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Вступ 

 

Незважаючи на трудомісткість ручної кладки, кам'яні 

конструкції завжди займали одне із провідних місць у зведенні 

будівель різного призначення. Не є виключенням і сьогодення. 

Загалом під кам'яною кладкою розуміють конструкцію, 

що складається з цегли, штучних чи природних каменів або 

блоків, з’єднаних між собою вручну у певному порядку за 

допомогою будівельного розчину, який у більшості випадків 

слугує містком холоду. Сучасні технології дозволяють 

виготовляти різні блоки (керамічні, газобетонні тощо) з доволі 

точними геометричними розмірами та гладкими поверхнями. 

Кладка з таких блоків виконується за допомогою спеціального 

мінерального клею, що запобігає утворенню містків холоду. 

Кам’яна кладка не тільки сприймає власну вагу та 

навантаження від інших конструктивних елементів, що 

спираються на неї (перекриттів, дахів), але й виконує 

теплоізоляційні, звукоізоляційні та навіть естетичні функції. 

Можна виділити наступні архітектурно-конструктивні 

можливості та особливості кам'яної кладки: 

 «гнучкість» цегляної кладки за рахунок скульптурного 

«ліплення», декоративних елементів та пластики фасадів 

дозволяє доволі часто застосовувати її в індивідуальних 

проектах унікальних будівель; 

 кладка дозволяє порівняно легко створювати складні 

об'ємно-просторові компонування будівель, виконувати 

закруглення стін, змінювати висоту окремих поверхів; досить 

вільно можна вибирати не тільки форму та розміри, але і 

місце розташування віконних отворів; 

 розмір цегли та фактура самої кладки надають будинкам 

особливої та навіть специфічної масштабності і величності. 

 

1. Різновиди та елементи кам’яної кладки 

 

Відомо, що цегла або камінь прямокутної форми мають 

шість граней. Дві протилежні найбільші грані, якими цеглу 

(камінь) кладуть на розчин, називають постільними (нижньою 
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та верхньою), довгі бічні грані цеглини – ложковими, а короткі – 

тичковими. Зазвичай кладку виконують горизонтальними 

рядами, вкладаючи цеглу на постіль (рис. 1). І лише в окремих 

випадках, наприклад при влаштуванні перегородок, цеглу 

вкладають на ребро, тобто на бічну ложкову грань. 

 

 
Рис. 1. Елементи цегляної кладки: 1 – вертикальний шов, 2 – 

горизонтальний шов, 3 – зовнішня верста, 4 – забутка, 5 – 

зовнішня верста, 6 – тичковий ряд, 7 – ложковий ряд 

 

Крайні ряди цеглин (каменів) з кожного ряду кладки 

утворюють вертикальні поверхні стінової кладки, які називають 

верстами. Версти бувають зовнішні – з боку фасаду та внутрішні 

– з боку приміщення. Ряд кладки з цеглин, звернених до 

зовнішньої поверхні стіни довгою бічною гранню, називають 

ложковим рядом, короткою гранню – тичковим рядом. Цеглини, 

що вкладені між зовнішньою та внутрішньою верстами, 

називають забутовочними або забутовкою. 

Якщо для внутрішньої версти зазвичай використовують 

повнотілу цеглу, то для зовнішньої версти більш ефективною є 

порожниста (рис. 2). Її основні переваги перед повнотілою:  

 відносно невелика вага; 

 економічність доставки; 
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 мінімальне навантаження на фундамент; 

 відносно низька теплопровідність. 

 

 
Рис. 2. Порожниста цегла 

 

Висота рядів кладки складається з висоти цеглин (каменів) 

та товщини горизонтальних швів, які дозволяється приймати 

рівною (10–15) мм або в середньому – 12 мм. Товщину окремих 

вертикальних швів рекомендується приймати (8–15) мм або в 

середньому – 10 мм. Тому висота рядів кладки з урахуванням 

середньої товщини шва складає: для кладки з цегли товщиною 

65 мм – в середньому 77 мм, а для кладки з модульної цегли 

товщиною 88 мм – 100 мм. Зазвичай з цегли товщиною 65 мм на 

1 м кладки по висоті припадає 13 рядів, а з цегли товщиною 88 

мм – 10 рядів. 

Ширину кладки стін, яку зазвичай називають товщиною, 

завжди роблять кратною 0,5 довжини цеглини (рис. 3) або 

каменю: в 1 цеглину – 250 мм; в 1,5 цеглини – 380 мм; в 2,0 

цеглини – 510 мм; в 2,5 цеглини – 640 мм тощо. Перегородки 

зазвичай мають товщину у півцеглини – 120 мм. 

