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Анотація 

Розглянуто види плоских покрівель. Наведено види інверсійних покрівель та їх пристрій. Визначено поняття 

інверсійної покрівлі та схема влаштування інверсійної покрівлі.  
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Abstract 

Types of flat roofs are considered. The types of inversion roofs and their device are given. The concept of inversion 

roof and the scheme of inversion roof arrangement are defined. 
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Вступ  

Сучасні покрівлі можуть приймати різноманітні форми і покриватися всілякими матеріалами. Не-

зважаючи на таке розмаїття, плоска покрівля не втрачає популярності. Запорука її успіху розширений 

функціонал. Жодний інший дах не зможе при правильному підході стати просторим живим садом або 

відкритим майданчиком для відпочинку. Вона може служити площадкою для кафе, садом, спортив-

ною площадкою, терасою житлового будинку або громадської споруди і навіть автостоянкою. [1-4]. 

Сьогодні на українському ринку представлені різноманітні нові технології і матеріали для влашту-

вання покрівель. Але у сучасній літературі часто відсутні , або представлені дуже обмежені відомості 

по технологіям використання багатьох нових покрівельних матеріалів, раціональним областям та 

особливості їх використання. [5-7].  

Метою роботи є пропозиція застосування нестандартного озеленення, яке надасть гарної архітек-

турної композиції окремому будинку та сприятиме очищенню повітря від шкідливих речовин. 

 
Результати дослідження 

Дослідження німецьких вчених – за розрахунками 1,5 м
2
 трав’яних насаджень забезпечує киснем 

одну людину цілий рік. Японці доказали, що 100 м
2
 зеленої покрівлі з`їдають 200 чоловік.  

Газони в швейцарських містах займають до 25 % плоских дахів нових комерційних будівель, а у 

Німеччині обов’язковою умовою проектування є озеленення дахів будівель, зокрема скатних дахів. У 

Японії діє принцип розбивати сади на всіх дахах, чия площа перевищує 100 м
2
, а в Швейцарії за кож-

ний м
2
 озеленення держава виплачує 4$ на його влаштування. 

Цікаво, що вартість озеленених дахів порівняно зі звичайними становить від 11 до 26 % або всього 

0,1 % від загальних капіталовкладень на будівництво будівлі.  

Інверсійні покрівлі суттєво розширили функціональні властивості покрівлі. Конструкція інверсій-

ної покрівлі зображена на рис. 1. В порівнянні з традиційною, тобто гідроізоляційний шар розташо-

вується під шаром утеплювача безпосередньо на поверхні бетонного перекриття (основи покрівлі), в 

цьому полягає основна відмінність інверсійної покрівлі від звичайної покрівлі [8-12]. Така конструк-

ція покрівлі дозволяє зберігати гідроізоляційний килим від руйнівного впливу ультрафіолетових 

променів, різких перепадів температури, циклів заморожування - відтавання, а також механічних 

пошкоджень та покращує функціональні властивості, збільшує термін служби покрівлі до 50-60 ро-

ків, що значно перевищує термін служби традиційної м'якої покрівлі, який становить 20-25 років, а 

при наявності технологічних порушень влаштування становить 7-10 років.  



  

 

Рис. 1. Схема влаштування інверсійної покрівлі, де 1 - шар гравію товщиною не менше 50 мм; 2 - фільтруючий матеріал; 3 - 

утеплювач з екструдованого пінополістирола; 4 - гідроізоляційний килим; 5 – стяжка; 6 - плита перекриття 

 

Саме поява і масова доступність гідрофобного утеплювача дозволила розробити і реалізувати в 

будівництві конструкцію інверсійної покрівлі. Цей вид утеплювача має рівномірно розподілені за-

мкнуті пори, він не поглинає воду, не набухає і не дає усадки, стійкий до механічних навантажень 

хімічно стійкий і не схильний до гниття. 

Важливою особливістю зелених насаджень на покрівлі являється те, що вони у результаті фотоси-

нтезу поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. В середньому 1 га зелених насаджень погли-

нає за 1 годину 8 л вуглекислоти (тобто, стільки, скільки вуглекислоти виділяють за цей час 200 чо-

ловік). 

 

Висновки 

Відмінність інверсійної плоскої покрівлі полягає в тому, що шар утеплювача розташовується не 

під гідроізоляційним килимом, а над ним. Подібна конструкція дозволяє оберегти гідроізоляційний 

килим від руйнівного впливу ультрафіолетових променів, різких перепадів температури, циклів за-

морожування - відтавання, а також механічних пошкоджень, відповідно збільшується і термін служби 

такого даху, у порівнянні з традиційною м'якою покрівлею. Конструкція інверсійної покрівлі дозво-

ляє використовувати її в якості експлуатованого плоского даху, конструкція якої відкриває додаткові 

можливості для організації, автостоянок, пішохідних зон, літніх кафе і садів. 
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