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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

 
Вибір вихідних даних для проектування 

У курсовому проекті необхідно розробити креслення марки АБ (перелік 

див. п.1.3.) для громадської будівлі. 

Тему проекту, об’ємно-планувальне рішення будівлі, конструктивний тип 

покриття, матеріал несучих конструкцій призначає викладач у «Завданні на 

проектування» (див. Додаток 1), до якого додається планувальна схема будівлі. 

У «Завданні…» може бути оговорено обов’язкове застосування певних конкре- 

тних конструктивних елементів, необхідність детального опрацювання певних 

конструктивних вузлів. 

 
Склад курсової роботи 

 

Архітектурно-конструктивний проект виконується на підставі «Завдання 

на проектування» і складається із графічного матеріалу та пояснювальної запи- 

ски, що містить опис та обґрунтування прийнятих об’ємно-планувальних та 

конструктивних рішень. 

 

П е р е л і к к р е с л е н ь п р о е к т у: 

1. Фасад (з боку головного входу, М 1:200 (або М 1:100). 

2. План 1-го та 2-го поверхів (частина 2-го поверху), М 1:200 (М 1:100). 

3. Поперечний та повздовжній розрізи будівлі у масштабі 1:100 (1:200). 

4. Архітектурно-конструктивні вузли (2 шт) (за вказівкою викладача). 

5. Таблиці: 

- експлікація приміщень; 

- техніко-економічні показники (ТЕП) по будівлі. 



5  

З м і с т п о я с н ю в а л ь н о ї з а п и с к и 

1. Титульний аркуш. 

2. Вихідні дані для проектування. 

3. Об'ємно-планувальні рішення будівлі. 

4. Конструктивні рішення будівлі. 

Конструктивна система будівлі; сітки колон; засоби забезпечення прос- 

торової жорсткості будівлі; наявність деформаційних швів. 

Фундаменти. 

Вертикальні несучі конструкції: стіни/ колони (форма та розміри перері- 

зу, матеріал). 

Перекриття. 

Огороджуючі конструкції (зовнішні стіни). 

Дах: несучі конструкції, несучі конструкції огороджувальної частини та 

покрівля. 

Перегородки 

Сходи і ліфти. 

Підлоги. 

Вікна і двері. 

5. Протипожежні заходи. 

6. Зовнішнє і внутрішнє оздоблення. 

7. Інженерне обладнання. 

8. Література. 

 

Графічна частина проекту виконується на аркуші формату А1 

(594×841 мм) або 2А2 (420×594 мм). Креслення виконуються олівцем або за 

допомогою комп’ютерної графіки. 

Компонування креслень на аркуші можна здійснювати за схемою, показа- 

ною на рис.1.1. 

Необхідно відзначити, що наведена схема не є універсальною. Великі га- 

баритні розміри будівлі, форма плану, що перекривається, можуть бути причи- 

ною зміни масштабів креслень та їх пропонованого розміщення на аркуші. При 

цьому слід пам’ятати, що основні креслення (плани, розрізи) розташовують у 

верхній і лівій частині аркуша, вузли й таблиці – у правій і нижній. 

Склад креслень може бути змінений викладачем. 

Для того, щоб креслення були чіткими, виразними та легко читались не- 

обхідно при їх оформленні застосовувати лінії різної товщини, а саме: 

– для позначення основних несучих конструктивних елементів будівлі, 

що потрапляють в перетин (фундаменти, стіни, колони, перекриття, сходи, 
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Таблиці 

 

План 2-го поверху в осях Х-Y 
Вузол 

Основни й напис 

 

Розріз 2-2 

План 1-го поверху 

Розріз 1-1 Фасад 

конструкції даху) – товщина ліній повинна бути від 0,4 до 0,6мм (на вузлах при 

М1:10…1:25); 

– для позначення огороджуючих конструктивних елементів будівлі та до- 

поміжних ліній (координаційні вісі, розмірні, штрихові, виносні, пунктирні лі- 

нії та ін.) – товщина ліній повинна бути від 0,1 до 0,2мм. 

Всі написи на кресленнях та в штампі повинні виконуватися згідно з ви- 

могами ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої докуме- 

нтації». 

При використанні комп'ютерної графіки, в учбових цілях, допускається 

використання шрифту типу ISOCPEUR, зображення - курсив. 

Висота шрифту: 

– основні надписи (план, фасад, розріз)– від 5мм до 8мм; 

– надписи в штампі, таблицях, виносних лініях, розміри – від 2,5 мм – до 

3,5 мм; 

Зміст креслень, їх оформлення повинні бути виконані в відповідності з 

нормативними документами і наступними рекомендаціями. 

Пояснювальна записка виконується на аркушах формату А4 згідно з пра- 

вилами оформлення текстових документів. 
 

 

Рис.1.1. Рекомендована схема розташування креслень на аркуші 

формату А1 
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Послідовність та методика роботи над проектом 

 

Проект рекомендується виконувати у певній послідовності. Основні етапи 

роботи над проектом наступні: 
 

1. П і д г о т о в ч и й е т а п: 

– уважно ознайомитися з завданням на проектування; підібрати рекомен- 

довану навчальну, довідкову та нормативну літературу; 

– на основі вивчення відповідних розділів довідково-навчальної літератури 

й конспекту лекцій скласти чітке уявлення про об’ємно-планувальні та конс- 

труктивні рішення будівель заданого типу, про особливості будови та роботи 

заданого типу конструкції покриття; 

– підібрати за каталогами, довідниками несучі та огороджувальні констру- 

кції для проектованої будівлі. Особливу увагу слід приділити опрацюванню ве- 

ликопролітних конструкцій покриття того типу, що зазначений у «Завданні на 

проектування» (геометричні параметри основних конструктивних елементів 

покриття приймаються конструктивно згідно з рекомендованими співвідно- 

шеннями h/L та f/L). 

