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7.6. Виробництво тротуарної плитки

Дорога, вимощена каменем, відома з далеких часів. Спочатку камінь застосо
вували в необробленому вигляді, потім стали надавати йому кубічної форми. Так 
з’явилася брущатка. Однак при нинішньому рівні розвитку й обсягах дорожнього 
будівництва добувати й обробляти природний камінь дуже дорого, і останнім ча
сом з’явився бетонний тротуарний камінь, чи інакше – тротуарна плитка.

Існує два найбільш розповсюджені способи покриття ґрунтових повер-
хонь: мощення доріг брущаткою й асфальтування.

Фігурну тротуарну плитку укладають на вирівняну щебеневу чи гравійно-
піщану подушку. Для складних умов передбачена піщано-цементна суміш, що міс
тить від 100 до 150 кг цементу на 1 куб. м піску. Кожен шар подушки, а потім і 
сама покладена плитка ґрунтовно ущільнюються віброплитою. Плитка укладається 
з зазорами 2-10 мм, що заповнюються сухим піском. Усе покриття міцне і надійне.

При такому способі укладання вода не збирається на поверхні плитки, а іде 
в ґрунт. Присутність у підставі гравію не дозволяє воді підніматися наверх, зали
шаючи плитку сухою і тим самим продовжуючи термін її служби.

Переваги тротуарної плитки
Технологічність. Тротуарна плитка – дуже технологічний матеріал, укла

дання її можна здійснювати вручну чи за допомогою плиткоукладальних машин, 
а наявність шовостворювачів дозволяє це робити максимально швидко без попе
реднього припасування з гарантованим зазором. 

Зручність. На поверхні тротуарної плитки не буває калюж. Наявність зазо
рів дозволяє волозі вільно проникати крізь плиткові покриття, а також випарову
ватися. Це виключає утворення під покриттям водяних дзеркал. 

Екологічність. Останні дослідження довели, що асфальтове покриття при 
нагріванні більше 25 градусів по Цельсію починає виділяти в атмосферу канце
рогенні речовини. А це означає, що в сонячні літні дні знаходитися в місті небез
печно! Тротуарна плитка при природному кліматичному нагріванні не розм’як
шується і зберігає свої міцнісні властивості, не виділяє, на відміну від асфальту, 
летучих шкідливих речовин, не порушує природну потребу зелених насаджень у 
газо- і водообміні, що сприятливо позначається на зовнішньому вигляді міста і 
здоров’ї городян.

Довговічність. Термін служби брущатки не менше 25 років (тому що моро
зостійкість брущатки складає 200-300 циклів). Пориста структура дає можли
вість воді йти через плитку в підкладку, тому поверхня плитки не руйнується.

Ремонтоздатність. При необхідності проведення ремонтних робіт 
(наприклад прокладка підземних комунікацій і т.д.) тротуарну плитку можна 
легко розібрати, провести необхідні роботи і її ж укласти знову. „Брущатку” ре
комендовано використовувати в міських умовах у місцях пролягання підземних 
комунікацій. 

Естетичність. Колірна гама плитки може бути різноманітною, а колірна 
насиченість із часом не зникає.

Тротуарна плитка призначена для збірних покрить тротуарів, пішохідних і 
садово-паркових доріжок, пішохідних площ, посадочних площадок громадсько

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Розділ 1. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ 429

го транспорту, пішохідних доріжок дачних і садових ділянок. Номенклатура ви
робів включає в необхідних випадках добори і бордюри.

Фасадна плитка призначена для декоративної обробки зовнішніх стін, кар
низів, капітелей, цоколів будинків, різного роду огороджень, малих архітектур
них форм, облицювання камінів і оформлення інтер’єрів житлових і громадсь
ких будинків.

Технологія виготовлення методом вібролиття 
Тротуарна і лицювальна плитка виготовляється методом вібролиття бетонно

го розчину в пластмасові форми з наступною короткочасною витримкою виробів 
у формах. Дрібнозернистий бетон виготовляється в спеціальному змішувачі.

