Порядок підготовки та запуск штукатурної станції.
Сучасний підхід до оздоблення стін – це механізоване нанесення штукатурки з
використанням спеціальних штукатурних станцій.
При запуску штукатурної станції слід дотримуватися певної послідовності:

Після закінчення робіт :

Організація робіт при механізованому
штукатуренні.
При механізованому штукатуренні багатоповерхових будинків за допомогою
штукатурних агрегатів або штукатурних станцій застосовують дві схеми організації
робіт: тупикову і кільцеву.
При тупиковій схемі організації робіт (Рис. 3) розчин від розчинонасоса
рухається в одному напрямку і зразу ж наноситься на поверхню. Працювати в цьому
випадку можна лише з однією форсункою і штукатурити лише одне приміщення.
При тупиковій схемі штукатурний агрегат або розчинонасос встановлюють біля
будівлі. Від розчинонасоса до агрегату протягують інвентарний розчинопровід: сталеві
труби стояка і гумові шланги від розчинонасоса до стояка і від стояка до форсунки.

Рис. 3. Тупикова схема організації штукатурних робіт:
1 - штукатурний агрегат; 2 — металевий стояк рсзчинопроводу: 3 —
форсунка; 4 — гумові шланги
Гумові шланги 4 повинні бути розраховані на максимальний тиск, який може
дати розчинонасос. Діаметр стояків і шлангів вибирають залежно від продуктивності
розчинонасоса. При продуктивності розчинонасоса 1 — 2 м3/год діаметр
розчинопроводу мас бути 32—38 мм, при продуктивності 4 м3/год — 62,5 мм.

Окремі шматки шланга міцно з'єднують між собою за допомогою інвентарних
з'єднувальних пристроїв (Рис. 4), що забезпечує швидке і надійне складання і розкладання розчинопроводу.
Закінчується розчинопровід гумовим шлангом, на кінець якого надівають
форсунку 3. Якщо форсунка безкомпресорна і тиск на кінці розчинопроводу достатній
для розприскування розчину, приступають до штукатурення. У разі застосування
пневматичної форсунки на тому ж поверсі, де штукатурять, встановлюють
компресорну установку, від якої по гумовому шлангу подають стиснуте повітря до
форсунки.

Рис. 4. Інвентарні з'єднувальні пристрої:
а — муфта безболтового з'єднання гумових шлакгіь; б - муфти із защіпками; 1
— фланець: 2 — защіпка; 3 — гумовий шланг; 4 — муфта із защіпками. 5 — муфта з
гачками; 6— з'єднувальний штуцер з конусоподібними кінцями

Рис. 5. Кільцева схема організації штукатурних робіт:
І —бункер для розчину; 2 — ящик; 3 — розчинонасос невеликої продуктивності;
4 — кран; 5 — стояк інвентарного розчинопроводу; 6— зворотний шланг до бункера
розчинонасоса; 7 — нагнітальний шланг; 8 - розчинонасос високої продуктивності; 9 приймальний бункер товарного розчину з розчинного вузла

Кільцева схема організації робіт (Рис. 5) дає змогу штукатурити приміщення на
кількох поверхах одночасно. Для цього вздовж сходової клітки встановлюють два
вертикальні стояки розчинопроводу, які на верхньому поверсі з'єднують між собою.
До нижніх кінців стояків приєднують гумові шланги, які йдуть від розчинонасоса
великої продуктивності 8 (4—6 м3/год), встановленого надворі або в підвальному приміщенні. Один шланг 7 приєднують до нагнітального штуцера на розчинонасосі, а
другий (зворотний) шланг 6 вільно опускають у бункер розчинонасоса. Під час роботи
розчинонасоса розчин весь час циркулює по замкненому колу.
На зворотному стояку розчинопроводу на кожному поверсі встановлюють
крани спеціальної конструкції 4, відкриваючі які можна відібрати потрібну кількість
розчину в бункери, що тут розміщені. Невикористаний розчин по зворотному стояку
повертається до розчинонасоса, знову засмоктується і подається на поверхи. По мірі
використання розчину його подають у бункер розчинонасоса з приймального бункера
9.
Штукатурять поверхні за допомогою розчинонасосів невеликої продуктивності
З (1—3 м3/год). Вони мають малі вагу і розміри, їх легко пересувати. Встановлюють
такі агрегати, якщо потрібно, на кожному поверсі. Розчинонасос агрегату 3 засмоктує
розчин з бункера /, розміщеного на поверсі, і по гумовому шлангу під тиском подає до
форсунки, а з неї — на поверхню. Для штукатурення вручну окремих ділянок поверхні
розчин з поверхового бункера набирають у ящик 2.
Кільцева схема організації робіт більш продуктивна і зручніша в експлуатації
порівняно з тупиковою.
Питання для самоконтролю:
1. Скільки розчинопроводів має кільцева схема організації штукатурних робіт?
2. Коли встановлюють комплексну установку?
3. Чи відрізняється принцип подачі розчину за глухої та кільцевої схеми
організації штукатурних робіт? Обґрунтуйте.
4. Які пристосування використовують для з’єднання матеріальних шланг?

Вимоги безпеки праці при роботі з механізмами.
До роботи та обслуговування штукатурного нормокомплекту допускаються
особи не молодше 18 років, які вивчили інструкції з експлуатації устаткування, яке
входить в штукатурний нормокомплект, які пройшли навчання і отримали відповідні
знання з обслуговування електрообладнання, знають правила надання першої
допомоги та правила протипожежної безпеки. Допуск до обслуговування штукатурної
станції та обладнання, що входить до нормокомплект, оформляється наказом по
будівельній організації після перевірки знань правил безпеки.
При роботі штукатурної станції всі електрифіковані інструменти та механізми
необхідно заземлювати.
Для виконання штукатурних робіт на висоті слід застосовувати інвентарні
засоби (ліси, підмостя, майданчики та інше). При веденні робіт на висоті 1,3 м і більше
та відстані менше 2 м від межі перепаду по висоті робочі місця повинні мати

інвентарні огорожі. До початку робіт усі працівники повинні бути забезпечені
необхідними засобами захисту (спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуального
захисту).
Щоб уникнути виробничих травм навантаження на настили риштувань не
повинна перевищувати величин, зазначених в інструкціях і паспортах заводіввиготовлювачів. Ширина настилів для штукатурних робіт встановлено не менше 1,5 м.
Неприпустимо укладати робочі настили на випадкові і ненадійні опори. Виходячи з
наявності шкідливих і небезпечних виробничих факторів, штукатура до початку
виконання робіт необхідно забезпечити:
при підготовці поверхні вручну - захисними окулярами з небьющимися
склом;
при підготовці і обробці поверхні електрифікованим інструментом діелектричними рукавичками, калошами, килимком, респіратором ШБ-1
"Лепесток", окулярами "Моноблок-2";
при хімічному впливі - 2, 3, 9%-ним розчином соляної кислоти, при роботі
з вапняним тестом і розчинами на хлорній воді з додаванням поташу респіратором РУ-60М, окулярами "Моноблок-2", рукавичками гумовими
кислотостойкими, фартухом;
при роботі на висоті без огорож - запобіжним поясом;
при роботі з пилоподібними матеріалами (цемент, гіпс і ін) - респіратором
ШБ-1, окулярами "Моноблок-2"; при роботі з пневмоінструментом віброзахисними рукавицями.
Розбирання, ремонт та чищення розчинонасоса, форсунок та іншого
устаткування, яке застосовується при механізованих штукатурних роботах,
проводиться після зняття тиску і відключення машин від електромережі. Продування
шлангів стисненим повітрям допускається тільки після видалення людей за межі
небезпечної зони. В процесі роботи штукатурної станції необхідно стежити за
цілісністю ізоляції електрокабелів, приладів безпеки, чистотою проходів і обладнання,
надійністю огорож, наявністю у штукатурів засобів індивідуального захисту. На
рукоятках рубильників ввідного пристрою, пульті управління встановлюють таблички
"Не включати. Працюють люди". Переносні струмоприймачі (інструмент, машини,
світильники та інше), які використовуються на штукатурних роботах, повинні
працювати на напрузі не більше 36 Ст.
При виконанні штукатурних робіт мокрим способом в зимовий час приміщення
необхідно ретельно просушувати. Для цього використовуються калорифери на рідкому
паливі, газові пальники, лампи інфрачервоного випромінювання. Застосовувати в цих
цілях мангали, жаровні, бочки та інші ємності, наповнені гарячим коксом або
вугіллям, забороняється. Відповідальність за забезпечення дотримання безпечних умов
праці на об'єкті відповідно до викладених вимог покладається на майстра або
виконавця робіт.

Виконання вапняно-піщаної кольорової штукатурки
Кольорові вапняно-піщані штукатурки — найекономічніший вид кольорового
обштукатурювання, який виконують на розчині з вапняного тіста без домішок або з
ними (10...20 % цементу, кварцового або мармурового піску), а також відповідного
кольору пігменту. Вони призначені переважно для обштукатурювання фасадів і значно
рідше застосовуються для внутрішнього опорядження будинків.

Кольорова вапняно-піщана декоративна штукатурка складається з таких шарів:
підготовчого (набризк і ґрунт), який виконують звичайним розчином, і
опоряджувального (накривки), який виконують декоративним розчином. Товщина
декоративного шару штукатурки залежить від обраного виду опорядження (рустовка,
рваний камінь тощо) і зернистості заповнювачів, що входять до складу розчину.
Товщина накривного декоративного шару становить 6 - 25 мм, а то й більше. Щоб
одержати якісну декоративну штукатурку, для її ґрунтувального шару доцільно
додавати сухі суміші, які виготовляють у повному обсязі залежно від потреби. Пісок
для ґрунтувального шару використовують переважно річковий, з постійним зерновим
складом, середньозернистий із вмістом 35 - 40 % зерен крупністю 0,6 - 1,2 мм і не
менше ніж 15 % зерен крупністю 1,2 - 2,5 мм. Вапняне тісто після гашення
витримують не менше ніж місяць або відразу після виготовлення очищають крізь
вібросито.
У складі ґрунтувального шару використовують цемент марки 300 і кальцієве
вапно 1-го сорту при середньозернистих пісках, забезпечуючи його міцність не нижче,
ніж міцність декоративного шару. Щоб ґрунтувальний шар не пересихав і на ньому не
з'являлися усадкові тріщини у період тужавлення, його зволожують протягом 4 - 7 діб.
Накривний шар наносять на вологий ґрунтувальний шар наступного дня.
Склад розчинів для декоративного накривного шару, вид і крупність
заповнювачів мають відповідати проекту, а колірну фактуру підбирають пробами і
погоджують з представниками авторського нагляду. Така штукатурка після
опорядження імітує осадову породу – пісковик, природний камінь тощо.