Система перев'язки – це певний порядок взаємного 

вкладання або розміщення цеглин (каменів) в рядах та між 
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рядами кладки. І тут розрізняють перев'язку поздовжніх та 

поперечних вертикальних швів. 

 

 
Рис. 23. Формування товщини цегляної кладки: 1 – тичок; 2 – 

ложок; 3 – постіль; 4 – горизонтальний шов; 5 – вертикальний 

шов 

 

 Поздовжні шви перев'язують для того, щоб уникнути 

розшарування кладки уздовж стіни на більш тонкі стінки та 

забезпечити рівномірний розподіл навантаження на кладку по 

всій ширині стіни. До прикладу, якщо стіну товщиною у 1,5 

цеглини викласти тільки ложками без перев’язки, то вона 

складатиметься з трьох не пов'язаних між собою окремих стінок 

товщиною у 0,5 цеглини кожна з вкрай нерівномірним 

розподілом навантаження між ним. 

Що ж до перев'язки поперечних швів, то її здійснюють з 

метою поздовжнього зв'язку між окремими цеглинами, які 

забезпечують розподіл навантаження на сусідні ділянки кладки 

та монолітність стін при нерівномірних осадках, температурних 

деформаціях тощо. 

Суть перев'язи цегляної кладки зводиться до певного 

чергування в ній тичкових та ложкових рядів. Зазвичай при 
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зведенні стін та стовпів з цегли використовують три системи 

перев'язки (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Системи перев’язки цегляної кладки 

 

Однорядна ланцюгова система перев'язки утворюється 

чергуванням тичкових та ложкових рядів. При цьому поперечні 

вертикальні шви зміщені на чверть цеглини, а поздовжні – на 

півцеглини. Така система перев'язки відрізняється простотою 

виконання та високою точністю кладки, однак порівняно з 

іншими потребує великих витрат праці. 

Багаторядна система перев'язки містить тичкові ряди 

через п'ять ложкових рядів. При цьому поперечні вертикальні 

шви тичкових рядів зміщені на чверть цеглини, а в ложкових 

рядах - на півцеглини. Поздовжні вертикальні шви (з другого по 

шостий включно) не перев'язуються. Така система перев'язки 

більш продуктивна, ніж однорядна, оскільки не вимагає великої 

кількості неповномірної цегли та дозволяє використовувати для 
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внутрішньої частини кладки (забутовки) половинки цеглин. 

Порівняно з однорядною системою перев'язки міцність кладки 

тут є дещо меншою. 

Трирядна система є варіантом багаторядної перев'язки, що 

утворюється чергуванням трьох ложкових рядів і одного 

тичкового. При цьому вертикальні поперечні шви у трьох 

суміжних рядах не перев'язані. Таку систему перев'язки 

застосовують лише при зведенні стовпів та вузьких простінків 

(до 1 м). 

Бажаного ефекту в оформленні фасаду можна досягти як 

за рахунок чергування ложкових та тичкових рядів, так і 

комбінацією ложків та тичків в одному ряду.  

Більш ефективною є кладка з цегли, каміння та блоків,  що 

мають щілинні порожнини (рис. 5). Вони володіють значно 

більшим термічним опором, що дозволяє зменшувати загальну 

товщину стін. Більшість із згаданих пустотілих виробів придатні 

для зведення як мало-, так і багатоповерхових будівель. 

Зазвичай багатощілинні камені вкладають в стіни за 

однорядною системою перев'язки, оскільки у цьому випадку 

переважна більшість щілин розташовується перпендикулярно до 

тепловому потоку. 

 

 
Рис. 5. Кладка з каменів зі щілинними порожнинами 

 

Зазвичай лицьові шви кладки стін заповнюють розчином 

впустошовку або впідріз з її поверхнею (рис. 6, а, б). Для 
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підвищення декоративних властивостей фасадних стін їх 

поверхневі шви розшивають (ущільнюють) спеціальним 

інструментом, надаючи розчину швів форму трикутника, валика 

або викружки (рис. 6, в-д). 

 

 
Рис. 6. Обробка швів кладки: а – впустошовку, б – впідріз, в –

трикутником, г – валиком, д – викружкою 

 

Зазвичай кам'яні стіни будівель мурують суцільними 

(гладкими) або з прорізами. Більшість стін з прорізами та з 

виступаючими елементами включає в себе такі деталі як обрізи, 

уступи, пілястри, карнизи, борозни, ніші, прорізи та простінки. 