Сировинними матеріалами є: природний пісок або відсівання дроблення, 
портландцемент, суперпластифікатор, вода, технологічні добавки (при необхід
ності). Уведення до складу суміші відповідних пігментів дозволяє одержати ви
ріб з різним стійким колірним фарбуванням. 

Технологія передбачає можливість одержання двошарової плитки з розчи
нів, виготовлених за різними рецептурами: перший шар фактурний, другий –
утримуючий.

Приготовлений розчин, що володіє високою рухливістю, заповнюється у 
форми, які лежать на вібростолі. Відвібрований розчин ретельно затирається. 
При двошарових плитках вібрується кожен шар. Заповнені форми укладаються в 
штабелі, кожен ряд форм укривається вологою тканиною і плівкою, ряди розді
ляються твердими прокладками. Витримка бетону у формах відбувається при 
температурі не менше 18 °С у природних умовах протягом 24 годин. Розпалубка 
форм здійснюється на спеціальному вібростолі – на розпалубщику – після корот
кочасного нагрівання форм у водяній печі. Готова плитка пошарово укладається 
на транспортні піддони і вкривається пакувальною стрічкою.

Виготовлена таким способом плитка має високі показники за міцністю, мо
розостійкістю, стиранням і вигідно відрізняється від вібропресованої плитки 
чудовим зовнішнім виглядом.

Устаткування. Комплект устаткування продуктивністю 1000 фігурних 
елементів мощення за зміну (у 1 м2 – 40 шт.) складається зі змішувача, формува
льного і розпалубочного вібростолів і комплекту форм – 2000 шт.

Змішувач ємністю 100 літрів – стаціонарна машина періодичної дії з приму
совим перемішуванням матеріалів, що дозволяє виготовлювати суміші з підви
щеними характеристиками за однорідністю, прискореним набором міцності, зру
чністю укладання. Це забезпечує можливість формування складних виробів з 
високою якістю, а також дозволяє робити розпалубку форм через 24 години без 
термообробки.

У комплект устаткування можуть входити змішувачі іншої ємності (10 л, 
25 л) у залежності від номенклатури виробів і обсягів виробництва, а також не
обхідності виготовлення двошарових виробів.

Формувальний і розпалубочний вібростоли вантажопідйомністю до 200 кг 
оснащені вібраторами потужністю 0,4 кВт.

Пластмасові форми мають широкий діапазон типорозмірів і являють собою 
високоточні вироби, оборотність яких досягає 500 разів.

Форми підрозділяються на одиночні, групові (на кілька виробів) і форми з 
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рельєфоутворюючими вкладишами. Сучасні технології виготовлення пластмасо
вих форм дозволяють відтворювати, практично, будь-який малюнок і фактуру 
поверхні (гладку, шорсткувату, шагрень, візерунок, “рваний” камінь і т.п.), вико
нати будь-яку конфігурацію.

Сполучення можливостей сучасного змішувального і вібраційного устатку
вання із широкою номенклатурою пластмасових форм дозволяють організувати 
з традиційних матеріалів ефективне виробництво високоякісної, екологічно чис
тої тротуарної і фасадної плитки, у тому числі й ексклюзивної, виконаної під 
одиничне замовлення; а також виготовляти великий асортимент малих архітек
турних форм.

Витрата сировинних матеріалів і енергоресурсів. На 1 м3 бетонної сумі
ші витрата орієнтовно складає:

 цемент – 650 кг;
 пісок (модуль крупності не менше 2,2) – 1300 кг;
 суперпластифікатор – 0,6-1,0 % від маси цементу;
 вода – 350-400 л;
 пігменти – 3-7 % від маси цементу. 

Метод вібропресування
У даному методі основне устаткування – вібропрес. Увесь технологічний 

комплекс методу вібропресування призначений для виготовлення тротуарної 
плитки різних типів чи інших малих бетонних елементів (тротуарні бордюри, 
травники і т.п.).

