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Мазурак А., Мазурак О., Ковалик І., Михайлечко В. Конструктивно-технологічні рішення зовнішніх 
огороджень стін із солом’яних блоків 
Потреба забезпечення енергоефективності, поряд з необхідністю створення в приміщеннях будівель і споруд 
належних кліматичних умов, вимагає від проектувальників постійно знаходити найраціональніші варіанти 
утеплення зовнішніх огороджень стін.  
Аграрний ринок в Україні активно розвивається, вже зараз вирощують понад 60 млн т зернових і зернобобових 
культур. Солома у великих обсягах стане відходом сільськогосподарського виробництва. Тому процес 
використання соломи для потреб будівництва стає актуальним. 
Сьогодні в усіх частинах світу, де можуть рости рослини і накопичуватись солома, з неї збудовані будинки і 
споруди, які надійно і ефективно експлуатуються. Це пов’язано передусім із енергоефективністю, потребою 
використання відходів виробництва та екологічністю житла. 
Запропоновано нові конструктивно-технологічні рішення теплоізоляції стін за допомогою використання 
солом’яних блоків як екологічно чистого будівельного матеріалу низької вартості. 
У будівельній практиці щодо технології зведення будівель та споруд із солом'яних блоків можна виділити два 
основні способи. Перший – це використання додаткового несучого каркасу переважно з дерева, який заповнюється 
блоками. Другий спосіб полягає в тому, що несучі стіни викладаються безпосередньо із солом'яних блоків. Вибір 
технології будівництва зазвичай залежить від конкретних місцевих умов. 
Самі солом’яні блоки через свою велику деформативність не завжди можуть бути несучим елементом стіни – 
каркасом споруди. Тому як у світовій практиці, так і в Україні використовують каркасний спосіб будівництва .  
На основі вивчення досвіду будівництва, експлуатації та проведених власних експериментальних досліджень 
пропонуємо конструкцію і технологію влаштування багатошарової стіни із соломи, зміцненої торкретбетоном  
Проведені дослідження несучої здатності п’яти фрагментів стіни із солом’яних блоків, зміцненої торкретом, 
навантажених рівномірно розподіленим навантаженням (рис. 3), перевищили результати несучої здатності 
теоретичної моделі, і роботи конструкції стіни одноповерхової будівлі показали результат, який складав 153-157 
кН/м.п. Руйнування відбулося за рахунок випучування шарів торкрету в середній частині стіни за висотою.  
На основі аналізу технологічних процесів виконання та експлуатації солом’яного масиву в шарах торкрету 
пропонуємо конструкцію і технологічний алгоритм виконання стіни із солом’яних блоків опертям на дерев’яний 
каркас з однієї сторони, та зміцненої торкретом, з іншої. 
Експериментальні дослідження трьох зразків комплексної стіни із солом’яних блоків підтвердили результати 
несучої здатності теоретичної моделі, показали результати такого діапазону 151-168 кН/м.п. Руйнування 
комплексної стіни відбулось теж через втрату стійкості шару торкрету, його випучуванням. 
Перевага комплексної стіни із солом’яних блоків над багатошаровою із двох шарів торкретбетону полягає в кращій 
дифузійності стіни і можливості вентилювати солом’яний масив. Процес зведення такої стіни є також дешевшим і 
зручним у виконанні, і відсутність металевих стрижнів та наявність рівної грані, яку формують дерев’яні стійки, 
підтверджують це.  
Перевага стін із солом’яних блоків, зміцнених торкретбетоном порівняно з класичними варіантами полягає 
насамперед у їх підвищеній несучій здатності та можливості надійно захистити масив соломи, зокрема і в складних 
умовах. 
Ключові слова: багатошарова стіна, солом’яний блок, каркас, торкретбетон, несуча здатність. 
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Mazurak A., Mazurak О., Kovalyk I., Mikhailechko V. Structural and technological solutions of external wall fences 
with straw blocks 
The need of energy efficiency security, along with the need to create proper climatic conditions in buildings and 
constructions, requires from designers to carry out a permanent search for the most rational options of insulation of external 
wall fences. In Ukraine, the agrarian market is being actively developed. Nowadays, our country produces more than 60 
million tons of grain and leguminous crops. There are large volumes of straw as residues of agricultural production. 
Therefore, it is an actual issue to apply the straw in construction. 
The countries of the world, growing crops and accumulating straw, use straw for safe and efficient construction. This is 
primarily due to energy efficiency, the necessity to utilize waste products, and secure the environmental friendliness of 
housing. 
The research proposes new constructive technological solutions for wall insulation, using the straw blocks as an 
environmentally friendly building material of low cost. 
In construction practice, the technology of building with the use of straw blocks suggests two main methods. The first one 
expects use of an additional carrier frame, preferably o timber, which is filled with blocks. The second method suggests that 
the bearing walls are laid directly on the straw blocks. The choice of construction technology mainly depends on the 
specific local conditions. 
Straw blocks, due to their large deformation, may not always be the bearing element of the wall, i.e. the frame of the 
structure. Therefore, both in the world and in Ukraine, a frame construction method is used. 
Basing on the study of the experience of construction, operation and personal experimental research, the authors of the work 
propose the design and technology, which expect placing of a multi-layered wall, made of straw and strengthened with 
shaker concrete The conducted research concerning bearing capacity of five fragments of a wall of straw blocks, reinforced 
by a shaft, loaded by evenly distributed load, exceeded the value of bearing capacity of the theoretical mode. Construction 
work of the wall of a one-storey building showed the result of 153-157 kN / m.p . The destruction occurred due to a release 
of the layers of gun in the middle of the wall in height. 
According to the analysis of the technological processes of implementation and operation of the straw array in the gaps, the 
authors of the work propose the design and technological algorithm of production of the walls, made of straw blocks, by 
resting on a wooden frame on one side, and reinforced with a shield from the other. Experimental studies of the three 
samples of a complex wall of straw blocks confirmed the results of bearing capacity of the theoretical model, which 
accounted for 151-168 kN / m.p. The destruction of the complex wall was also due to loss of stability of the layer impact, 
and its issuance. 
The advantage of a complex wall of straw blocks over a multilayer one, made of two layers of gutter concrete, is in the best 
diffusion of the wall and the ability to ventilate the straw array. The process of such wall erection is cheaper and more 
convenient, that is confirmed by the absence of metal rods and presence of an even edge, shaped by wooden racks. The 
advantage of the walls, made of straw blocks and reinforced with a trashbiton, over the classical variants is suggested by 
their improved bearing capacity and the ability to secure reliable protection of the straw, even under complicated conditions. 
Key words: multilayer wall, straw block, frame, shotkret, bearing capacity. 
 