Приготування розчинів. Приготовляють декоративні розчини, як правило, в
умовах будівельного майданчика з готових сухих сумішей з використанням засобів
механізації, як для звичайних розчинів, а за малих – уручну. Щоб запобігти
неоднорідному фарбуванню, декоративні суміші ретельно перемішують і дозують,
особливо у тих випадках, коли для опорядження потрібно кілька замісів. Вручну
розчин виготовляють так. Спочатку суху суміш перегарцьовують. Окремо розводять
водою вапняне тісто, одержане вапняне молоко виливають у перегарцьовану суміш І
перемішують її.
Для приготування кольорових розчинів велике значення має точність дозування
всіх складових — неправильне дозування не тільки позначається на якості
штукатурки, а й призводить до порушення її заданих декоративних властивостей.
Декоративний шар штукатурки наносять за 2 — 3 прийоми (залежно від його
товщини) за допомогою звичайної штукатурної кельми. Спочатку виконують перший
декоративний шар набризку, який не розрівнюють, а витримують 1 - 2 год, щоб він
частково затужавів. Після цього наносять наступні шари розчину, які розрівнюють і
ущільнюють напівтерками або правилами. Наносити розчин можна також звичайними
форсунками пневматичної дії.
Якщо декоративна штукатурка має бути рівною, то поштукатурену поверхню
затирають терками або загладжують гладилками. Для надання штукатурці міцності
поверхню протягом 6 - 8 днів змочують водою.
Для створення рисунка або рельєфної фактури, схожої на камінь, зовнішній
шар кольорової вапняно-піщаної штукатурки обробляють у пластичному чи
напівтвердому стані або наносять набризк.
Оброблення по напівпластичному розчину. Після тужавлення нанесеного
вапняно-піщаного розчину для отримання гладенької штукатурки його затирають
терками або загладжують гладилками.
Затирають поверхню рівномірними
спіралеподібними рухами терки (вкругову) або
однаковими по довжині розмахами терки
(врозгін).
Циклюють (рис. 1) поверхні для
отримання зернистих фактур під пісковик через
1,5-2 год після нанесення опоряджувального
шару. Після циклювання опоряджена поверхня
набирає шорсткості або штрихової фактури і
стає подібною до природного каменю. Крім того,
опоряджена таким чином поверхня стає
блискучою за рахунок того, що зерна кварцового
піску і слюди під час циклювання очищаються

від плівки цементу і їх блиск відновлюється. Цю роботу можна виконувати як на всій
поверхні, так і на окремих її ділянках, у вигляді каменів прямокутної або квадратної
форми. Кожен прямокутник каменю циклюють окремо, пересуваючи циклю на
сумісних каменях у взаємно перпендикулярних напрямкам по правилах, що забезпечує
отримання різних відтінків. Залежно від розмірів зерен заповнювача-піску одержують
дрібно- (пісок розміром до 0,6 мм, товщина накривки 5 - 8 мм), крупно- (пісок до 1,2
мм, накривка — 8 - 10 мм) та грубозернисту (пісок до 3 мм, накривка 10 - 12 мм)
фактури. Після циклювання штукатурку очищають м'якою сухою щіткою.
Дрібну насічку отримують унаслідок торцювання поверхні цвяховою або
гумовою щіткою для отримання фактури під природний камінь (пісковики, туфи).
Опорядження по пластичному розчину. Фактуру «травертино» отримують
торцюванням свіжонанесеного шару світложовтої накривки, яка загладжена
металевою гладилкою, жорсткою волосяною щіткою з наступним пригладжуванням
металевою теркою.
Торцювання «під дрібну ніздрювату
фактуру» здійснюють по свіжонанесеному та
загладженому шару накривки за допомогою
змоченої у мильній воді гумової губки.
Оброблення металевою щіткою «під
черепашник» виконують так. Свіжонанесений і
вирівняний накривний шар обробляють
жорсткою металевою щіткою (дріт до 1 мм
завтовшки та 8 - 10 см завдовжки), вибираючи
раковини (чарунки).
Штриховку-начіс виконують за
допомогою м'якої сталевої щітки (дріт 0,1 мм
завтовшки, 10 - 12 см завдовжки) по
свіжонанесеному та вирівняному накривному
шару. Обробляють поверхню великими
штрихами. На другий день тампоном знімають
частинки розчину, які нещільно прилягають до
основи.
Накатування валиком (рис. 2)
здійснюють по свіжому шару накривки.
Поверхню валика (діаметром 12 см) роблять рифленою чи обтягують сталевою сіткою.
Глибина рельєфу рисунка не повинна перевищувати 5 мм. Працюючи з валиком, до
поверхні прикладають рейку або напівтерок і пересувають валик уздовж них, як по
напрямній. При цьому потрібно стежити за тим, щоб тиск на валик весь час був
однаковим.

Для оброблення борознами (рис. 3, а, б) на підготовчий шар наносять
пластичний тістоподібний розчин, який спочатку розрівнюють напівтерком, а потім,
доки він не затужавів, обробляють малкою, протягуючи її по лінійці.

Рис. 3. Оброблення штукатурки борознами за допомогою лекал:
а — лекала; б— оброблення штукатурки.
Рифлену поверхню можна отримати і у разі оброблення поверхні штампом з
рисунком, який може бути виготовлений з деревини, гуми, листової гофрованої сталі,
відлитий із свинцю, бабіту. Обробляючи поверхню штамповками, на ній здебільшого
виконують рисунок у вигляді рельєфного фриза. Якщо штамповка не має певного
рисунка, то нею можна оздобити всю поверхню під рельєфний камінь. Щоб валики і
штамповки під час роботи не забивались розчином, їх періодично змащують мильною
водою, гасово-стеариновою сумішшю тощо.
Комбіновану фактуру отримують послідовним обробленням нанесених
декоративних шарів: нарізуванням їх у різних напрямках лопаткою, накатуванням
валиком чи штампуванням штампом і набризкуванням.
Нанесення накривного шару набризкуванням (рис. 4). Виконуючи
набризкування, на опоряджувальний шар штукатурки наносять кольоровий розчин у
вигляді бризок. Розчин для набризкування має бути більшої рухомості.

Рис. 4. Види фактур, отриманих набризкуванням:
а — дрібнозерниста; б— крупнозерниста.

Набризкування із використанням, стисненого повітря виконують форсункою по
тільки-но вирівняному ґрунту. Отримують найрізноманітнішу фактуру набризку.
Набризкування через сітку (рис. 5, а) з отворами від 2,5 х 2,5 до 10 х 10 мм
виконують штукатурною лопаткою із сокола рівномірними кидками, що важливо для
отримання рівномірної фактури. Чим більший розмір отворів сітки, тим грубіша
фактура створюватиметься на поверхні. Розчин на поверхню накидають кілька разів на
одній ділянці. Проходячи через сітку, розчин розподіляється на поверхні горбиками і
утворює залежно від розміру сітки дрібну чи грубошерсту поверхню.

Рис. 5. Способи отримання набризку:
а — через сітку; б — з віника; в – зі щітки.
Набризкування з віника або жорсткої малярної чи щетинної одежної щітки (рис.
5, б, в) застосовують тоді, коли треба отримати фактуру «сніговими пластівцями» чи
«італійське оздоблення», а також фактуру «під шубу». Для виконання набризкування
віник або щітку змочують у розчині і, наблизившись до поверхні, ударяють ними по
металевій або дерев'яній паличці. При цьому на поверхні створюється своєрідна
рельєфна фактура, так звана «шуба». Під час роботи паличку слід увесь час тримати на
однаковій відстані від поверхні й набризкувати суміш однаковими рухами щітки.
Глибина рельєфу набризку залежить від густини розчину: чим густіший розчин, тим
рельєф фактури буде глибшим, грубішим, і навпаки. Виконуючи набризкування з
одежної щітки, її змочують у розчині, наближають до поверхні й проводять по ній
дерев'яну паличку рухом на себе. При цьому пружна волосінь щітки відкидатиме
краплини розчину на поверхню.

Набризкування «сніговими пластівцями» виконують так: на грунт наносять
накривной шар темного кольору, який розрівнюють і ущільнюють напівтерком.
Поверх незатверділого шару темної накривки віником накидають окремими плямами
накривку білого кольору (звичайно вапняний розчин з мармуровим піском), яку злегка
загладжують металевою гладилкою.
«Італійське оздоблення» виконують так само, як і набризкування «сніговими
пластівцями», тільки перший накривний шар наносять світло-зеленого кольору і
розрівнюють його металевою гладилкою, а другий шар — жовтого кольору трохи
загладжують металевою гладилкою.
Виконуючи набризкування великими кидками, штукатурною лопаткою із
сокола роблять кидки розчину однакових розмірів і укладають один біля одного
(рис.6).

Питання для самоконтролю:
Яким має бути завтовшки декоративний шар?
Якими завглибшки мають бути борозни?
Яку відстань необхідно витримати, між борознами?
Якою буде поверхня за циклюванням?
Протягом скількох днів змочують штукатурку?
Що є напрямною за обробки декоративного шару штукатурки рельєфним
валиком?
7. Який спосіб обробки дозволяє отримати рельєфну фактуру «під шубу»?
Технологічна послідовність виконання робіт.
8. Технологічна послідовність накидання розчину через сітку.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виконання теразитової штукатурки
Теразитові
штукатурки
застосовують переважно
для
опорядження
бетонних
або
обштукатурених
поверхонь фасадів. Їх
виконують із спеціально
приготовлених
сухих
сумішей, які містять
гідратне вапно, цемент,
заповнювач у вигляді
кварцового
піску,
мармурової
крихти,
слюди.
частини
Цемент білий

1

Вапно-пушонка

3

Мармурова крихта

6

Мармурове борошно

1,5

Слюда

0,5

Пігмегти

0,5 – 2%

Розрізняють теразит марок К, С і Д відповідно з крупно-, середньо- і
дрібнозернистими
заповнювачами.
Теразит
«К»
використовують
для
обштукатурювання цоколю, «С» — для поверхонь стін, «Д» — для витягування
архітектурних деталей. Найбільший роз-мір зерен заповнювача не повинен
перевищувати для сумішей: «К» — пісок або крихта 4 - 6 мм, слюда 4 - 5 мм; «С» —
пісок або крихта 2 - 4 мм, слюда 1 - 2 мм; «Д» — пісок або крихта 1 - 2 мм, слюда 9мм.
Готують і транспортують теразитові штукатурки у розчинозмішувачах
примусової дії на зразок штукатурного агрегату CO 164 в обсязі, достатньому для
обштукатурення всього фасаду або його частини.

Декоративні шари теразитового розчину наносять на підготовлену поверхню,
як правило, за два прийоми. Перший шар 2 - 3 мм завтовшки наносять накиданням.
Тільки-но набрезк почне тужавіти, наносять другий шар 5 - 7 мм завтовшки, який
розрів-нюють правилом або напівтерком і затирають терками чи загладжують
металевими гладилками відразу після нанесення розчину.
Після того як штукатурка затвердіє, через 3 - 6 год. її обробляють, одержуючи
фактури «під шубу», «під тесаний пісковик», «під рваний камінь».

Фактуру «під шубу» дістають
набризкуванням теразитового розчину.