Обріз кладки влаштовують шляхом відступу наступного 

ряду кладки від лицьової поверхні самої стіни. Зазвичай стіна 

вище обрізу має меншу товщину, ніж до обрізу. Обріз кладки 

влаштовують при переході від цоколя до стіни, при зменшенні 

товщини стіни у верхніх поверхах багатоповерхових будівель. 

Уступом кладки називають виступ лицьової площини 

однієї частини стіни у той чи інший бік відносно лицьової 

площини іншої частини. 

Пілястрою слугує та частина кладки, що виступає із 

загальної лицьової площини у вигляді стовпа прямокутного або 

іншого перерізу та перев'язується з кладкою самої стіни. 

Напуском називають місце кладки, де наступний ряд 

розташований не в площині раніше покладеної цегли, а з 

виступом на лицьову поверхню. Напуски роблять не більше ніж 

на третину довжини цеглини в кожному ряду. Зазвичай паски, 

карнизи та інші архітектурно-конструктивні елементи будівель 

влаштовують шляхом напуску кількох рядів кладки.  

Борозни в стіні зазвичай влаштовують для прихованого 

розміщення в них трубо-, електро- та інших проводів. Після 

монтажу зазначених проводів борозни закладають врівень з 
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площиною стіни. Вертикальні борозни за шириною та глибиною 

виконують кратними половині довжини цеглини (каменю). 

Горизонтальні борозни влаштовують кратними одному ряду 

кладки за висотою (тобто чверті довжини цеглини, а за 

глибиною – половині цеглини. 

Ніші - це заглиблення в кладці стіни, кратні половині 

довжини цеглини. Зазвичай у нішах влаштовують вбудовані 

шафи, прилади опалення, електричні та інші пристрої. 

Кладку, розташовану між двома сусідніми прорізами, 

називають простінком. Простінки мають вигляд простих 

прямокутних стовпів або стовпів з чвертями для закріплення в 

них віконних та дверних блоків. Чверть утворюють шляхом 

випуску з кладки зовнішніх ложкових верств, рівних четвертині 

довжини цегли. 

Кладка стовпів. Слід пам’ятати, що використання 

багаторядної системи перев'язки для кладки стовпів загалом 

забороняється. Їх можна зводити за однорядною системою 

перев'язки, але це потребує застосування великої кількості 

цеглин, розміром у 3/4 її довжини. Тому краще викладати 

стовпи за трирядною системою перев'язки (рис. 7). Така кладка 

виконується з цілих цеглин з додаванням лише незначної 

кількості її половинок. 

 

 
Рис. 7. Кладка стовпів розмірами: а – 380х380 мм, б – 380х510 

мм, в – 510х5100 мм, г – 510х640 мм, д – 640х640 мм 
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Всі стовпи повинні бути обов’язково армовані сітками 

непрямого армування. Їх виготовляють, виходячи з розрахунку 

на міцність, із стрижнів діаметром 3-5 мм з осередками 40-60 мм 

та встановлюють через кожні два-п'ять рядів кладки. 

Кладка стіни з каналами. При муруванні стін в них 

влаштовують одночасно вентиляційні та димові канали, переріз 

яких складає відповідно 140х140 чи 270х140 мм (рис. 8). Як 

правило, їх розміщують у внутрішніх стінах. При товщині стін у 

380 мм їх розміщують уздовж, а при товщині у 510 мм – поперек 

стіни. Товщина стінок каналів та товщина перегородок між 

ними має бути не меншою 0,5 довжини цеглини. Зазвичай 

канали роблять вертикальними. Однак допускаються виведення 

каналів під кутом до горизонту не менше 60о на ділянці не 

більше 1,0 м уздовж стіни. 

 

 
Рис. 8. Вентиляційні та димові канали в цегляних стінах 

 

2. Конструкції кам’яних стін  

 

2.1.  Загальні положення 

 

Кам'яні стіни будівель виконують одночасно міцнісну  або 

несучу, тепло- та звукоізоляційну функції, тому їх товщину та 

конструкцію визначають залежно від міцності, стійкості, тепло- 

та звукозахисних властивостей матеріалів. 

Загалом стійкість кам'яної стіни залежить безпосередньо 

від співвідношення її товщини, вільної довжини та висоти. 

Зазвичай у житлових будинках вільна довжина стіни, що рівна 

відстані між примикаючими до неї стінами, не перевищує 6 м та 

не буває більшою 3 м за висотою. За таких умов товщину стіни 
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згідно вимог стійкості можна приймати рівною в одну цеглину, 

тобто 250 мм. 