Постановка проблеми. Потреба забезпе-
чення енергоефективності, поряд з необхідністю 
створення в приміщеннях будівель і споруд на-
лежних кліматичних умов, вимагає від проекту-
вальників постійно знаходити найраціональніші 
варіанти утеплення зовнішніх огороджень стін. 
Такі енергоефективні конструкції та технології 
повинні мати достатню несучу здатність, на-
лежний тепловий опір і бути як довговічними, так 
і екологічно безпечними [1; 7; 8]. 

У зв’язку із зміною нормативних вимог до 
теплового опору зовнішніх огороджень, у сучасній 
практиці будівництва використовують велику 
кількість систем утеплення, які широко застосо-
вують у багатошарових конструкціях стін. Зрозу-
міло, що кожна з цих систем має свої переваги та 
недоліки і відповідно раціональну сферу застосу-
вання [2; 4; 5; 9]. 

Аграрний ринок в Україні активно розвива-
ється, вже зараз виробляють понад 60 млн т зер-
нових і зернобобових культур. На сьогодні скоро-
чення та покращення практики ведення тварин-

ництва призводить до того, що солома у великих 
обсягах стане відходом сільськогосподарського 
виробництва. Тому процес використання соломи 
як відходу виробництва для потреб будівництва 
стає актуальним. Власне сьогодні спостерігається 
певний бум зведення енергоефективних екологіч-
них будинків і споруд, основною перевагою яких є 
використання місцевих, екологічно чистих буді-
вельних матеріалів, з-поміж найпопулярніших - 
пресовані солом’яні тюки (далі - блоки)[1; 3; 6–8]. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Сьогодні в усіх частинах світу, де можуть рости 
рослини і накопичуватись солома, з неї збудовані 
будинки і споруди, які надійно і ефективно експ-
луатуються тривалий час. Із доведенням надій-
ності конструкцій з пресованої соломи нині сотні 
людей живуть у таких будівлях. Тому питання 
будівництва та експлуатації будівель і споруд 
вивчають чимало науковців, дослідників, у тому 
числі в Україні [1; 2; 4; 6; 8–10]. 
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Аналіз публікацій за тематикою будівництва 
із соломи свідчить, що кінець 80-х років минулого 
століття показує суттєвий приріст зведення бу-
дівель і споруд із солом’яних блоків. Це пов’язано 
передусім з енергоефективністю, потребою вико-
ристання відходів виробництва та екологічністю 
житла [1; 2; 7; 8; 10]. 