циклюванням

поверхні

теразиту

або

Створення фактури «під шубу» циклюванням. Циклюють поверхні теразиту
циклями або цвяховими щітками-терками, отримуючи різну зернисту фактуру залежно
від фракції заповнювача та тривалості витримування накривного шару. Ознакою
достатнього витримування накривки є характер випадання зерен заповнювача в
процесі циклювання: вони повинні відриватися від маси розчину не руйнуючи його.
Працюючи циклею, штукатур пересуває її по прямих горизонтальних або
вертикальних лініях так, щоб вона плавно і рівномірно пересувалась на поверхні у
тому самому напрямку. За циклею не повинні залишатися глибокі подряпини і
западини у шарі розчину. Коли всю поверхню по цикльовано, її за допомогою щітки
або просяного віника очищають від пилу і зернин заповнювача, що відшарувався від
поверхні під час циклювання. Після цього опоряджену поверхню протягом 3—4 днів
змочують водою по 3—6 разів на день.
Створення фактури «під шубу» набризкуванням теразитового розчину.
Набризкування теразитового розчину виконують так. На підготовлену поверхню
наносять ґрунт із вапняно-цементного розчину таким чином, щоб він не дійшов до
рівня маяків на 3 - 5 мм. На свіжий ґрунт накидають шар теразитового розчину і
розрівнюють його напівтерками на рівні маяка. На незатверділу накривку віником
набризкують теразитовий розчин 5 - 7 мм завтовшки. Потім ребром правила знімають
окремі зерна крупного заповнювача і обмітають щіткою.
Для одержання фактури «під тесаний пісковик» з поверхні товстого шару (до 12
мм) теразиту сколюють зубилом, бучардою, троянкою чи іншим ударним
інструментом верхній шар штукатурки. Працюючи з ударним інструментом, потрібно
вибрати таку силу удару, щоб фактура на всій оброблювальній поверхні утворювалась
однакова. Після закінчення цієї роботи поверхню очищають від пилу. Слід пам'ятати,
що цей спосіб можна застосовувати лише у тому разі, якщо підготовчий шар
штукатурки міцний, а опоряджувальний повністю затвердів.
Фактуру «під рваний камінь» одержують втепленням у свіжонанесений шар
ґрунту щебеню декоративних порід і закиданням його теразитовим розчином. Після

затвердіння розчину його в окремих місцях сколюють зубилом, потім обробляють
дротяною щіткою.
Питання для самоконтролю:
Від чого залежить кількість шарів грунту з теразитового розчину?
У яких випадках використовують затирання теразитової штукатурки?
Від чого залежить фактура теразитової штукатурки за її циклювання?
Яким способом можна отримати фактуру теразитової штукатурки «під
рваний камінь»?
5. Чим вирівнюють накривний шар теразитової штукатурки?
1.
2.
3.
4.

Виконання кам’яної штукатурки.
В класичному архітектурному оформленні фасадів будівель існує таке поняття,
як рустика – ділянки стіни або стіна цілком,
оздоблення якої представляється у вигляді
штучних облицювальних виробів зі швом, що
чітко проглядається.
Саме цей шов, який відокремлює
штучні вироби одне від іншого за
квадратним або
прямокутним
його
периметром і називається рустом. При цьому
важливо знати, що руст може бути виконаний
в різних вигинах, тобто формах у його
поперечному перерізі, але при цьому
залишатися строго прямолінійним.
Даний
прийом
декорування
застосовувався для того, щоб додати відчуття тяжкості і монументальності будівлі і
виконувався із застосуванням суто штучних кам’яних матеріалів. Однак такі матеріали
коштують дорого, і укладати їх досить непросто, тому часто-густо виконується
імітація, яка являє собою рустовану штукатурку.
Раніше процес виробництва такого «мокрого» оздоблення займав багато часу,
але на сьогодні рустована штукатурка виконується переважно за сучасним технологіям
і матеріалам, що значно полегшують процес. Власне ми і поговоримо про те, як
виконати її за сучасним і традиційним технологіям, а також які взагалі бувають її
різновиди.
Види фасадної рустованої штукатурки
Виконується така штукатурка не тільки на площинах стін і окремих їх ділянках,
але і на архітектурно-конструктивних ділянках, як цоколь будівлі, пілони, пілястри,
колони, арки і багато інших.

Форма русту, а також його заглибленість, регулюють зовнішній вигляд,
візуально зменшуючи або збільшуючи масивність частин будівлі, виконаних в
архітектурному декоративному оформленні таким способом.
Сам профільний контур шаблону, з якого виконується (простягається,
вирізається) рустовка швів, складається із стандартного набору ліній – архітектурних
обломів. Таким чином, можна виділити перелік рустованих штукатурок по їх
оформленню рустів:
«грецький»;
прямокутний;
скошений;
закруглений;
жолобчастим;
фігурний.
Крім того яку форму має рустовка, для зовнішнього вигляду важлива також
форма квадр – ділянок площин, які обрамлені/розділені рустами. Вони можуть бути як
плоскими і не виступаючими, так і мати форму рваного каменю або призми,
пірамідальну опуклу форму, а також желобчату прямокутну форму.
Грецький руст має невелике поглиблення, подібно прямокутному, але
відмінністю є чергування рядів з невеликих і великих прямокутних каменів, виконаних
зі швом русту в «розводку». Самі квадри, що імітують грецький камінь, є плоскими
(імітують шліфований камінь). Є трохи інша різновид імітації – під римську кладку,
коли квадри імітують грубо оброблений камінь.
Прямокутний руст є найпоширенішим і не має особливого набору
архітектурних обломів, шов являє собою прямокутний проріз помірної глибини і може
виконуватися при оформленні квадр практично в будь-якій формі. Особливо він
застосовується при рустуванні штукатурки невеликої товщини шару.
Скошений руст має трикутний переріз, звужується вглиб. Така імітація
створює враження особливої тяжкості, масивності блоків і надає їм форму трапеції з
причини того, що гострі, виступаючі кути представлені скошеними. Для того, щоб
виконати такий руст, потрібно виконати товстий шар штукатурки, або цегляна кладка
має бути виконана з поглибленнями в місцях рустів.

Закруглений руст подібно попередньому, виконується по товстому шару
штукатурки. Таким чином виконана рустована штукатурка виглядає більш гармонійно
з овальними, напівкруглими елементами споруди і легкими архітектурними орденами,
хоча, як кажуть, «на смак і колір». Внутрішні кути гострі, зовнішні відсутні, бо сточені
в радіус, але примикання вертикальних і горизонтальних швів виконується без
заокруглення.
Жолобчастий руст складається також як і закруглений, з радіуса і
прямокутного облому, тільки радіус не прямий, а зворотний, що й утворює шов у
формі жолоба. Такий руст виглядає дуже широким (загалом то так воно і є), і при
розробці ескізу важливо прорахувати розмір квадр, щоб вони не виглядали надто
дрібними щодо таких рустованих швів.

Фігурний руст вже вважається складним, так як складається з цілого
комплексу архітектурних обломів. Існує безліч всіляких комбінацій архітектурних
обломів, з яких можна отримати найрізноманітнішої форми рустований шов. Ширина
такого русту може бути дуже великою, як і глибина, тому не представляється
можливим виконати його на звичайному шарі штукатурки (2,2 см – максимум по
СНиП). Виконується він виключно одним способом – витягуванням з допомогою
шаблону.
Оформлення фасаду рустованою штукатуркою по традиційним технологіям
Цей варіант не передбачає настільки популярну
на сьогодні наявність улаштування утеплювального
фасадного шару. Однак все таки комбінувати матеріали
можна, особливо можна брати сучасні штукатурні
суміші і виконувати роботу по формуванню рустів за
допомогою їх.
За традиційними ж технологіями імітація ділянок
фасаду будинку під рустований камінь виконується зі
звичайного цементного або
цементно-вапняного
штукатурного розчину з нанесенням за звичайною технологією оштукатурювання з
наявністю шарів набриску і грунту.
При цьому робота по формуванню рустів може проводитися по свіжо затертій
штукатурці, або ж вони можуть виконуватися безпосередньо разом з
оштукатурюванням. Так чи інакше, є кілька варіантів виконання рустів на фасаді
будівлі, перелік такий:
витягування рустів за допомогою шаблону;
виготовлення рустів дерев’яними латами;
нарізка рустів за допомогою пилки під правило;
набивання рустів металевою рейкою.
Існують особливі дизайнерські витівки, коли сам руст обрамляється
(окаймовується) візерунком або суцільною смугою, проведеною по периметру квадри.
Це обрамлення окремо допрацьовується ручними інструментами, як і самі квадри, у
разі якщо вони виконуються з рельєфом або певною формою виступу площини.
Витягування рустів за допомогою
шаблону робиться по мірі штукатурення по
спеціальним направляючим (правилами), які
монтуються вище і нижче лінії русту. При цьому
руст виконують по свіжонанесеному шару ґрунту
і формують лінійними рухами шаблону по
рейках.
Існує кілька способів, якими рустовка фасаду
виконується шаблоном: витягування однієї
стрічки і витягування двох стрічок. У першому

випадку шаблоном формується лише одна смужка шва русту, у другому ж шаблон має
виступи для протягування відразу двох паралельних рустів. При цьому шаблон може
мати профіль самої квадри, тобто таким спообом можливо витягнути одночасно два
руста і фігурну квадру.
Виготовлення рустів дерев’яними латами, мабуть, найпростіший спосіб
виконання робіт. Суть його полягає в тому, щоб в свіжоукладений і розрівняний шар
ґрунту «замонолітити», тобто, втопити рейки, які повторюють профіль русту. Це
виконується шляхом втирання або вібрації легкими постукуваннями молотка по рейці.
Спочатку
втоплюються горизонтальні
рейки, потім вертикальні так, щоб вийшла
обрешітка. Після початку схоплювання розчину
рейки акуратно виймають, при необхідності
затирають дефекти. Є і дилетантський спосіб,
коли ці рейки встановлюють в якості маяків
по підготовленій поверхні, клеють їх на суцільні
смуги того розчину, яким передбачається
оштукатурити всю поверхню. Коли розчин
міцно схопиться, між рейок, як по маяках,
наносять розчин і розрівнюють.
Нарізка рустів за допомогою пилки під
правило може застосовуватися для того, щоб
рустована поверхня мала тонкий і неглибокий
руст. В даному випадку робота виконується на
злегка зміцнілій, затертій штукатурці за
попередньою наміченою розміткою поверхні.
Для того щоб вийшли рівні надрізи, пилу
кладуть на міцно притиснуте до оброблюваної
поверхні правило.
Формування
самого
шва
русту
проводиться в кілька робочих операцій: прорізання нижньої межі русту, верхньої межі
і вишкрібання розчину між ними (вискрібати можна тонким шпателем, зубилом).
Можна також сам шов, що утворився, затерти шматком вирізаного за його формою і
розміром пінопласту.
Набивання
рустів
металевою
лінійкою досить складний процес, при якому
рустувати штукатурку доводиться інструментом,
довжиною не більше метра, і стежити за
рівномірним глибиною шва, що утворюється, по
всій його довжині. Лінійка укладається
по заздалегідь виконаній розмітці. Такий руст
може вийти товщиною не більше 10 мм, від
глибини виконання якого більшою мірою
залежить трудомісткість всього процесу.
У