Міцність стіни залежить від міцності не тільки стінових 

виробів, але і розчину кладки. У малоповерхових будинках, де 

навантаження на стіни є відносно невеликими, товщину стін 

зазвичай визначають не за розрахунком на міцність чи стійкість, 

а за конструктивними вимогами спирання перекриттів. Зокрема, 

для спирання плит перекриття потрібен майданчик стіни 

шириною (90–120) мм, а для спирання балок перекриття – (150–

250) мм. Тому, зважаючи на сказане, товщину внутрішніх 

кам'яних стін у малоповерхових будинках слід приймати (200–

400) мм, а у багатоповерхових будинках з урахуванням їх 

міцності – не меншою 300 мм. Зазвичай і в малоповерхових, і в 

багатоповерхових будинках внутрішні стіни приймають 

товщиною у 1,5 цеглини (тобто 380 мм), що дає змогу 

забезпечити їх міцність, стійкість та звукоізоляцію одночасно. 

 

2.2.  Цегляні стіни 

 

Загальновідомо, що забезпечити нормативні вимоги щодо 

теплоізоляції зовнішніх кам'яних стін можна лише тоді, коли 

вони будуть багатошаровими. Навіть за сучасних підвищених 

вимог до теплозахисту керамічна цегла залишається основним 

конструкційним та лицювальним матеріалом для кам'яним стін. 

Тенденція на застосування багатошарових або комбінованих 

зовнішніх конструкцій спрямована на використання цегли за її 

основним функціональним призначенням у комплексі з 

ефективною ізоляцією, яка дозволяє забезпечувати нормативний 

термічний опір зовнішніх стін. 

Стіна, де цегла виконує функції лицювального матеріалу 

та водночас виступає самонесучим шаром огородження, 

зображена на рис. 9. Зазвичай несучий шар цегляної кладки має 

товщину 250 мм (для малоповерхових будівель) або 380 мм. 

Потім на зовнішню поверхню стіни вкладають теплоізоляційні 

плити та влаштовують лицювальний шар кладки, що з'єднується 

з несучим шаром за допомогою гнучких сталевих або 

склопластикових зв'язків. 
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Одним із найбільш поширених або традиційних способів 

зведення зовнішніх цегляних стін є колодязна кладка. В ній дві 

поздовжні стінки з'єднуються з певним кроком поперечними 

цегляними стінками, а колодязі, що утворюються при цьому, 

заповнюють бетоном (переважно легким) або сипким 

полегшеним матеріалом (керамзитом, шлаком тощо). Тому 

міцність та стійкість такої кладки може варіюватися в доволі 

широких межах. Водночас, через відносно низький термічний 

опір таких стін, традиційна колодязна кладка повинна 

застосовуватися тільки з додатковим утепленням. 

 

 
Рис. 9. Цегляна стіна з лицювальним самонесучим шаром: 1 – 

несучий шар кладки; 2 – плитний утеплювач; 3 – лицювальний 

шар кладки; 4 – гнучкий зв'язок; 5 – плита перекриття 

 

Зазвичай для задоволення нормативних вимог з 

теплозахисту застосовують модернізовану колодязну кладку. У 

ній в якості внутрішнього конструкційно-теплоізоляційного 

шару рекомендується використовувати монолітний або литий 

полістиролбетон (рис. 10).  
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Рис. 10. Цегляні стіни з утеплювачем з монолітного 

полістиролбетону: а – малоповерхових будівель; б – будівель 

середньої поверховості; 1 – зовнішня штукатурка; 2 – зовнішня 

обшивка; 3 – повітряний прошарок; 4 – зовнішній шар кладки; 5 

– монолітний полістиролбетон; 6 – склопластикові стрижневі 

зв'язки або металева сітка; 7 – внутрішній шар кладки; 8 – 

внутрішня обшивка; 9 – внутрішня штукатурка 

Переваги як внутрішньої, так і зовнішньої теплоізоляції 

можна використати в шаруватій цегляній стіні (рис. 11). 

Зазвичай в якості утеплювача використовують мінеральну та 

скляну вату або плити з них, пінопластові листи тощо, які 

розташовують між несучими шарами кладки. Цегляні шари 

кладки з'єднуються на рівні перекриттів спеціальними в'язевими 

рамками, а на рівні трьох рядів кладки над і під віконними 

прорізами – гнучкими зв'язками з нержавіючої сталі або 

склопластикових стрижнів. Застосовувати горючі утеплювачі 

можна лише за дотримання заходів протипожежного захисту. У 

шаруватій кладці на рівні перекриттів та по периметру віконних 

і дверних прорізів влаштовують протипожежні розсічки зі 

скловолокнистих плит заввишки 150 мм.  
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Рис. 11. Шарувата цегляна стіна: 1 – цегляна кладка; 2 – 

пінополістирольний утеплювач; 3 – протипожежне розсічення з 

негорючого утеплювача; 4 – гнучкий зв'язок зі склопластику або 

сталі; 5 – залізобетонна в'язева рамка; 6 – залізобетонні 

перемички; 7 – залізобетонна плита перекриття; 8 – віконний 

блок 

2.3. Стіни з керамічних блоків 

 

Загалом використання керамічних блоків дозволяє суттєво 

прискорити темпи зведення стін порівняно з цеглою. Більше 

того, вдається значно заощадити ще й на утеплювачі, оскільки 

показники їх енергоефективності теж є набагато вищими. 