 Орієнтований склад технологічного комплексу:
 бетонно-розчинний вузол зі складом фракцій (щебінь, пісок і т.д.);
 вібропрес із комплектуючими;
 склад піддонів;
 склад піддонів з готовою продукцією;
 транспортер для подачі суміші у вібропрес;
 технологічні підкладки – 1000 шт.;
 матриці для виготовлення тротуарної плитки – 3 шт.
Так, як і в методі вібролиття, бетонна суміш складається з наступних ком

понентів:
 цемент марки 400;
 пісок фракції 0-4 мм;
 щебінь фракції 8-16 мм;
 пластифікатор;
 аератор.
При додаванні в бетонну суміш спеціальних порошкових фарбників готові 

вироби будуть мати відповідний відтінок.

Характеристика продукції, отриманої методом вібропресування:
1. Технологія вібропресування полягає в тому, що вібрування бетонної су

міші в пресформі здійснюється під тиском на вібропресі. Метод високоп
родуктивний, допускає високий ступінь автоматизації, дає можливість 
робити тротуарну плитку з кольоровим шаром (з додаванням до складу 
лицьового шару гранітної і мармурової кришки).
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2. Бетон, використовуваний при вібропресуванні, має низьке водоцементне 
співвідношення, що оптимізує витрати цементу і забезпечує високу міц
ність (М200-М400) і морозостійкість (Мрз 200-300 циклів).

3. Вироби мають строгу геометричну форму і паралельність поверхонь.
4. Вібропресована плитка має шорстку поверхню, і це робить її зручною 

для мощенния міських територій, смуг розгону і гальмування транспорту 
(зупинок), складів, терміналів.

5. На відміну від литої плитки, фарбування вібропресованої плитки збері
гає кольорову насиченість увесь термін служби (більше 25 років).

6. Поверхню вібропресованої плитки можна шліфувати, полірувати і т.д.

Характеристика продукції, отриманої методом лиття:
1. Метод лиття реалізується шляхом вібрації бетонної суміші у формі на віб

ростолі, має меншу продуктивність, відсутня можливість автоматизації. 
2. Вироби не мають строгої геометричної форми і паралельність поверхонь.
3. У зв’язку з високим водоцементним співвідношенням зменшується оста

точна морозостійкість виробу, її доводиться збільшувати додатковою 
кількістю цементу, дорогими модифікаторами і пластифікаторами, що 
збільшує собівартість виробів.

4. Плитка, одержувана литтєвим методом, має гладку лицьову поверхню, 
що робить її слизькою й затрудняє використання в країнах, де темпера
тура опускається нижче 0 °С, а також через низьку морозостійкість.

5. Гладка поверхня литтєвої плитки не „дихає” у тій мірі, у якій необхідно, 
щоб поверхня не руйнувалася при замерзанні води в плитці і не призво
дила до розтріскування.

Укладання тротуарної плитки. Тротуарна плитка укладається по вирівня
ній щебеневій, піщаній чи бетонній підставі з урахуванням експлуатації. У біль
шості випадків підставою служить гравійно-піщана подушка. Кожен шар подуш
ки ретельно ущільнюється вібротрамбовкою. Плитка укладається з зазорами 2-
3 мм, що заповнюються сухим піском, після чого виконується легке трамбування 
і вирівнювання покладеного покриття.

При укладанні тротуарної плитки на бетонну основу площадка ретельно 
планується, передбачаються ухили для стоку води, а при необхідності – каналі
заційні грати.

Установка фасадної плитки. На вирівняну поверхню наноситься спеціаль
ний клей товщиною шару 4-10 мм. Відповідно до обраного малюнка укладають
ся фасадні плитки з відстанню між ними 8-10 мм. Після закінчення роботи шви 
між плитками заповнюються цементним розчином чи спеціальним розчином для 
затірки швів.
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Контрольні питання

1. Загальна характеристика будівельної промисловості України.
2. Технологія виробництва червоної цегли.
3. Виробництво силікатної цегли. Переваги та недоліки.
4. Виробництво цементу.
5. Металопластикові вікна: технологія виробництва та монтажу.
6. Переробка відходів будівельної промисловості. Економічна рентабельність.
7. Вплив на довкілля при будівництві.
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