 7 – 

мінеральне вата 

 

Дерев'яні панелі поділяють:  

 за розмірами  на дрібні (щити) та великі;  

 за структурою на невентильовані та вентильовані;  

 за розташуванням на зовнішні та внутрішні;  

 за формою та призначенням на глухі, з віконними та 

дверними отворами. 

З метою уніфікації конструкцій дерев'яних панельних 

будівель всі розміри їх елементів є модульними та кратними 100 

мм. Виходячи з розмірів лицювальних та теплоізоляційних 

матеріалів, а також з їх економічного розкрою крок стійок 

каркасу панелей приймають рівним 600 мм, а ширину панелей – 
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кратною цій величині в межах (600-6000) мм, що зазвичай 

відповідає планувальним розмірам елементів (розмірам кімнат в 

осях). Висота панелей приймається в межах (2,5-3,0) м, залежно 

від з’єднання  елементів. 

Панель є дерев'яним каркасом на всю висоту поверху, що 

складається з вертикальних стійок суцільного перерізу, нижньої 

та верхньої обв'язок, ригелів-перемичок, що з'єднуються між 

собою різними способами (цвяхами, шурупами, за допомогою 

клею). Бруски каркасу панелі приймають товщиною (44-54) мм 

шириною (97-274) мм, залежно від несучої здатності 

(навантаження) та тепло- і звукоізоляції. Каркас лицюється з 

двох сторін листовим матеріалом (фанерою, ДВП, ДСП, 

волокнисто-цементними листами тошо) або обшивається 

дошками, що можуть розташовуватися як вертикально, так і 

горизонтально. Внутрішній простір панелі заповнюється 

теплоізоляційним матеріалом (у внутрішніх панелях це 

звукоізоляція), В якості теплоізоляції використовують 

мінераловатні та скловатні плити, полістирольні пінопласти, 

піно-поліуретан тощо. Від ефективності утеплювача залежать 

товщина панелі та її вага. Утеплювач повинен щільно прилягати 

до елементів каркасу панелі, не утворюючи мостиків холоду. У 

якості пароізоляції, що вкладається під лицювальний шар панелі 

з боку приміщення, використовують поліетиленову плівку. 

Теплотехнічні властивості панельно-дерев'яних будівель 

значною мірою залежать від жорсткості та щільності 

горизонтальних і вертикальних стиків панелей. 

Існує два варіанти вирішення горизонтальних стиків  

зовнішніх та внутрішніх стінових панелей. За контактного стику 

верхня панель безпосередньо опирається на нижню. При цьому 

може використовуватися монтажний сполучний брусок, що 

забезпечує вітронепроникність стику. У платформному стику 

верхня панель опирається на нижню через плиту перекриття. 

Вертикальні стики панелей є найбільш відповідальними та 

вразливими у збірному будівництві. Від герметичності стику 

(його повітря- та вологонепроникності) значною мірою залежать 

довговічність конструкції стіни та внутрішній мікроклімат 

приміщень.  
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На рис. 16 наведені можливі способи вирішення 

вертикальних стиків дерев’яних панелей за різних варіантів їх 

з’єднання. 

 

 
Рис. 16. Конструктивні рішення вертикальних стиків панелей: а, 

б – кутових, в, г – в місцях примикання внутрішніх стін, д-з – 

проміжних (рядових): 1 – панель зовнішньої стіни, 2 – панель 

внутрішньої стіни, 3 – вставний утеплювач, 4 – нащільник з 

алюмінію, 5 – нащільник-розкладка, 6 – рейка-шпонка, 7 – 

брусок-шпонка, 8 – ущільнювач з герметика 
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