Досягають цього за рахунок порожнин у тілі блоку, наявність 

яких майже не позначається на його міцності (рис. 12). З 

керамічних блоків, що мають марку міцності М100, 

дозволяється зводити стіни висотою до 3-х поверхів. 



 

17 

 

Теплоізоляційні властивості стін товщиною в один блок (380 

мм) є майже в три рази вищими за традиційні цегляні стіни. 

 Кладку зовнішніх стін з керамічних блоків, зазвичай 

висотою 219 мм, необхідно виконувати тільки за допомогою 

клейових сумішей на основі перліту чи інших аналогічних 

матеріалів без протиморозних добавок. На відміну від 

стандартних кладочних сумішей такі клеї мають майже однакові 

теплоізоляційні властивості з керамічними блоками. 

 

 
Рис. 12. Стіни з керамічних блоків 

 

Загалом варто відзначити, що використання керамічних 

блоків для зведення котеджів виправдовує та повністю окупає 

себе у найкоротші терміни. Будинки з керамічних блоків 

вирізняються доволі високою екологічністю, вогнестійкістю та 

довговічністю і можуть експлуатуватися протягом сотні років.  

https://ibud.ua/ru/c499-keramicheskie-bloki
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2.4. Стіни з пористих блоків 

 

Пористі (ніздрюваті) бетони є різновидом легкого бетону. 

Його характерна «коміркова» структура формується в процесі 

виробництва. Загалом пористість ніздрюватого бетону можна 

регулювати та отримувати бетони різної щільності і будь-якого 

призначення. Можна виділити три групи ніздрюватих бетонів за 

призначенням: конструкційні, конструкційно-теплоізоляційні та 

теплоізоляційні.  

Серед блоків з пористих бетонів на сьогодні найбільше 

поширення отримали піно- та газобетонні блоки. 

Пінобетон виробляють із в'яжучого (цементу), піску, води 

та піноутворюючих добавок. Вироби з нього є негорючими та не 

руйнуються під впливом високої температури. Зміна 

співвідношень складових такої суміші дозволяє отримувати 

пінобетон щільністю від 400 кг/м3 до 1800 кг/м3. Зі збільшенням 

густини міцність матеріалу зростає, а його опір теплопередачі 

падає. 

У малоповерховому будівництві для виготовлення  

несучих блоків зазвичай використовують пінобетон марок не 

нижче D500. Для теплоізоляції використовують, як правило, 

блоки з пінобетону марок не вище D400. 

Газобетон складається з в'яжучого (цементу), кварцового 

піску, води з додаванням спеціальних газоутворювачів. Зазначену 

суміш, до якої іноді додають гіпс, вапно, промислові відходи у 

вигляді золи та металургійних шлаків, ретельно перемішують, що 

сприяє рівномірному розподілу дрібних повітряних пор в бетоні. 

Саме тому елементи з газобетону мають відносно малу вагу та 

хороші теплоізоляційні властивості. 

Загалом газобетон відноситься до групи конструкційно-

теплоізоляційних будівельних матеріалів, здатних поглинати 

вологу з повітря приміщення за підвищеної вологості, а за 

зниженої вологості, навпаки, віддавати її. Цим забезпечується 

нормальний вологісний режим в житлових приміщеннях. 

Газобетон відноситься до негорючих матеріалів, а тому 

може використовуватися для конструкцій всіх класів пожежної 

безпеки. Газобетонні блоки доволі легко піддаються обробці 
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(пилянню, свердлінню, фрезеруванню, пробиванню). Вони 

стійкі до корозії, не гниють, морозостійкі. За однакової 

щільності газобетон майже вдвічі міцніший за безавтоклавний 

пінобетон. 

Газобетону, як і будь-якому високопористому матеріалу, 

властиві висока паропроникність та значне водопоглинання. 

Тому в зовнішніх стінах, зведених з газобетонних блоків, 

обов’язковим є забезпечення безперешкодного проникнення 

пари зсередини приміщення назовні. Це досягається шляхом 

влаштування вентильованих зовнішніх стін з навісним 

лицюванням або ж застосування штукатурок високої 

паропроникності без використання пароізоляційних матеріалів. 