 
Постановка завдання. Наше завдання – 

запропонувати нові конструктивно-технологічні 
рішення теплоізоляції стін за допомогою вико-
ристання солом’яних блоків як доступного і недо-
рогого екологічно чистого будівельного матеріалу. 

 
Виклад основного матеріалу. У будівель-

ній практиці щодо технології зведення будівель та 
споруд із солом'яних блоків можна виділити два 
основні способи. Перший – це використання 
додаткового несучого каркаса переважно з дерева, 
який заповнюється блоками. Другий спосіб 
полягає в тому, що несучі стіни викладаються 
безпосередньо із солом'яних блоків. Вибір техно-
логії будівництва здебільшого залежить від конк-
ретних місцевих умов [1; 3; 5; 6; 7; 9]. 

Процес мурування стін із солом'яних блоків 
принципово не відрізняється від зведення зви-
чайних цегляних стін. Солом’яні блоки так само 
вкладаються із перев’язкою швів, а для надання 
конструкції додаткової жорсткості використо-
вують різні прийоми. У місцях із вологим клі-
матом для скріплення блоків між собою застосо-
вують цементний розчин. За потреби доброго 
зчеплення блоків між собою використовують 
глиняні розчини.  

Самі солом’яні блоки через свою велику де-
формативність не завжди можуть бути несучим 
елементом стіни – каркасом споруди. Тому 
переважно, як у світовій практиці, так і в Україні, 
використовують каркасний спосіб будівництва [1; 
2; 10].  

Каркас для будинку зводять з викорис-
танням дерев’яних брусів, а потім заповнюють 
солом’яними блоками, які скріплюють між собою 
вертикально вбитими кілками, або стіни монтують 
із солом’яних панелей, які в подальшому і 
утворюють каркас будинку [2; 5]. 

На основі вивчення досвіду будівництва, 
експлуатації та проведених власних експери-
ментальних досліджень пропонуємо конструкцію і 
технологію влаштування багатошарової стіни із 
соломи, зміцненої торкретбетоном (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Процес торкретування фрагменту 
солом’яної стіни 

 
За технології нанесення армованого торкрет-

бетону на солом’яні блоки вони після набуття 
міцності слугуватимуть компонентом захисту 
поверхні соломи, а також каркасом багатошарової 
стіни, солома ж відіграватиме роль елемента 
опалубки суміші (у процесі нанесення торкрет-
бетону), і ефективного утеплювача (у процесі 
експлуатації будівлі) [3]. 

Конструкцію стіни із солом’яних блоків, 
зміцнену торкретом, захищено патентом на корис-
ну модель № 83691 [3], технологію влаштування 
представлено у [2], а загальний вигляд фрагменту 
дослідного зразка подано на рис. 2. 

Проведені дослідження несучої здатності 
п’яти фрагментів стіни із солом’яних блоків, 
зміцненої торкретом і навантаженої рівномірно 
розподіленим навантаженням (рис. 3), переви-
щили результати несучої здатності теоретичної 
моделі і роботи конструкції стіни одноповерхової 
будівлі (результат такого діапазону -  
151-158 кН/м.п.). Руйнування відбулось за ра-
хунок випучування шарів торкрету в середній 
частині стіни за висотою.  

Ефективність конструкції полягає в тому, 
що, захистивши солому від зовнішніх, механічних 
та інших впливів шаром армованого торкрет-
бетону, торкрет стає ще й каркасом стіни. 

Як альтернативу такому вирішенню, на 
основі аналізу технологічних процесів виконання 
та експлуатації солом’яного масиву в шарах торк-
рету, пропонуємо таку конструкцію і техноло-
гічний алгоритм виконання стіни із солом’яних 
блоків, зміцненої торкретом та опертям на 
дерев’яний каркас (рис. 4). 
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Рис. 2. Фрагмент стіни із солом’яних блоків,  
зміцненої торкретом 

 
 

Рис. 3. Розрахункова схема стіни 
 із солом’яних блоків 

 

 
 

Рис. 4. Конструкція стіни із солом’яних блоків, зміцненої торкретом  
з одного боку та опертям на дерев’яний каркас з іншого 

 
Технологічний процес зведення стіни із 

солом’яних блоків виконуємо за таким алгорит-
мом. На фундамент влаштовуємо гідроізоляційний 
прошарок, вкладаємо металеву оцинковану сітку 
10×10×1,2 мм, за допомогою анкерів кріпимо 
дерев’яний брусок (80×80 мм) з кроком 600 мм. 
До змонтованих поперечних брусків сітку кріпимо 
скобами, випустивши її за грань бруска на 50 мм. 