даному

випадку

дуже

важливо

дочекатися певного моменту, в якому розчин ще не повністю схопився, але вже не
«попливе» від вібрації, створеної ударами молотка по металевому інструменту
(лінійці). Глибина шва, виконаного таким способом, може бути не більше 10 мм, а
його форма може бути прямокутною, а особливо зручно таким способом виконувати
скошеної і трапецієподібної форми русти.
Оформлення фасаду рустованою штукатуркою за сучасними технологіями
Сучасна штукатурка рустик фасаду,
тобто обробка його «мокрим способом»
виконується із застосуванням шару утеплювача
– мінераловатних або пінополістирольних плит.
Робота починається з підготовки поверхні,
тобто вирівнювання її чорновою штукатуркою
(цементно-піщаною/цементно-вапняномю або
сучасною
полімерцементною),
укладання
суцільного шару утеплювача, а потім
відбувається розмітка ліній майбутніх швів.
Самі квадри формуються з цих плитних матеріалів шляхом укладання їх з
дотриманням шва, а в шов між ними закладають спеціальний профіль, виконаний з
пластика або алюмінію. Найбільш поширеними є квадратного перерізу профілю, але
існують і всіх тих видів, які були розглянуті рустовані стіни за традиційними
технологіями.
Цей профіль має перфоровані площини,
які прилягають до плит, укладають їх на клей.
Далі
все
йде
по
технології:
улаштування склосітки по плитах утеплювача на
клейовий штукатурний розчин і вторинна
накривка цим же розчином по висохлій
наклеєній склосітці.
Після цього проводиться або підготовка
під фарбування, яка полягає в нанесенні
шпатлювальної накривки,
або
підготовка
під сучасні
фасадні
штукатурки (короїд,
декоративна, мозаїчна) і в такому випадку поверхня обробляється ґрунтуючою фарбою
з кварцовим піщаним наповнювачем. Таким чином, швидко і якісно можна виконати
рустовані пілястри, а також рустовані колони, крім стін, арок і багатьох інших
елементів будівлі.
Як можна спостерігати, по сучасним технологіям робота виконується однаково
незалежно від форми русту. Крім того, існують спеціальні фігурні плити-русти, які
взагалі не потрібно оздоблювати, крім фарбування хіба що, але це вже відноситься до
облицювальних робіт, а не до штукатурних.
Питання для самоконтролю:
1. Через який час після набризку можна накидати грунт кам’яної штукатурки?

2. До якого моменту виконують обробку поверхні бучардою?
3. Під яким кутом, потрібно тримати зубило відносно оброблювальної
поверхні?
4. Що забезпечує якість обробки під час виконання кам’яної штукатурки?
Обґрунтуйте.
5. Пригадайте різновид способи формування рустів на фасаді будівлі. Яка в
них відмінність?
6. Технологічна послідовність виконання рустів за сучасними технологіями.

Улаштування спеціальних штукатурок.
До цього виду відносять водонепроникні (гідроізоляційні),
водовідштовхувальні (гідрофобні), що наносяться звичайним способом і
торкретуванням, а також теплозахисні, акустичні і рентгенозахисні штукатурки.
Процес виконання робіт при ручному і механізованому нанесенні
водостійких і водовідштовхувальних
розчинів
аналогічний
процесу
оштукатурювання звичайними розчинами. При штукатурній гідроізоляції басейнів,
резервуарів, тунелів та інших подібних споруд, розчин найкраще наносити за
звичайною технологією зі сторони гідростатичного напору. При неможливості
виконання цієї умови поверхню штукатурять з безнапірної сторони конструкції
методом торкретування.
Улаштування торкрет-штукатурки. Основу очищують особливо
ретельно, насікають, іноді обробляють за допомогою піскоструминневого апарату.
Підготовлену поверхню добре промивають водою. Загальну товщину штукатурки
доводять до1,5...3 см, виконуючи її декількома шарами товщиною до8...10 мм і
наносячи кожний наступний шар через добу. Усі кути і з’єднання площин заповнюють
розчином до утворення в них шару округлої форми.
Суху суміш, що накидають, на виході з форсунки(одночасно з подаванням
води) зволожують до легковкладального стану, утворюючи розчин, який наносять на
поверхню основи щільним шаром без потьоків та з мінімальним відскоком. При
оштукатурюванні окремими захватками суміжну смугу виконаної штукатурки
зрізують під кутом45º, а місце зрізу продряпують сталевою щіткою по свіжому
розчині; перед поновленням робіт стик змочують водою. При
торкретуванні
розчинами, що вміщують хімічні добавки, останні попередньо розчиняють у воді і
заливають в ємність, яку приєднують рукавом до водяної помпи цемент-гармати.
Активований торкрет(АТ) наносять на поверхню за допомогою цемент-гармат
(С-63ОА, С-702, С-320, БМ-60). При виконанні робіт тиск повітря в цемент-гарматі
знаходиться в межах0,25...0,3 МПа(при довжині рукавів30-40 м); із збільшенням
довжини рукавів до80...100 м тиск підвищується на0,05–0,15 МПа. Тиск води повинен

бути на0,05-0,15 МПа більшим тиску в матеріальному рукаві. Вологість активованого
торкрету, що регулююється сопловщиком, для піску крупністю 2,2...3,2 становить
9,5...10,5% маси свіжонанесеного торкрету. Нанесений гідроізоляційний шар
торкрету має товщину20-22 мм. Після нанесення торкрет-штукатурку зволожують.
Готову торкрет-штукатурку необхідно уберігати від заморожування, швидкого
висихання, струшування, хімічних впливів середовища та механічних пошкоджень
протягом 6 годин при використанні водонепроникного безусадочнго цементу(ВБЦ) і
протягом 7 днів при використанні портландцементу.
В торкрет-штукатурці не допускаються усадочні тріщини, місцеві здуття та
відшаровування.
Улаштування гідроізоляційної штукатурки. Покриття на основі без
усадочного колоїдно-цементного клею(БКЦК) наносять на промиту поверхню двома
шарами загальною товщиною8...10 мм: перший – товщиною3...4 мм, другий – 5...6
мм. Другий шар наносять услід за першим при роботі на відкритому повітрі і з
інтервалом10...30 хвилин у відкритому приміщенні з відносною вологістю.
Наносять суміші, використовуючи пневмобачки, прямоточні насоси, пістолетирозпилювачі для густов’язких сумішей.
Гідроізоляцію невеликих ділянок можна виконувати вручну з обов’язковим
ущільненням нанесеного шару гладилками або майданчиковим вібратором.
Влаштування
теплоізоляційних
та
вогнезахисних
штукатурок.
Найпрогресивнішим способом виконання цих покриттів є напівсухе торкретування та
механічний набризк. Якість опорядження поверхні і товщини штукатурок повинна
відповідати проекту, а склад робіт приймають в залежності від кількості шарів
ізоляційного покриття, що наноситься.
Поверхні, які потрібно ізолювати, перед нанесенням вогнезахисних
покриттів очищують від іржі, бруду, фарби, пилу, масел та жирових плям, від напливів
бетону та розчину.
Підготовка поверхонь, що повинні бути покриті теплоізоляційною
штукатуркою, заключається в очищенні від пилу, бруду, жирових та бітумних
плям, а також солей, що виступили на поверхні. Поверхні, що повинні бути
оштукатуреними методом набризку, попередньо змочують водою для збільшення
зчеплення штукатурки із основою. Армувальна сітка повинна знаходитись на
відстані5...15 мм від поверхні, яку захищає, в залежності від товщини вогнезахисного
покриття.
Одношарові вогнезахисні і теплоізоляційні штукатурки можна наносити методом
напівсухого торкретування практично будь-якої товщини. При нанесенні методом
набризку товщина одного шару не повинна перевищувати15 мм. Для утворення
штукатурного шару товщиною більшою15 мм методом набризку оштукатурювання

виконують декількома прийомами. Штукатурний розчин наносять пошарово
товщиною по10...15 мм– кожний наступний шар– після затвердіння попереднього.
Відхилення товщини нанесеного шару від проектної допускається тільки в
сторону збільшення, але не повинне бути більшим 0,5...1 см.
Штукатурку на основі портландцементу після нанесення захищають від
висихання протягом не менше7 діб, для чого її закривають паронепроникним тонким
матеріалом.
Максимальна температура штучної сушки, що заміряна на відстані 1 см
відповерхні штукатурного шару, не повинна перевищувати100ºС.
На усіх етапах робіт з приготування та нанесення вогнезахисних
штукатурнихсполук необхідно контролювати основні параметри технологічних
режимів:
якість в’яжучого;
об’ємну масу, зерновий склад і вологість заповнювачів;
точність дозування компонентів суміші і тривалість їх перемішування;
об’ємну масу готової суміші і якість її упакування;
основні фізико-механічні характеристики штукатурної суміші, що укладена
способом напівсухого торкретування і висушена при температурі100°С;
тиск повітря, витрати зволожувальної рідини, а також товщину нанесеного шару
і якість опорядження його поверхні(візуально).
Товщина нанесеного шару і його рівномірність перевіряється проколюванням
покриття дротяним щупом діаметром1,5...2 мм. При нанесенні покриттів на
металеву поверхню, яка має антикорозійне покриття, складають акти на приховані
роботи по установленню арматурної сітки або інших армувальних елементів.
Розчини з легкими інертними заповнювачами наносять звичайними прийомами і,
якщо це допустимо за умовами експлуатації штукатурки, верхній шар ґрунту не
затирають, а для акустичного опорядження по можливості і не фарбують, щоб не
зменшувати її основних власивостей.
Улаштування акустичної штукатурки. Розчини наносять безпосередньо на
очищені кам’яні, бетонні та дерев’яні поверхні, що підбиті дранкою, одним шаром
товщиною 20...25 мм, а також по звукоізоляційному шару із мінеральної вати,
азбестового волокна, піноскла, вспінених полімерних матеріалів. Для покращення
звукоізоляційних властивостей штукатурки ці шари розрівнюють півтерткою без
загладжування або затирання для того, щоб пори в них залишались відкритими.
Фарбування також зменшує звукопоглинальну здатність такої штукатурки.
Улаштування баритових рентгенозахисних штукатурок. Розчини наносять
вручну по маяках окремими шарами товщиною 4...6 мм кожний; борозни, що

залишились від маяків, і тріщини в штукатурці заробляють баритовим розчином.
Товщину штукатурки приймають за проектом, практично завжди не меншою 30 мм.
При обробленні дерев’яних конструкцій їх оббивають дранкою, а товщину
рентгенозахисної штукатурки збільшують на10 мм проти тієї, що необхідна за
розрахунком.
В місцях стиків шари штукатурки виконують так, щоб вони перекривали
одинодного не менше ніж на¾ прийнятої товщини. Штукатурку обробляють
цементно-піщаною накривкою товщиною 1...1,5 мм, що приготовлена на
дрібнозернистомупіску фракції не більшої 1,2 мм. Накривку затирають терткою.
Виконують рентгенозахисні покриття при температурі не нижчій+ 15ºС,
витримуючи їх при такій самій температурі не менше15діб.
Питання для самоконтролю:
Які штукатурки відносяться до спеціальних?
Технологічна послідовність улаштування торкрет-штукатурки.
Технологічна послідовність улаштування гідроізоляційної штукатурки.
Технологічна послідовність улаштування теплоізоляційних та вогнезахисних
штукатурок.
5. Який матеріал використовують для звукоізоляційного шару при влаштуванні
акустичної штукатурки?
6. Чи можна улаштовувати рентгенозахисну штукатурку при низькій температурі?
1.
2.
3.
4.