Загалом газобетонні блоки можуть виготовлятися різних 

розмірів та бути гладкими або з пазом-гребнем (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Стіни з керамічних блоків 

 

Розміри блоків для одношарових стін (по товщині стін) 

розраховують згідно необхідного рівня теплового захисту 

конструкцій зовнішніх стін для даного кліматичного району. 

Тому в окремих випадках доводиться влаштовувати додаткову 

теплоізоляцію. 

 

2.5. Стіни з полістиролбетонних блоків 

 

Полістиролбетон є композиційним матеріалом, що за 

своїми функціональними властивостями близький до пористих 
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бетонів. В основу цього легкого бетону закладено цементне 

в'яжуче та спучений  заповнювач (полістирол). Полістиролбетон 

відноситься до слабогорючих матеріалів (група горючості Г1) та 

має марки за щільністю від D150 до D600. 

Для спрощеного зведення стін зазвичай виготовляють 

полістиролбетонні блоки прямокутної форми з досить великими 

розмірами. Поширеним також є виготовлення блоків особливих 

або оригінальних конфігурацій (рис. 14) з обов’язковим 

виключенням продування та промерзання швів. Блоки мають 

достатню несучу здатність для малоповерхового будівництва, 

легко обробляються та мають доволі високі тепло- і 

звукозахисні властивості. Найкращі теплозахисні властивості 

мають блоки з пінополістирольними вставками у поздовжньому 

напрямку блоку та стіни (рис. 14, г). 

 

 
Рис. 14. Типи полістиролбетонних блоків: а – з плоскими 

гранями; б – для з'єднання типу «паз-гребінь»; в, г – для 

«лабіринтного» з'єднання 

 

Зовнішні стіни з полістиролбетонних блоків зводять 

зазвичай у трьох варіантах, що різняться зовнішніми захисними 

шарами: зі штукатуркою, з лицюванням цеглою (каменем) та з 

навісним лицювальним екраном. Зсередини стіна вирівнюється 

за допомогою гіпсокартонних плит (листів) на клею або 

штукатурки. 
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2.6.  Стіни з блоків із термовкладишами 

 

Сучасний рівень розробок в галузі вібропресуючих 

технологій і обладнання дозволяє отримувати комплект якісних 

та недорогих виробів для малоповерхового будівництва у 

вигляді стінових блоків з термовкладишами (рис. 15). 

Стіновий елемент у вигляді термоблоку складається з 

блок-опалубки (оболонки) з важкого, легкого або гіпсобетону, 

що сприймає навантаження, та заповнення з піноцементу, 

пінополістиролу чи іншого матеріалу, що виступає в якості 

теплозахисту. Подібний поділ функцій матеріалу у виробі 

забезпечує несучі і теплоізоляційні вимоги та спрощує зведення 

стін, оскільки не потребує влаштування додаткової теплоізоляції. 

 

 
Рис. 15. Кладка зовнішньої стіни з блоків із термовкладишами: 1 

– блок-опалубка; 2 – термовкладиш (заливний утеплювач); 3 – 

шпонка; 4 – зв'язуюча сталева дужка; 5 – паз 

 

Кладку стін влаштовують тільки з ложкових рядів блоків, 

що дозволяє виключити в них появу містків холоду. Перев'язку 

поздовжніх швів здійснюють П-подібними зв'язками (сталевими 

скобами), якими з'єднують зовнішній та внутрішній ряди кладки 
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через пази в стінках блоків. При зміщенні суміжних рядів на 

половину довжини блоку пази в них співпадають. Зв'язкові 

елементи встановлюють через кожні два ряди (тобто в кожному 

третьому), забезпечуючи надійну перев'язку блоків у стіні. 

Пустоти, що утворюються в місцях стикування блоків, 

заповнюються «теплими» розчинами. 

 

3. Елементи кам’яних стін  

 

3.1.  Цоколь 

 

Цоколем називають нижню ділянку стіни, що розташована 

безпосередньо над фундаментом. Розмір цокольної частини 

будівлі визначається відстанню від верху стіни підвалу чи 

підпілля до рівня землі або мощення. 

Цоколь відноситься до архітектурно-конструктивних 

елементів будівлі. В архітектурному відношенні цокольна 

частина підкреслює стійкість будівлі, що лежить на міцному 

постаменті (фундаменті). У конструктивному значенні цоколь 

утворює горизонтальну базу стіни, забезпечує її захист від 

зволоження, від випадкових механічних пошкоджень тощо. 