До поперечних брусків кріпимо стійку (80×80 мм) 
на висоту стіни, до стійки зверху кріпимо по-
здовжній брусок (50×80 мм). Перевіривши верти-
кальність стійок, для забезпечення їх стійкості, з 
боку вздовж стіни підпираємо їх монтажними 
розпірками (50×80 мм), а в площині каркаса влаш-
товуємо зв’язки аналогічного перерізу. Влашту-
вавши жорсткий каркас з одного боку, починаємо 
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вкладати солом'яні блоки (тюки), на кожен шар 
яких накладаємо металеву (можна неметалеву) 
сітку 20×20×1,2 мм. Сітку кріпимо за допомогою 
скоп до дерев’яних стійок вище за 50 мм над 
масивом соломи, з протилежного боку сітку 
випускаємо на 30-50 мм за грань вкладених 
блоків. Солом’яні блоки укладаємо в перев'язку 
так, щоби шви не збігалися. Прокладена 
арматурна сітка впоперек стін сприятиме стійкості 
шарів стіни, забезпечуючи сумісну роботу, а 
також запобігатиме просіданню шарів соломи за 
висотою масиву стін у процесі експлуатації. 

Вклавши солом’яні блоки на висоту стіни, за 
потреби доклавши шар соломи до попередньо 
влаштованих дерев’яних поздовжніх елементів, з 
протилежного боку стіни монтуємо поздовжній 
брусок (50×80 мм) з підрізкою грані. Зверху 
соломи кладемо металеву оцинковану сітку 
10×10×1,2 мм, до поздовжніх дерев’яних елемен-
тів сітку кріпимо скобами і випускаємо її на 
100 мм зі сторони торкрету. З верху стіни на дере-
в’яний каркас горизонтально кріпимо поперечні 
бруски (80×80 мм), в місцях підрізки до них і 
поздовжнього бруса з підрізкою монтуємо профіль 
з бляхи (25×30) t = 0,8 мм. Якісне вкладання 
торкретбетону, влаштування підрізок на гранях 
стіни позбавить торкрет краєвого ефекту. 

Торкретбетон на масив соломи наносимо 
після попереднього його вирівнювання, в два 
шари по 20-30 мм. Перший шар торкрету 
вкладаємо на солом’яну поверхню. Другий шар – 
на вертикальну металеву сітку, яка кріпиться 
в’язальним дротом, до попередньо влаштованих 
поперечних випусків.  

Після проведеного належного догляду і 
дозрівання торкретбетону демонтуємо монтажні 
розпірки, а на верхню грань стіни вкладаємо 
дерев’яний оброблений брус, або перекриття. Всі 
дерев’яні елементи піддаються обробці антисеп-
тиками і антипіренами (рис. 5). Грань стіни в 
дерев’яному каркасі перед нанесенням захисних 
шарів чи тиньку теж армуємо штукатурною 
сіткою. 

Для покращеного вентилювання солом’я-
ного масиву можна влаштувати в шарі торкрет-
бетону отвори, на відстані 10 см від фундаменту і 
верху стіни з кроком 1,2-1,5 м, діаметром понад  
30 мм. 

Експериментальні дослідження трьох зраз-
ків комплексної стіни із солом’яних блоків під-
твердили результати несучої здатності теоре-
тичної моделі, показали результати такого діапа-
зону – 136-152 кН/м.п. Руйнування комплексної 

стіни відбулося теж через втрату стійкості шару 
торкрету, його випучуванням та зминанням 
торкретбетону у верхній грані стіни.   

 

 
 

Рис. 5. Фрагмент  
комплексної стіни із соломи 

 
Перевага стін із солом’яних блоків, зміц-

нених торкретбетоном, порівняно з класичними 
варіантами, полягає передусім у їх підвищеній 
несучій здатності та можливості надійно захис-
тити масив соломи, зокрема в складних умовах. 

 
Висновки. Запропоновані технології і 

відповідні конструктивні рішення дадуть змогу 
ефективно виготовити екологічну стінову конст-
рукцію із соломи, зміцнену торкретом.  

У процесі проведення експериментальних 
досліджень із зміцнення торкретбетоном стіни із 
солом’яних блоків ми дійшли висновку, що така 
технологія ефективна. Розрахункові і дослідні 
значення, виявлені під час дослідження, показали 
добрі результати.  

Щоб розширити діапазон використання та-
кої технології для спорудження сільськогоспо-
дарських виробничих, громадських і цивільних 
будівель, у тому числі багатоповерхових, потрібно 
провести ґрунтовніші дослідження матеріалів, а 
також їх сумісної роботи, особливо в умовах 
експлуатації.  

На нашу думку, назріла потреба розробки 
державних будівельних норм для зведення стін із 
солом’яних блоків. 
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