Виконання штукатурки, обробленої кислотою.
У декоративних розчинах, призначених для травлення кислотою, сухі фарби
(пігменти) не застосовують. Різне фарбування таких розчинів досягається добором
природних заповнювачів, наприклад кам'яної, мармурової й гранітної крихти різних
квітів, крихти цегли, антрациту
При нанесенні таких розчинів між захватками не утворюються стики у вигляді
темних смуг і плям, що досить важливо для одержання однотонної фактури. При
обробці штукатурки кислотою немає втрат розчину. Травлення кислотою більш
продуктивно, ніж циклювання й особливо наковка бучардами, зубилами, троянками й
іншими ударними інструментами. Однак при даному виді обробки фактури можуть
бути тільки однакового рельєфу, тому що заповнювачі застосовують невеликі.
Штукатурки, оброблені кислотою, довговічні.
Для одержання штукатурки " під граніт" різних квітів білу крихту змішують із
крихтою цегли, додають крихту антрациту
Підготовку під накривний шар виконують із цементно-вапняного розчину
наступного складу, ч.: 1 - портландцементу марки 400, 1 - вапняного тесту й 4 - піску із
зернами крупністю 3...5мм. Для накривки використовують наступні склади, ч.: 1 -

портландцементу марок 400...500, 5 - крихти одного або декількох квітів із крупністю
зерен від 1 до 4мм і 0,1 - слюди
Для підготовчого шару й накривного готують і перемішують суху суміш.
Розчин готують у вигляді напівсухої маси (на 9...10л сухій суміші 1л води). Для
одержання білого розчину застосовують білий цемент і білу мармурову або іншу
крихту
Провішують поверхні, улаштовують марки й маяки й наносять підготовчий шар
з обризга й ґрунту. Вирівняний підготовчий шар надряпують борозенками. Перед
нанесенням накривки поверхня ґрунту площею 1...2м2 змочують водою за допомогою
кисті й намазують шар цементного тесту сметано подібної консистенції товщиною
1...2мм. На цей шар наносять кельмою накривку шаром товщиною не більш 4мм, тобто
не більше висоти зерна найбільшого заповнювача. Після нанесення 1...2м2 накривки її
відразу промивають водою з фарбопульта для того, щоб забрати з її поверхні
надлишки цементу й оголити крихту, але не змити весь цемент
Після промивання накривку обробляють штампом - бронзовою пластинкою
розміром 100Х150...150Х150мм. Лицьова або робоча поверхня пластинки нагадує
підошву калоші. Пластинку кріплять до дошки або тертки. Сталева пластинка –
непридатна. Тому що залишає жовті іржаві плями. Штампом ударяють по накривке,
вирівнюють і ущільнюють її й залишають на ній рифлення. У якості штампа можна
застосовувати ткану сітку з отворами 8X8...10Х10мм, натягнуту на рамку. Сітку
приставляють до поверхні й наносять по ній удари терткою, втоплюючи сітку в
накривку.
Через 3...4сут. оброблену штампом поверхню обробляють 10%- ним розчином
соляної кислоти (1л кислоти розбавляють в 9...10л води). Кислоту наносять кистю або
розпилювачем. Коли розчин кислоти перестає кипіти, обробка вважається закінченою.
Кислота руйнує сліди цементу, що залишилися на крихті й слюді, і поверхня стає
чистою й блискучою. Відразу ж після травлення поверхня штукатурки промивають
водою, щоб змити кислоту й сліди цементу й припинити дія кислоти
Штукатурку із кварцовим піском виконують у такий спосіб. Підготовчий шар,
тобто обризг і ґрунт, наносять із цементно-вапняного розчину, розрівнюють його й
надряпують. Потім готують накривний або лицьовий шар (7ч. кварцового піску, 3ч.
вапняного тесту, 1ч. білого цементу марки 400 і 0,1ч. слюди, вода по потребі). Розчин
наносять на поверхню шаром товщиною 2...3мм, розрівнюють і затирають. Після
просушки обробляють 5%- ним розчином соляної кислоти й промивають водою.
Питання для самоконтролю:
1. Чи застосовують у розчинах, призначених для травлення кислотою, сухі фарби
(пігменти) ? Чому?
2. Що потрібно зробити після накидання 1 – 2 м2 накривки?
3. Через який час після обробки штампом протравлюють штукатурку кислотою?
4. Що необхідно додати, щоб одержати 10% розчину соляної кислоти?
5. ТБ при виконанні штукатурки, обробленої кислотою.

Способи приготування розчину сграфіто, та методи їх
нанесення.
Сграфіто є дуже популярною
технікою нанесення малюнків на
штукатурці. Що являє собою дана
техніка та як вона виконується?
Слово сграфіто прийшло до
нас з італійської означає
«продряпаний». Техніку не можна
назвати видом штукатурки — це
особливий вид її нанесення. Чимось
вона нагадує малювання і ліплення,
тому що в результаті виходить
рельєфне різнобарвне зображення.
Шар штукатурки може бути не тільки однорідний, з фактурою або
наповнювачами. Штукатурка цілком може бути основою для полотна. Саме в цьому і
полягає суть сграфіто.
Для основи допускається використання будь-якого вапняно-цементного
розчину хорошої якості. При цьому дозволяється як однорідної кольорової маси, так і
схожою на природний камінь, що має в складі кам'яну крихту. Головне, щоб фракції
були не більше 3 мм, а для опоряджувального шару — 1,5 мм. Перший накривний шар
має бути завтовшки не менше 7-8 мм. Другий накривний шар – 2 – 5 мм. Третій і
наступні шари – 1 – 5 мм.
В якості основи можна використовувати:
Портландцемент з додаванням
кварцового піску в різних
пропорціях
Цемент-вапно з піском
Гідравлічна вапно з піском
Кожен з матеріалів має пісок в
різних
співвідношеннях.
Прості
суміші вапна та гіпсу для цієї техніки
не підходять, тому що малюнок
формується не після висихання, а до
нього, щоб маса була пластичною.
Гіпс ж дуже швидко сохне і його
робочий період не дуже великий.
Сенс техніки сграфіто в тому,
що на поверхні робиться кілька шарів
штукатурки різних кольорів (рис.1).
Коли зверху шар вже схопиться, але
не
просохне,
то
починається
створення зображення. За допомогою
інструменту видаляється шар до того,

поки не з'явиться потрібний колір. У підсумку виходить гарне кольорове зображення
(рис.2). Часто таким способом створюються красиві візерунки унікальні.
Переваги сграфіто:
Унікальність оформлення. Навіть якщо для декількох робіт використовувати
одну і ту ж картинку, то вона завжди буде виходити різною і неповторною.
Штукатурка добре пручається впливу води, а тому зробити сграфіто можна
навіть у дуже вологих приміщеннях, а матеріал можна мити навіть побутовими
хімікатами.
На такій обробці ніколи не утворюється цвіль або грибок.
Штукатурка стійка до вогню і не підтримує полум'я.
Однак, є і недоліки:
Якщо нанести складний і тоненький рельєф на кухні, то вона буде збирати жир і
кіптява, а в кімнатах буде збиратися пил. Відповідно мити такі поверхні
доведеться частіше.
Зображення формується швидко, але сама техніка досить трудомістка, а тому
ціна послуг висока.
Сграфіто рідко наноситься на всю стіну, тим більше, якщо мова йде про
кімнатах. Цей прийом раніше часто використовували для палаців, а ось для
простої квартири вважався неприйнятним.
Рельєфні зображення є яскравими деталями інтер'єру. Вони набагато цікавіше,
ніж меблі, але при надмірному використанні їх в спальні або вітальні, то вийде цілий
музей. Винятком можна вважати хіба що ванну, тому що її площа маленька. Ось тільки
й тут треба бути акуратним. Стіни і стелю можна зробити в одному стилі, але самі
малюнки повинні бути різними.
Якщо робити сграфіто по фрагментах, то техніка буде виглядати
ідеально. З нею можна виконати:
Настінні панно. Вони будуть виглядати при однорідної обробці дуже ефектно, як
справжні картини.
Поєднання з обробкою дозволяє добитися цікавого ефекту, коли картина як би
виступає із стіни.
Виділення деяких деталей архітектури, наприклад, оформлення стіни у ванній.
Така обробка дозволяє привернути увагу і розділити приміщення на зони.
Можна зробити панорамне зображення на всю стіну. У такому разі його роблять
в декількох кольорах схожого відтінку. У такому разі сграфіто чимось схоже на
фреску.
У невеликих кімнатах сграфіто можна робити на весь стелю. А от у залі краще
розбити його на різні сектори, щоб рельєф і однорідна структура поєднувалися.

Що стосується кольорів, то зазвичай для сграфіто застосовуються природні
кольори. Саме така особливість робить техніку дорогою. Суть в тому, що для малюнку
можна використовувати тільки насичені кольори, а тому пігменту у складі повинно
бути в 10 разів більше, ніж у звичайному складі з тим же кольором.
Крім того, пігмент повинен стійко реагувати на луг, тому що в складі
штукатурки завжди є вапно.
Кольори можна отримувати наступним чином:
Якщо ви хочете отримати сірий колір, то використовуйте перекис марганцю;
Завдяки вохрі можна отримати жовті і коричневі кольори;
Для отримання яскравого зеленого кольору можна використовувати оксид
хрому;
Синій виходить з ультрамарину;
Муміє і кіновар дають червоний;
За допомогою рожевого пігменту можна зробити колір цегли.
Варто відзначити, що пігменту для роботи потрібно дуже багато. Приміром,
щоб отримати синій колір знадобиться 1 частка вапна гашеного, 3 частки піску, а
також половина частки ультрамарину. Так що найчастіше для створення квітів у
сграфіто використовуються синтетичні барвники.
Перевагою такого підходу є те, що робота стає дешевше, колірна гамма стає
різноманітнішим й інтенсивнішим. Але для отримання красивих фресок потрібні не
тільки яскраві, але і природні кольори, так що природні барвники все одно
використовуються часто.
В якості основи для техніки сграфіто, як ми вже розглянули, використовуються
пігментно-вапняні розчини з великою кількістю пігменту. Складнощі можуть
виникають навіть не на етапі приготування, а при кінцевій обробці поверхні.

Склад цілком звичайний. Так, наприклад, отримати золотисту суміш з 10 кг
штукатурки) можна за допомогою наступних компонентів:

Портландцемент (білий)
Вапняне тісто
Пісок
Золотиста вохра

Вага
600г
2кг
7кг
400г

Компоненти для сграфіто
Кількість наповнювачів і пігменту може змінюватися, причому маса цементу і
вапна змінюються в залежності один від одного.
Приготування незалежно від обставин завжди буде однаковою:
Для початку змішайте мелкосперсные інгредієнти, а потім вже введіть
наповнювач. В самому кінці додається вода і вся суміш доводиться до
консистенції сметани.
Фінішний шар робиться трохи по-іншому. Це водний розчин з усіх компонентів,
і його нанесення здійснюється за допомогою кисті, а не шпателя.
Для останнього шару склад розраховується наступним чином:

Портландцемент 400
Вапно-пушонка
Пісок
Доломітова мука
Пігмент (не більше)

Вага (кг)
2
1,32
2
3,34
1,32

Компоненти для фінішного шару
Важливо відзначити, що у фінішному шарі фракції можуть бути до 1,5 мм. Його
приготування досить простий. Спочатку перемішується вапно з цементом і барвником,
а потім вже все це сполучається
з
піском
і
доломітовим
борошном. Водою заливається
за півгодини до використання,
повинен вийти рідким.
Як наноситься сграфіто
на поверхню: техніка
Способом видряпуванням
виконують складні орнаменти,
для цього застосовують ножі,
скальпелі, набір різців (мал. 5, а)
для підрізання, вибирання,

зачищення розчину. Малюнок вирізують (видряпують) по вологому м'якому розчину
не пізніше чому через 5...6 год послу нанесення. Пересохлий розчин ріжеться погано.
Тому накривний шар слід наносити стільки, щоб його можна було обробити, поки не
затвердіє розчин.