За нерівної поверхні землі цоколь може виконуватися 

уступами, що влаштовуються в місцях блокування частин 

будівлі. У такому випадку він матиме різну висоту над 

поверхнею землі.  

Стосовно зовнішньої площини стіни цоколь може бути 

виступаючим, западаючим (підрізаним) чи перебувати в одній 

площині (рис. 16). З економічної та естетичної точки зору, 

підрізаний цоколь, зазвичай висотою не менше 50 мм, є 

найбільш ефективним для будівель з навісним зовнішнім 

лицюванням. Він дозволяє скидати воду з зовнішніх стін на 

мощення без влаштування горизонтальних елементів. 

Оскільки цоколь будівлі піддається значним атмосферним 

та механічним впливам, то його слід зводити з міцних та 

довговічних матеріалів, що не потребують спеціального 

догляду. Такими є природний камінь, керамограніт, бетон тощо. 

Найбільш практичним є цоколь з монолітного бетону. Йому 



 

23 

 

можна надавати не тільки різну форму, але і своєрідну фактуру, 

використовуючи спеціальну опалубку. 

 

 
Рис. 16. Цоколі кам'яних стін: а – виступаючий, лицьований 

каменем; б –  лицьований плитами; в – підрізаний з спеціального 

блоку; г – підрізаний з монолітного або збірного бетону; 1 – 

камінь; 2 – плита; 3 – цокольний блок; 4 – фундамент; 5 – 

перекриття; 6 – гідроізоляція; 7 – мощення 

 

Для виключення можливого підйому капілярної вологи 

вверх по стіні в кладці цоколя на висоті не менше 30 см від 

рівня мощення влаштовують шар горизонтальної гідроізоляції. 

 

3.2.  Перемички 

 

Елемент стіни, що перекриває віконний чи дверний 

проріз, називають перемичкою. При передачі навантаження від 

перекриття на стіну безпосередньо над прорізом застосовують 

несучі перемички у вигляді залізобетонних балок. За відсутності 

такого навантаження в самонесучих стінах застосовують цегляні 

перемички. Зазвичай вони можуть бути рядовими, клинчастими, 

лучковими, арковими.  

Рядові перемички (рис. 17) викладають добірною цілою 

цеглою з дотриманням горизонтальності рядів та правил 

перев'язки звичайної кладки. Висота рядової перемички складає 

4…6 рядів кладки, а її довжина повинна перевищувати ширину 
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прорізу не менше як на 50 см. Під нижнім рядом цегли в шарі 

цементного розчину товщиною 20…30 мм розміщують не 

менше трьох арматурних стержнів гладкого або періодичного 

профілю діаметром не менше 6 мм. Кінці гладких стержнів 

випускають за межі отвору на 25-50 см та обов’язково 

загинають в кладку. Для прорізів до 2 м рядові перемички 

влаштовують із застосуванням тимчасової опалубки.     

 
Рис. 17. Рядова перемички з цегли 

 

Клинчасті та лучкові перемички (рис. 18) викладають зі 

звичайної цегли шляхом утворення клиноподібних швів, 

товщина яких змінюється знизу доверху з 5 до 25 мм. Кладку 

ведуть поперечними рядами від опалубки. Кількість рядів 

кладки в таких перемичках приймають непарною. Центральний 

непарний ряд цегли, що завжди займає вертикальне положення, 

називають замковим. 

 
Рис. 18. Цегляні перемички стін: а – клинчаста; б –  лучкова 
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Аркові перемички є доволі трудомісткими, а тому їх 

влаштовують переважно у тих випадках, коли вони є 

гармонійним елементом фасаду будівлі, його архітектурним 

образом (рис. 19). Загалом кладку аркових перемичок ведуть по 

опалубці відповідної форми від «п'яти» до «замка», тобто за 

аналогією кладки лучкових перемичок. 

 

 
Рис. 19. Аркові перемички кам’яних стін 

 

Збірні залізобетонні перемички завжди сприймають 

вертикальне навантаження від кладки, розміщеної над ними, а в 

несучих стінах – ще й від перекриттів. Розміри їх перерізів та 

довжину приймають стандартними та кратними розмірам 

елементів кладки з урахуванням швів (рис. 20). 

