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Опоряджувальні роботи в будівництві - це один з видів будівельно-
монтажних робіт, які виконуються на завершальній стадії спорудження
будинків і надають їм гарного естетичного вигляду, створюють комфорт
внутрішніх приміщень і, що головне, захищають будівельні конструкції від
шкідливого атмосферного впливу, корозії, старіння і руйнування. Вони
охоплюють велику кількість окремих технологічних процесів, які, власне,
мають свою назву (напр., штукатурні, облицювальні, альфрейні і т.д.),
потребують спеціальних матеріалів і прийомів виконання, засобів механізації
та ручного інструменту. При виконанні окремих видів цих робіт
застосовуються деякі і шкідливі матеріали, напр., при виконанні малярних
робіт, опорядженні фасадів, тому виконавці на цих операціях і процесах
повинні бути навчені правилам виконання робіт і правилам техніки безпеки і
промислової снітарії, на що у монографії також відведено значне місце.

Слід підкреслити, що опоряджувальні роботи за працемісткістю займають
до 50% витрат робочого часу, а за вартістю, включаючи витрати на
матеріали, виконання робіт і застосування засобів малої механізації, від 30%
до 65% від усіх витрат, що припадають на спорудження будинків.

Для того, щоб опоряджувальні роботи виконувались високоякісно,
потрібно застосовувати, як традиційні, так і сучасні ефективні матеріали і
технології, як це передбачається проектом виконання робіт. Однак, в центрі
усього процесу виконання робіт є виконавець, робітник, майстер своєї
справи, і від нього, в першу чергу залежить висока якість опорядження
будинків і споруд. Тому ми наголошуємо, що допускати до виконання
опоряджувальних робіт можна лише тих виконавців, які добре освоїли
матеріали і способи їх приготування, технологічні прийоми нанесення тих
або інших матеріалів на оздоблювальні поверхні, освоїли механізми і роботу
з ними, а також вивчили правила техніки безпеки і промислової санітарії. На
всі ці питання автори постаралися дати вичерпну відповідь у запропонованій
монографії.

В монографії вперше комплексно і системно охоплені всі види
(технологічні процеси) виконання опоряджувальних робіт, в тому числі і
методи опорядження фасадів, які; мають свою специфіку, потребують різних
матеріалів і навиків виконання робіт. Крім цього, подаються відомості про
нові сучасні матеріали листові, плитні, рулонні, сухі будівельні суміші,
чисоби механізації. Це авторами зроблено свідомо, щоб не відсилати читача
ще до якихось інших підручників, книг чи рекомендацій. Приводяться також
відомості про нормативні документи (ДБН, РБН та ін.). При цьому автори
опиралися на національну нормативну базу. На жаль, досить великий обсяг
монографії не дозволив подати (в додатках) рецептури традиційних
опоряджувальних матеріалів, які широко використовуються, зокрема, у



сільському будівництві. Сподіваємось, що у наступному випуску цей недолік
буде усунено.

Слід наголосити на тому, що у монографії основне місце приділено
традиційним методам, матеріалам і технологіям опорядження будинків і
споруд. Вона є підсумком і історією розвитку опоряджувальних робіт за XX
ст. Сучасні матеріали і технології присутні, але вони якби є містком від
традиційного до нового. В наступній монографії автори докладно подадуть
відомості про матеріали, технології і засоби механізації, які в повній мірі
відповідатимуть сучасному світовому технічному рівню на цих процесах:
традиційні ж технології і матеріали займуть лише до 10%.

Розділи 1 і 6 підготовлено О.М. Лівійським; 5, 8 і 9 М.О. Лівійським; 2, 3 і
4 М.Ф. Друкованим; 7, 12 і 15 В.І.Сердюком; 11, 13 і 14 Т.В. Прилипко; 10 і
16 Т.Е. Потаповою.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам - д.т.н. проф.
Д.Ф. Гончаренку, к.т.н., проф. А.М. Березюку і д.т.н., проф. С.Й. Ткаченку за
цінні поради і окремі зауваження, які були висловлені ними при
ознайомленні з рукописом і враховані авторами при підготовці монографії до
видання.

О.М. Лівійський,
д.т.н., професор,
академік Української
академії наук

ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИДИ ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

Опоряджувальні роботи в будівництві — це комплекс технологічних процесів,
що виконуються з метою надання поверхням конструкцій будинків і споруд захис-
них і декоративних властивостей і певного архітектурно-естетичного вигляду'. Ви-
копуються опоряджувальні роботи в процесі спорудження будинк'-:, і закінчуються
па завершальному етапі будівництва або у заводських умовах - в процесі виготов-
лення конструкцій.

У сучасному будівництві опоряджувальні роботи поділяють на дві групи: влас-
не опоряджувальні і опоряджувально-монтажні.

Власне опоряджувальні роботи являють собою улаштування захисних декора-
тивних покриттів на поверхнях конструкцій і обладнання будинків і споруд. До них
підносять: склярські, штукатурні, малярні, шпалерні, облицювальні, ліпні, альф-
рейні роботи та улаштування лицьових покриттів підлоги, що виконуються із за-
стосуванням розчинів, фарб, замазок, клеїв тощо.

Опоряджувально-монтажні роботи - це збирання елементів будинків, які одноча-
сно с конструктивними і виконують функцію опоряджувального покриття; до них
підносяться: улаштування збірних каркасно-обшивних, розсувних та інших перего-
родок і вбудованих меблів, облицювання стін і перегородок великорозмірними лис-
товими, плитними матеріалами, виробами повної або високої заводської готовності;
улаштування сві глопропускальних стін і перегородок із склоблоків і профільного
скла; улаштування збірних "сухих" стяжок з гіпсокартону та підлоги з щитового па-
ркету, деревно-стружкових плит, деревно-волокнистих плит та інших великорозмір-
них виробів; улаштування підвісної стелі з конструкційних, декоративно-акустичних
і спітлоізолювальних плит, листів і рулонних матеріалів; заповнення світлових про-
різів (нікна, двері, фрамуги, вітрини, вітражі, ліхтарі) листовим віконним, вітринним,
дзеркальним і декоративним склом; монтаж фасадних панелей з повним заводським
опорядженням; улаштування огородження балконів і лоджій офактуреними бетон-
ними, азбестоцементними плитами, алюмінієвими та іншими виробами.

В результаті виконання опоряджувально-монтажних робіт одержують повністю
опоряджені конструкції, які практично не потребують нанесення будь-яких додатко-
вих опоряджувальних покриттів із застосуванням фарб, лаків та інших матеріалів.

Опоряджувальні роботи в будівництві є найтрудомісткішими і багатоповторни-
ми операціями на одній і тій самій поверхні для одержання кінцевого результату -
високоякісного оздоблення поверхні.

У загальному обсязі трудомісткості спорудження будинків опоряджувальні ро-
боти займають до 30%. Питомі показники по кожному виду робіт представлені у
іпГілнці 1.1.

Парто відмітити, що рівень індустріалізації опоряджувальних робіт на об'єктах,
що будуються, ще не достатньо високий, в зв'язку з чим у зниженні їх трудоміст-
кості також є великі резерви.

І Іідвнщення продуктивності праці на опоряджувальних роботах разом з іншими
факторами знаходиться в залежності від підвищення рівня їх механізації, викорис-
тання ефективних сучасних матеріалів, раціональних інструментів та знарядь.
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