Рис. 5. Виконання сграфіто способом видряпуванням:
а - інструменти, б - нанесення припороха по трафарету, в - видряпування
малюнка.

Спосіб 1. Основний
Якщо зображення дуже складне або майстер недостатньо досвідчений, то
можна використовувати трафарети. Їх роблять із картону, куди лекалом наносять
потрібні малюнки.

Після цього контури проколюються за допомогою штопальної голки і частково
вирізаються. Щоб зберегти трафарет його потрібно покрити оліфою й висушити під
вагою.
Сграфіто в такому випадку створюється двома способами:
Набивання малюнка. Трафарет прикладіть на потрібному місці. Після цього
тампоном чи пензлем, змоченим у крейді або пігменті, робіть удари так, щоб
пігмент проходив через отвори і утворював малюнок. Важливо розуміти, що під
всі окремі деталі доведеться робити різні трафарети. Коли захватка буде
заповнена, то можна починати вирізати зображення.
Вибірка розчину. Тут трафарети робляться для всіх деталей. Всі елементи
послідовно накладаються і прорізаються різцем. Треба робити все дуже
акуратно, тому що кожна неправильна насічка може зіпсувати вигляд картини.
Далі обробка не буде відрізнятися. Контур вирізається за допомогою різців, а
потім дужками підходящої форми прибираються шари штукатурки. У результаті
виходить красивий рельєф, так як всі кольори розташовані на різній глибині. Це
обов'язково врахуйте, коли продумуєте зображення.

Спосіб 2. Полегшений

Нерідко при створенні малюнків використовується спрощена технологія.
Спочатку за допомогою трафарету наноситься пігмент, а потім залишається тільки
підрівняти малюнок. В такому разі здійснюється тільки нанесення ґрунтувального
шару, а потім трафаретами набивається малюнок у різних кольорах. Хоча, це вже не
сграфіто, а щось інше, але схоже.
При цьому обробка може здійснюватися двома способами:
Зовнішній шар штукатурки знаходиться зверху, а зображення йде всередину
Зображення наноситься зверху, а фон знаходиться внизу

Тут важливо бути послідовним, щоб на першому плані шар сильно не йшов у
глиб. Готову роботу обробляти не потрібно. Крім того, поступово починають
утворюватися відколи і тріщини, що робить сграфіто більш цікавим і цінним.
Питання для самоконтролю:
1. Яким максимально завтовшки має бути перший накривний шар для
сграфіто?
2. Яким має бути завтовшки другий накривний шар для сграфіто?
3. Яким має бути завтовшки третій і наступні накривні шари для сграфіто?
4. Яким має бути завтовшки шар фарби?
5. Які пігменти використовують для отримання кольорових штукатурок?
6. Технологічна послідовність виконання «основного» способу сграфіто.
7. Де доцільно виконувати техніку сграфіто?

Полірований штучний мармур.
Полірований
штучний
мармур,
зважаючи на велику трудомісткість
виконання,
застосовують
лише
при
опоряджуванні інтер’єрів крупних громадських
будівель і головним чином при реставраційних
роботах.
Він є гіпсовою накривкою товщиною до
20 мм, нанесеною одним шаром на повністю
затверділий ґрунт і оброблену до дзеркального
блиску (рис. 1).
Ґрунт під штучний мармур на кам’яній
основі роблять з цементно-вапняних розчинів
складу за об’ємом 1:1:5 (цемент : вапно : пісок), а
на дерев’яних - з гіпсових розчинів складу 1:2
(гіпс : пісок).
Кривний шар заздалегідь заготовляють послідовно на двох верстаках (рис. 2).
На першому – розстилають пошарово суху суміш гіпсу з пігментом, чергуючи в
потрібній мірі кольори фону прожилків і перехідних тонів. Шаруватий насип з
першого верстака спеціальним совком порціями в повну її товщину переносять на
другий верстак, укладаючи її на квадратні щити, покриті мішковиною, просоченою
рідким розчином клею. Товщина сухого шару, що укладається на щитах, повинна
перевищувати більш ніж удвічі шар майбутньої накривки. По направляючих
бортових рейках верстака правилом розрівнюють поверхню зменшуючи над всіма
щитами і накривають мішковиною. Через мішковину суміш просочують1 - 2% - вим
клейовим водним розчином до повного насичення. Після видалення надлишку
клейової води мішковину знімають.

Рис. 2. Підготовка декоративного шару полірованого штучного мармуру
Потім притискують щит із розчиненою масою до оштукатурюваної
поверхні з свіженанесеним на ґрунт гіпсовим набризком і простукують його
киянкою, щоб ущільнити масу, що накладається. Після цього знімають щит і
мішковину, загладжують поверхню накривки кельмою, нею ж ущільнюється
шар, щоб видалити пори і зробити його однорідним. Кромки укладених ділянок
підрізають. При нанесенні накривки на циліндричні поверхні замість щитів
застосовують гнучкі рейкові мати. Укладання декоративного шару виконують
горизонтальними рядами від низу до верху. При світлих тонах фону краще
вести укладання щитів в шаховому порядку. У труднодоступних місцях розчин
з щитів накидають вручну.
Обробку поверхні починають через1,5 - 2 год. після укладання декоративного
шару з того, що проструговують спочатку шерхебелем, а потім цинубелем,
вивіряючи її правилом по марках. Дефектні місця вирубують і заповнюють свіжим
розчином за кольором фону.
Простругану поверхню через 3 - 5 днів піддають п’ятикратному шліфуванню,
чергуючи її з суцільним шпатлюванням рідкою гіпсовою масою кольору фону, і
ґрунтовкою клейовою водою з наростаючою від разу до разу концентрацією.
Інтервали між шліфуванням – 2 - 3 діб. Шліфують шліфувальними машинами,
кожного разу змінюючи диски із збільшенням твердості бруска за шкалою Мооса.
Після шліфування поверхню двічі полірують ще твердішими брусками, перед
кожною поліровкою обробляючи 6 - 7% - вим клейовим розчином. Після досягнення
дзеркального блиску поверхню покривають захисним шаром воскової мастики,
втираючи її шліфувальними фетровими дисками.
Виконання штукатурного рельєфу
Отримання рельєфного декору на оброблюваних поверхнях виконують
декількома способами:
відтисненням рельєфу на свіжоукладеному штукатурному накиді;
вирізуванням орнаментів або архітектурних деталей на накиді, що схопився;
виготовленням рельєфу в процесі нанесення накиду на оброблювану
поверхню.

Питання для самоконтролю:
1. Якого складу, та в яких пропорціях використовують розчин для отримання
полірованого штукатурного мармуру?
2. Технологічна послідовність при виконанні декоративного шару полірованого
штучного мармуру.
3. Що роблять з дефектними місцями , які утворились в процесі обробітку?
4. Як утворити рельєфну штукатурку?

Організація робіт з нанесення фасадної штукатурки
Роботу ведуть із лісів, стійки яких повинні відстояти від стіни не менш чому на
400мм. Ширина настилу повинна бути не менш 1500мм. По висоті стіни настили
укладають друг від друга на відстані 1800мм. Щоб у дощовий час можна було
працювати, на фасаді, на рівні покрівлі над лісами влаштовують навіс. На кожному
ярусі настил улаштовують до самих стін, що охороняє працюючих на нижніх ярусах
робітників від влучення на них розчину й дозволяє вдруге вжити зібраний на настилі
розчин.
Дошки в настилу знімні. Знімають дві-двох-дві-одну-дві дошки, що
примикають до стіни, а після оштукатурювання ділянки напроти настилу кладуть їх на
місце. Після обробки накривочного шару штукатурки дошки від стін обов'язково
забирають не менш чому на 500мм. Це охороняє штукатурку від забруднення
стікаючої з даху дощовою водою.
Кріплять лісу до стін у таких місцях, де вони будуть найменше помітні після
розбирання лісів і закладення цих місць.
Матеріали для виконання робіт повинні бути завезені на об'єкт повністю,
особливо для накривки - пігменти, цемент, вапно, пісок і крихта. Усі матеріали треба
перемішати або просіяти через сито для однорідності.
Бригаду необхідно розбити на ланки, доручаючи їй ту або іншу роботу, але
згодом міняючи її. Перший час підготовчі роботи виконує вся бригада.
Перша ланка зволожує поверхня, закриває вікна й дверей, наносить
підготовчий шар і тяги в ґрунті й усі надряпує.
Друга ланка витягає всі тяги в ґрунті й кольоровий накривний шар, а
також обробляє ніші, укоси, пілястри.
Третя ланка наносить накривку на гладкі частини стін.
Четверта ланка обробляє, що схопився кольорову накривку, виправляє
дефекти, що виникло після розбирання лісів.
При оштукатурюванні наступної стіни ланки міняються операціями. Якщо
ґрунт і накривку можна нанести механізованим інструментом, ручні роботи слід
виключати. Верхні частини різних тяг і виступів кольоровий накривний шар не
обробляють, а покривають цементним розчином складу 1:3, загладжують і залізнять.

Після цього їх слід покрити покрівельною сталлю й пофарбувати її. Такий захист
охороняє їх від руйнування атмосферними водами. Частини, що виступають за
площину стіни, у процесі обробки тимчасово закривають до покриття також
покрівельною сталлю.
Обробити за одне приймання стіну неможливо. Тому її ділять на окремі
частини з таким розрахунком, щоб їх можна було виконати без перерви за 2...6ч. Тоді
на кольоровому накривному шарі не залишається сліду. Захватки розбивають так, щоб
вони доводилися в малопомітних місцях: кутах, лузах, під ринвами.
Розміщення робітників на фасаді може бути різна. Коли на фасаді немає
міжповерхових пасків, а по всій його висоті йдуть пілястри, захватки роблять
вертикальними від кута до пілястри або від пілястри до пілястри (мал. 1). Кожна
захватка ділиться лісами на карти 1...6. Накривку можна вести на одній карті або
відразу ж на дві з поступовим переходом зверху вниз. Щоб роботи велися безперервно,
на кожну карту слід заздалегідь ставити ящики із сухою сумішшю й воду. Якщо
подається готовий розчин, ящики повинні бути наповнені їм за 5...10хв до початку
роботи. На першій карті накривку наносять так, щоб вона спускалася на 100...200мм
нижче настилу й виходила на другу карту

Рис. 1. Обштукатурювання фасаду вертикально розташованими
захватками
На фасадах з міжповерховими пасками роботу ведуть поетапно, але так, щоб
настил ділив по висоті поверх навпіл (мал. 2). У цьому випадку на кожній карті ланка
штукатурів виконує накривку.

Рис. 2. Оштукатурювання фасаду горизонтально розташованими
захватками
У першу чергу обробляють усілякі тяги, лиштви, укоси, а потім площини.
Роботу слід вести так, щоб не забризкати розчином раніше виконану (іноді оброблену)
накривку, відсуваючи для цього від стіни дошки настилу.
Питання для самоконтролю:
1. На скільки ланок слід розділити бригаду для обштукатурення фасаду? Яку
роботу буде виконувати кожна з ланок?
2. З якої частини будинку починають опоряджувати фасад будину?
Обгрунтуйте.