Виготовляють залізобетонні перемички наступних типів: 

 брускові (ПБ) для самонесучих стін довжиною 1030…5960 мм, 

шириною 120 мм та висотою 65, 90, 140, 190, 220 і 290 мм; 

 брускові (ПБ) для несучих стін довжиною 1290…5960 мм, 

шириною 120 та 250 мм, висотою 190, 220, 290 і 585 мм; 

 плитні (ПП) для самонесучих стін довжиною 1160…2980 мм, 

шириною 380 та 510 мм, висотою 65, 90, 140, 190, 220 і 290 

мм; 

 плитні (ПП) для несучих стін довжиною 1420…2720 мм, 

шириною 380 та 510 мм, висотою 190 і 220 мм; 



 

26 

 

 фасадні з чвертю (ПФ) для самонесучих стін довжиною 

770…4280 мм, шириною 250, висотою 140, 190, 220 та 290 мм; 

 балкові з чвертю (ПГ) для спирання або примикання плит 

перекриттів завдовжки 1550…5960 мм, шириною 250, 380 та 

510 мм, висотою 290, 440 і 585 мм. 

 

 
Рис. 20. Цоколі кам'яних стін: а – виступаючий, лицьований 

природним каменем; б –  лицюванням плитами 
 

Довжина перемички підбирається з умови, що мінімальна 

ділянка їх спирання в несучих стінах становить 250 мм, а в 

самонесучих – 120 мм. Якщо для перекриття прорізу не можна 

підібрати елементи за одною номенклатурою, то перемичку 

влаштовують із двох або навіть трьох різнотипних елементів 

(наприклад, ПБ та ПП, ПФ та ПБ). 

Задля уникнення містків холоду в стінах з конструкційно-

теплоізоляційних матеріалів (пінополістиролбетонних блоків, 

комірчастого бетону тощо) можуть влаштовувати армовані 
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перемички з цих же матеріалів. Розміри перерізів та довжину 

таких перемичок узгоджують з розмірами стінових виробів. 

Наприклад, газобетонні перемички виготовляють шириною 188 

мм і висотою 300 мм (тип ПБ) або навпаки – 300х188 мм (тип 

ПП). 

 

3.3.  Карнизи та пілястри 

 

Карнизом називають горизонтальний профільний виступ 

стіни, що вінчає її. Основним призначенням карнизу є 

відведення води, що стікає з даху, від стіни. Карниз також має і 

естетичне значення. Він є дуже важливим архітектурно-

композиційним елементом будівлі, оскільки завершує стіну та 

безпосередньо оформляє перехід від стіни до даху. 

Винесення (виступ) карнизу за зовнішню грань стіни 

виконують шляхом послідовного напуску рядів кладки (рис. 21, 

а). Воно не повинно перевищувати половини товщини стіни, а 

звисання кожного ряду кладки має бути не більшим 1/3 довжини 

цеглини. 

За необхідності влаштуванні карнизу з великим виносом 

його виконують із збірних залізобетонних плит, заанкерених у 

тіло кладки (рис. 21, б, в). Анкери розташовують у швах кладки 

на відстані у півцеглини від внутрішньої поверхні стіни. 

Доволі часто на фасаді будівлі з метою композиційного 

членування стін, обрамлення вікон, вхідних дверей тощо 

влаштовують пілястри у вигляді вузьких вертикальних виступів 

із площини стін. Пілястри прямокутної форми перерізу 

викладають зі звичайної лицювальної цегли. Застосування 

профільної цегли дозволяє отримувати пілястри відповідних 

конфігурацій. 

Влаштування внутрішніх пілястр зазвичай обумовлюється 

необхідністю влаштування перекриттів (спиранням прогонів або 

балок, на які вкладаються плити перекриття). 

Загалом вертикальні деформаційні шви у кам'яних стінах 

запобігають появі тріщин, викликаних температурними 

деформаціями та нерівномірним осіданням ґрунтової основи. 

Для того, щоб уникнути продування стін, деформаційні шви 
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влаштовують у вигляді шпунта. З внутрішньої сторони його 

заповнюють гнучким гідроізоляційним матеріалом та 

утеплювачем (мінеральною чи скляною ватою, клоччям тощо). З 

зовнішньої сторони шов шириною 20 мм заповнюють пружною 

прокладкою (наприклад, шнуром з вілатерму) та закривають 

пружинистими нащільниками. 

 

 
Рис. 21. Карнизи: а – цегляний; б – залізобетонний; в – комбінований; г 

– дерев’яний з відкритими кобилками; д – те ж, зашитий дошками; 1 – 

профіль оштукатуреного карнизу; 2 – суцільна дощата обрешітка;  3 – 

кроквяна нога; 4 – кобилка; 5 – мауерлат; 6 – толь; 7 – дротова скрутка; 

8 – костиль; 9 – горищне перекриття; 10 – сталевий анкер у швах між 

плитами;  11 – плоска карнизна залізобетонна плита; 12 – капельник; 

13 – кутик; 14 – фігурна карнизна залізобетонна плита; 15 – обшивка 

дошками; 16 – дошка зароблена в стіну 
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