Технологічна карта на виконання декоративної штукатурки.
№
1.
2.
3.

Найменування операції
Улаштування риштувань
Провішування
Визначення нерівностей
Підготовка поверхонь

4.
Улаштування марок і маяків
5.
6.

Улаштування підготовчого шару із

Чим виконується операція
(інструменти і механізми)
Молоток, ножівка, сокира
Висок, будівельний рівень з рейкою,
молоток і цвяхи
Шнур, крейда
Скарпель, металева щітка, троянка,
зубчатка, зубило, штукатурний молоток,
рогожна щітка, компресор.
Кельма, сокіл, ківш, правило, спеціальне
правило, малий півтерок,
дерев
терка, рівень, висок,

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

звичайного розчину:
- Нанесення оббризку;
- Нанесення ґрунту за декілька
разів;
- Розрівнювання та ущільнення
ґрунту;
- Створення шорсткості на
підготовчому шарі;
- Змочування поверхні 5 – 12 днів
по 3 – 4 рази на день.
Приготування декоративного розчину
Нанесення накривного шару:
- Нанесення оббризку;
- Нанесення грунту за декілька
разів;
- Розрівнювання грунту і
ущільнення на рівень маяків, а
інколи затирання, якщо поверхня
має бути гладка.
Виймання цвяхів і вирізання гіпсових
маяків
Замазування отворів, що утворилися у
маяках
Оздоблювання декоративного шару:
Спочатку тяги і укоси, а після
площини:
- Циклями

Кельма, ківш,форсунка.
З сокола кельмою, ківш, совок, форсунка,
пів терок, правило.
Півтерок, правило.
Подряпки, кельма.
Відро і щітка, шланг, розприскувач
Ящик, відро, лутовки, лопата, розчино
змішувач.
Кельма, ківш.
Кельма, ківш, пів терок, сокіл
Півтерок, правило, терки, гладилки.

Обценьки, зубило, молоток.

Рогожка щітка, кельма, терка, відро з
водою.
Майже при всіх способах оздоблення
необхідно мати шнур, натертий крейдою
або пігментом для розбивки.
Циклі, лінійка, шнур, натертий крейдою
або пігментом.
- Валиками
Валик, лінійка або півтерок.
- Теркою – штампом
Терка – штамповка, лінійка або правило.
- Набризком
Віник, дерев’яний брусок, жорстка щітка,
металева сітка, кельма з соколом.
- Ударним інструментом
Бучарда, зубило,скарпель, троянка,
зубчатка, піскоструминний апарат, щітка.
- Кислотою
10%- ний розчин соляної кислоти,
пензель, розприскувач.
- Вирізанням русинка
Подряпина, ложка, долото пряме, долото
косе, долото списовидне, зубчатка і
косар, стека стальна, щітка.
- Шаблонами трафаретами
Лекало, форма, пензель, кельма, терка,
півтерок
Змочування поверхні 3 – 8 днів по 3 – 6 Щітка, розприскувач
разів на день
Розбирання риштування
Молоток, сокира, цвях отяг.
Прибирання робочого місця
Лопата, віник, тачка, відро.

У продовж виконання всіх операцій необхідно перевіряти якість виконаних
робіт.
Питання для самоконтролю:
1. Чи потрібно дотримуватися технологічній послідовності при виконанні
декоративної штукатурки? Чому?
2. Які інструменти та механізми необхідні для улаштування підготовчого шару із
звичайного розчину?
3. Яку роботу виконують за використанням обценьок, зубила, молотка?
4. Для чого змочують поверхню 3 – 6раз за день?

Виконання ремонту поліпшеної штукатурки.
До операцій з ремонту штукатурки належать: ремонт обвалених та збитих
місць, ремонт кутів, перетирання штукатурки, квача плінтусів, зашпаровування
тріщин.
При незначних ушкодженнях штукатурки її поверхню перетирають. Перед
перетиранням поверхню очищують від шпалер, фарби й побілки. Перетирання
виконують окремими ділянками. Приблизно 0,5 – 0,7 м2 поверхні змочують водою, на
терку накладають розчин і накидають окремими мазками на відстані 10 – 15 см один
від одного, потім приступають до колового затирання чи затирання врозгін. При
цьому стежать, щоб на поверхні не залишалося не розтертих місць, товстого шару
розчина і протирин. Особливо ретельно затирають місця стикування старої і нової
перетертої штукатурки.
При огляді поверхні штукатурки можуть виявитися маленькі горбки з білою
плямою посередині. Їх називають дутиками. Вони утворюються в результаті
використання невитриманого вапна. Частинки вапна, які потрапили в штукатурці,
починають через деякий час гаситись. Штукатурку з такими дефектами видаляють.
Ділянку поверхні оштукатурюють знову.
Поверхня штукатурки може мати тріщини різних розмірів.
Вони утворюються від швидкого висихання штукатурки на протягом чи при
високій температурі, а також від надлишку в'яжучого матеріалу чи заповнювачів у
розчині при незадовільному перемішуванні останнього. Нанесення наступного шару
штукатурки на непросохлих розчин призводить до утворення тріщин. Причиною їх
може бути використання дуже товстої набивної дранки чи нанесення тонких шарів
штукатурки на її поверхню.
Іноді спостерігається спочування штукатурки. Цей дефект може з'являтися
через нанесення штукатурного розчину на перезволожені поверхні. Нанесення розчину
на занадто суху поверхню також небажане, оскільки може призвести до відшарування
штукатурки. В результаті незадовільної обробки поверхня штукатурки може мати
раковини і грубу шорсткість.

Тріщини великі і дрібні з'являються на поверхнях штукатурки від того, що
застосовують або жирні (з великим вмістом терпких речовин), або погано перемішані
розчини, в яких накопичується місцями багато в'язких матеріалів або заповнювачів.
Тріщини можуть з'являтися і в результаті швидкого висихання нанесеної штукатурки
під впливом сильних протягів або високої температури. Тріщини утворюються також
від нанесення за один прийом товстого шару повільно схоплюється розчину або тому,
що розчин наносять, хоча і тонкими шарами, але на ще не схопився попередній шар
розчину. Щоб уникнути появи тріщин, необхідно строго дозувати в'язкі речовини і
заповнювачі при приготуванні розчину і ретельно його перемішувати. Нанесену
штукатурку треба оберігати від надзвичайно швидкого висихання, протягів,
закриваючи в оштукатурених приміщеннях вікна і двері.
Безумовно спрямовані тріщини утворяться на цегельних поверхнях по швах
кладки. На цегельних стінах тріщини з'являються в результаті нанесення дуже тонких
шарів штукатурного розчину без попереднього змочування поверхонь водою.
Причиною утворення тріщин можуть бути і луги, що виділяються зі швів кладки.
Відкоша і спучування штукатурки відбуваються при оштукатурюванні сирих
поверхонь або при постійному зволоженні оштукатурених поверхонь. Найчастіше це
буває на вапняних і вапняно-гіпсових штукатурках. Щоб уникнути отлупов і
спучування штукатурки сирі місця необхідно просушити і лише після цього
обштукатурювати.
Відшарування штукатурки викликається тим, що розчин був нанесений на
надмірно суху поверхню або на пересохлі шари раніше нанесеного розчину.
Відшарування може також відбутися в результаті того, що наступні шари розчину
були нанесені на більш слабкі попередні, наприклад, на вапняний розчин нанесений
міцніший - цементний. Штукатурка відшаровується також, якщо на бетонну підставу
або цементну штукатурку нанесений вапняний або вапняно-гіпсовий розчин без
перехідних шарів.
Кольорові і декоративні накривочні шари відшаровуються в тих випадках, коли
їх наносять на дуже міцні або, навпаки, дуже слабкі ґрунти, коли накривочний шар
значно міцніше й щільніше самого ґрунту або вони накривають ґрунти з недостатньо
шорсткою поверхнею.
Тріщини в лузгах з'являються в результаті того, що кути стін або місця стиків
різнорідних поверхонь, виготовлених з різних матеріалів, не були достатньо
підготовлені або тому, що розчин був нанесений на пересушені дерев'яні поверхні.
Тріщини з'являються й у тому випадку, якщо оштукатурені конструкції були
закріплені неміцно. Кути і стики різнорідних поверхонь перед оштукатурюванням
варто закривати смужками сітки, а дерев'яні пересушені стіни, перегородки, стелі
необхідно добре змочувати водою. Такий дефект, як недостатня міцність, в основному
виникає, якщо в розчині була недостатня кількість в'язкої речовини або пісок сильно
забруднений. Недостатньо міцну штукатурку виявляють постукуванням. Виявивши
цей дефект, варто відбити неміцну штукатурку від поверхні і заново обштукатурити її
більш міцним розчином.
Особливість штукатурних робіт ще й у тому, що вони, в кінцевому рахунку, і
формують геометрію приміщення будь то кімната, кухня, санвузол або кабінет.

Питання для самоконтролю:
1.
2.
3.
4.

Як можна визначити міцність старої штукатурки?
Для чого під час ремонту змочують краї старої штукатурку?
Послідовність робіт при перетиранні незначних ушкоджень штукатурки.
Які причини утворення дефектів на поверхні штукатурки?

Вимоги до якості використовуваних штукатурних складів.
Контроль якості використовуваного матеріалу і розчину здійснюється на основі
ГОСТ 28013-98 «Розчини будівельні. Загальні технічні умови».
Згідно госту розчин для поліпшеної штукатурки зобов’язаний відповідати
наступним вимогам:
Розчин, призначений для обризгування і ґрунту, повинен проходити
крізь сітку з діаметром отворів 3 мм
Розчин для шару накривки повинен проходити крізь сітку, яка має
розмір осередків 1,5 мм.
Пісок, який використовують для приготування розчину, повинен містити
зерна, розмір яких не перевищує 2,5 мм в розчинах для ґрунту і обризга і
1,25 мм для фінішної обробки.
ГОСТ також регулює такі технічні параметри, як рухливість,
розшаровуваність, здатність утримувати воду і міцність.
Додатковою вимогою ГОСТ є наявність у розчину документа, в якому
зазначаються:
число і час приготування;
марка розчину;
кількість;
рухливість;
в’яжучий компонент;
стандарт.

Контроль якості штукатурних робіт.
Контроль над дотриманням вимог Дбн та ДСТУ здійснюється на трьох етапах:
на етапі підготовки, в процесі робіт та на етапі огляду і приймання готового підстави.
Для контролю на підготовчому етапі необхідно:
перевірити якості розчину;
визначити вологість стін і температуру;
переконатися в якості очищення стін від бруду.
У процесі виконання штукатурних робіт ведеться контроль вертикальності і
горизонтальності, а також якості одержуваних покриттів.

На останньому етапі контроль полягає у перевірці міцності зчеплення
висохлого розчину зі стіною і якості поверхні, що пройшла ошкурювання.

Техніка безпеки при виконанні штукатурних і облицювальних робіт
взимку.
Основними причинами виробничого травматизму при штукатурних роботах
можуть бути падіння працюючих із різних риштувань чи столиків або при сковзанні по
залишках розбризканого по підлозі розчину, опіки при застосуванні розчинів із
негашеним вапном, ураження електричним струмом, удари падаючим вантажем та ін.
При штукатурних роботах не можна ставити будь-які речі на випадкові
предмети (радіатори опалення, бочки, ящики та ін.). Опалювальні прилади
встановлюють не ближче 50 см від віконних рам, а витяжну трубу ізолювати від
дерев’яних частин. Не можна залишати опалювальні прилади без нагляду.
Робочі повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям, каскою,
індивідуальними засобами захисту відповідно до встановлених норм. При роботі в
осінньо-зимовий період спецодяг часто буває вологим, тому необхідно передбачити
можливість його просушування.
Працювати з хлористою та аміачною водою в респіраторах у спеціально
обладнаному приміщенні і зберігати їх у щільно закритій тарі. Дозволяється
працювати з хімічними домішками лише після одержання додаткового інструктажу з
ТБ і проходження медичного огляду. Не допускаються до роботи з нітратами
неповнолітні.
Усі переходи, сходи необхідно систематично прибирати від сміття, снігу та
льоду і посипати піском або шлаком.
Заборонено застосовувати у розчинах для декоративних кольорових
штукатурок шкідливі для здоров'я пігменти: свинцевий сурик, свинцевий крон, мідні
й миш'якові фарби та інше. Перед оштукатурюванням збірних перегородок необхідно
перевірити міцність їх установки. Не можна проводити штукатурні роботи усередині
приміщень, якщо в них немає суцільного тимчасового настилу. Закриті приміщення
необхідно вентилювати.
Штукатури, які виконують набризк розчину вручну, повинні працювати в
окулярах.
Переносні струмоприймачі (інструменти, машини, світильники та ін.), які
застосовують при виконанні штукатурних робіт, повинні працювати при напрузі не
більше 42 В. Всю електропроводку на висоту до 2 м від підлоги вкладають у гумові
трубки, захищені від механічних пошкоджень дерев'яним коробом.
Електросвітильники з напругою, яка є у звичайній мережі, дозволяється
встановлювати в місцях, недоступних для працюючих. При штукатурних роботах,
виконуваних на відкритому повітрі і в особливо небезпечних приміщеннях, напруга
повинна бути 12 В.

Для дотримання пожежної безпеки при експлуатації не можна
користуватись електронагрівальними приладами без вогнетривких
підставок, а також залишати їх без нагляду на тривалий час ввімкненими
в мережу;
застосовувати для опалення приміщень саморобні електропечі;
залишати під напругою електричні кабелі і проводи з неізольованими
кінцями;
закріплювати електричні проводи цвяхами, пропускати їх між стулками
дверей, вішати на проводи, ролики і вимикачі будь-які предмети, одяг та
ін.

Загальні відомості та встановлення готових ліпних деталей у
приміщенні.
Приміщення і фасади будівель з
декоративною метою прикрашають
рельєфними архітектурними ліпними
деталями, які після встановлення на
місце виступають з площини
будівельної конструкції (стіни, стелі,
колони тощо). До архітектурних деталей відносяться: карнизи, барельєфи,
ліпні фризи, розетки, балясини та ін.
Окремими елементами архітектурних
оздоблень є іоніки, листя, горох, сухарі
та інші деталі, які здебільшого
виготовляють у вигляді стрічкового
орнаменту (рис. 2). Роботи, пов'язані з
виготовленням архітектурних деталей і встановленням їх на місце, називаються
ліпними. Такі роботи виконують ліпники архітектурних деталей.
Архітектурні деталі для оздоблення фасадів виготовляють з цементного
розчину індустріальним способом на залізобетонних заводах і лише деякі дрібні збірні
елементи і деталі можна виготовляти в при об’єктних ліпних майстернях. Деталі для
опорядження приміщень виготовляють з гіпсу в спеціально обладнаних ліпних
майстернях. Застосовувати гіпсові деталі для опорядження зовнішніх поверхонь
можна у виключних випадках при умові захисту їх від атмосферних опадів
водостійким покриттям (оліфою, олійною фарбою, парафіном тощо) або під
піддашком.
За своїм характером і, до деякої міри, за технологією виконання ліпні і
штукатурні роботи споріднені. Особливо це спостерігається при виконанні рельєфних
декоративних штукатурок, витягуванні архітектурних деталей шаблонами, створенні
фактурної поверхні тощо

Рис. 2. Ліпні вироби:
а — іоніки; б - намисто; б — горох; г — тригліф; д - розетка; є — балясина
Ліпні вироби, що надходять на будівництво з заводів будіндустрії або
спеціальних майстерень, мають бути повністю опоряджені і готові до встановлення на
місце. На їх зовнішній поверхні не повинно бути раковин, щілин, напливів розчину та
інших дефектів. Відповідний рельєф кожного виробу має бути чітким і однаковим на
кожній однотипній деталі.
Завезені на будівельні об'єкти ліпні вироби встановлюють у відповідності з
проектом, додержуючись таких вимог:
деталі масою до 1 кг, виготовлені з гіпсу, заввишки до 10 см або
виготовлені на цементному в'яжучому заввишки до 5 см, закріплюють
відповідно на гіпсовому або цементному розчині;
деталі масою від 1 до 5 кг, виготовлені з гіпсу, заввишки більше 10 см або
виготовлені на цементному в'яжучому заввишки до 5 см, закріплюють
костилями або шурупами і на відповідних розчинах;
важкі деталі масою більше 5 кг закріплюють на клямерах і розчині;
якщо важкі деталі мають в собі арматурний каркас, то арматура з нього
має виступати назовні. У цьому випадку деталь закріплюють за
допомогою арматури до основних частин будівлі;
архітектурні деталі фасадів встановлюють одночасно з кладкою стін;
встановлювати гіпсові деталі в приміщеннях з експлуатаційною
вологістю більше 60 % не допускається;
закріплювати ліпні деталі гіпсовою мастикою до бетонних поверхонь і
поверхонь, обштукатурених цементними розчинами, не допускається.
Якість виконаних ліпних опоряджень повинна відповідати таким вимогам:
відхилення витягнутих ліпних деталей (карниза, паска тощо) від
горизонталі і вертикалі не повинне бути більше 1 мм на 1 м довжини або
висоти;
відхилення осі крупної окремо стоячої деталі від заданого положення не
повинно бути більше 10 мм;
частини рельєфу гіпсової деталі у місцях стику повинні знаходитись в
одній площині;

опоряджені стики між деталями мають бути непомітними;
рисунок у кутах повинен бути симетричним з обох боків кута.
Ліпні роботи виконують у такій послідовності: виготовлення моделей у
натуральному розмірі, виготовлення форм, формування виробу, зовнішнє
опорядження його і встановлення на місце.
Найчастіше у вигляді внутрішніх витягнутих архітектурних деталей виконують
карнизи. Карниз із збірних архітектурних деталей виконують у такій послідовності.
Спочатку встановлюють по два куски карнизів на суміжних стінах у кожен кут
приміщення так, щоб вони з'єднувались між собою «на вус». Щоб правильно з'єднати
кутові сторони деталей карниза, їх до встановлення закладають у стусло (Рис. 3) і
ножівкою підрізають один кінець кожного з них під кутом 45°. Після цього на зворотному боці деталі намазують гіпсовий розчин шаром завтовшки 4—5 мм і міцно
притискують деталь у кут між стіною і стелею. Так само встановлюють деталь карниза
у протилежному куті. Далі між встановленими деталями натягують натертий об
пігмент шнур, перевіряють його горизонтальність рівнем і відбивають нижню межу
карниза, вздовж якої, міцно припасовуючи, закріплюють проміжні деталі карниза.
Місця стиків між окремими деталями карниза підмазують гіпсовим розчином і,
користуючись відрізачкою, зрівнюють його врівень з профілем карниза. Після
висихання місця стиків шліфують шліфувальною шкуркою.

Рис. 3. Стусло

Рис. 4. Способи закріплення архітектурних деталей на поверхні:
а — на цвяхах; б - на клячах; 1 — дерев'яна пробка; 2 — деталь з гіпсу; 3 - цвях;
4 — дріт; 5 — шуруп

Так само закріплюють деталі рельєфної порізки на карнизі або на
поштукатуреній стіні при виконанні багетів та інших оздоблювальних витягнутих
архітектурних деталей. При цьому, щоб деталь порізки краще утримувалась на
поверхні, її зворотний бік перед нанесенням розчину змочують водою і за допомогою
ножа надряпують на ньому борозни. Те саме роблять на полиці карниза, до якої буде
кріпитись порізка.
Для закріплення більш важких архітектурних деталей користуються цвяхами
або шурупами. Цю роботу виконують у такій послідовності. Спочатку на поверхні
забивають цвяхи або закручують шурупи так, щоб їхні головки виступали над рівнем
поверхні на 1,5—3 см. Це залежить від товщини деталі. Якщо поверхня цегляна або
бетонна, цвяхи забивають у попередньо забиті в неї пробки. Відстань між цвяхами
залежить від довжини деталі та її маси. Потім деталь притискують до цвяхів і
відмічають на ній місця розміщення цвяхів. У відмічених місцях висвердлюють
отвори. Глибина отворів повинна бути трохи більшою за довжину виступаючої
частини цвяха. Приготований гіпсовий розчин тонким шаром накладають на
зворотний бік деталі, але так, щоб він заповнив висвердлені отвори. Після цього деталь
надівають на цвяхи або шурупи і міцно притискують її до поверхні (Рис. 4, а).
Зайшовши в отвори, цвяхи витискують з них частину розчину, і деталь міцно
закріплюється на поверхні. Після встановлення всіх деталей на довжину витягнутої
архітектурної деталі, місця стиків підмазують і після висихання підмазаних місць
шліфують.
Важкі деталі закріплюють на клячах (Рис. 4, б). Клячі — це пристрої з дроту і
цвяхів або шурупів, які забезпечують більш міцне з'єднання деталі з поверхнею.
Спочатку на поверхню набивають потрібну кількість цвяхів або закручують шурупи.
До їхніх головок прикручують м'який дріт, залишаючи вільними обидва його кінці. У
деталі просвердлюють наскрізні отвори, крізь які будуть протягувати кінці дроту. З
лицьового боку деталі на глибину не менше 2 см отвір повинен бути більшим, таким,
щоб в ньому можна було обертати цвях.
До початку закріплення деталі на зворотний бік її намазують шар гіпсового
розчину і притискують деталь до поверхні так, щоб кінці дроту пройшли крізь отвори і
вийшли зовні. Після цього в отвір паралельно поверхні закладають цвях, прикручують
його дротом і, обертаючи цвях, підтягують деталь до поверхні. Кінці дроту відрізають,
цвях покривають оліфою або лаком і після їх висихання отвори замазують гіпсовим
розчином.
Цементні архітектурні деталі закріплюють на поверхні так само, як і гіпсові, але
на цементному розчині складу 1:1. Якщо деталі важкі і мають випущену арматуру, то
їх встановлюють на місце у процесі кладки будівлі, закладаючи виступаючі прути
арматурного дроту у шви кладки.
Питання для самоконтролю:
1. Пригадай. Будівельні вимоги до встановлення готових ліпних виробів.
2. Розкажіть про технологію встановлення готових ліпних деталей?
3. Способи кріплення архітектурних деталей на поверхні.