 
2. Розробка е с к і з і в о с н о в н и х к р е с л е н ь: 

Роботу над проектом рекомендується розпочати з розроблення ескізів. 

Призначення ескізів – уточнення об’ємно-планувального і конструктивного рі- 

шення будівлі та її окремих частин до креслення проекту начисто. Під час ро- 

боти над ескізними кресленнями повинні бути опрацьовані наступні питання 

(прийнятне варіантне проектування): 

– основний проліт конструкції покриття, наявність консолей та їх виліт; 

– основні геометричні параметри несучих конструкцій покриття; 

– крок основних несучих конструкцій покриття; 

– способи сприйняття розпору (за наявності); 

– конструкції, що використовуються у якості вертикальних несучих конс- 

трукцій (колони, стіни. підкроквяні конструкції); 

– сітка колон адміністративної частини будівлі; крок колон фахверку заль- 

ного приміщення; 

– наявність та влаштування деформаційних швів; 

– прив’язка колон до осей 

– забезпечення просторової жорсткості покриття, будівлі в цілому; 

– обриси поперечного розрізу, організація водовідведення з покриття 

(зовнішній або внутрішній). 
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Ескізні креслення рекомендується виконувати у наступній послідовності: 

– розробити схему плану, на якій будуть показані основні несучі та огоро- 

джувальні конструкції будівлі, нанесені координаційні вісі, указані основні ро- 

зміри, що характеризують будову (проліт та крок основних несучих конструк- 

цій, колон фахверку); виконати світлотехнічний розрахунок зального примі- 

щення спортивної споруди; 

– узгодити ескізні рішення з керівником. 

– виконати ескіз поперечного розрізу будівлі, котрий буде надавати уяв- 

лення про об’ємно-просторове рішення будівлі; про вибір основних несучих та 

огороджувальних конструкцій, наявність та тип ліхтарів у покритті, склад «по- 

крівельного пирога». На ескізі необхідно вказати основні позначки, що харак- 

теризують висотне рішення будівлі; 

– розробити схему плану основних несучих та огороджувальних конструк- 

цій покриття будівлі, на котрій будуть нанесені координаційні вісі,указані ос- 

новні розміри, що характеризують будову покриття (проліт та крок основних 

несучих конструкцій, крок прогонів). Особливу увагу приділити питанню рі- 

шення просторової жорсткості покриття; 

– розробити схему плану покрівлі. 

Під ескізним виконанням креслення в даному контексті мається на увазі 

креслення, на якому нанесені основні конструктивні елементи і координаційні 

осі, але не позначені в повному обсязі необхідні розміри, деталі, пояснюючі на- 

писи. Ескізи можна виконувати на аркушах формату А4 (або А3) без викорис- 

тання креслярських інструментів, але дотримуючись пропорції зображення. 

У курсовому проектуванні часто зустрічаються будівлі з круглою формою 

плану. На рис. 1.2 показано послідовність маркування радіальних та кругових 

координаційних осей. 
 
 

Рис. 1.2. Правила позначення радіальних та кільцевих 

координаційних осей 
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3 .  В и к о н а н н я  з а д а н и х  к р е с л е н ь .  Д е т а л ь н е  о п р а ц ю- 

в а н н я   к о н с т р у к т и в н и х   р і ш е н ь   в у з л і в ,   д е т а л е й 

п о к р и т т я : 

Основні креслення необхідно виконувати у наступній послідовності: 

– виконання планів будівлі у відповідності до вимог [18, 19]; 

– виконання розрізу будівлі (виконання розрізу можна вести паралельно з 

розробкою планів покриття, покрівлі); 

– виконання планів покриття, покрівлі; 

– виконання фасаду будівлі; 

– детальна розробка конструктивних вузлів, деталей; 

– підрахунок техніко-економічних показників проекту; 

– розробка пояснювальної записки. 

 
Перелік обов’язкових позначень на архітектурно - 

конструктивних кресленнях 

 

Плани поверхів  

Креслення поверхів виконують в масштабі 1:200 (1:100). При виконанні 

плану поверху положення уявної горизонтальної січної площини розрізу 

приймають на рівні віконних прорізів або на 1/3 висоти поверху, що 

зображується. У випадках, коли віконні прорізи розміщені вище січної 

площини, по периметру плану розміщують переріз відповідних стін на рівні 

віконних прорізів. 

Креслення планів починають з нанесення координаційних осей, після 

цього наносять несучі колони/стіни будівлі, огороджуючи стіни і перегородки. 

На планах поверхів наносять і указують: 

– координаційні осі будівлі; 

– розміри простінків і віконних прорізів та їх прив'язку до осей; 

– відстань між координаційними осями; 

– відстань між крайніми координаційними осями; 

– лінії розрізів, які проводять, як правило, по сходовій клітці з таким 

розрахунком, щоб в розріз попадали прорізи вікон, зовнішніх воріт і дверей; 

– позначення віконних і дверних прорізів; 

– позначення вузлів і фрагментів планів; 

– внутрішні розміри (поздовжні і поперечні); перетин та прив'язку 

внутрішніх і зовнішніх стін, колон, перегородок; 

– вентиляційні канали; 

– назва приміщень, їх площі. 
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Площі приміщень наводять в нижньому правому кутку плану і 

підкреслюють. Допускається найменування приміщень, їх площі наводити в 

експлікації (форму див. у додатку 4). 

Якщо плани поверхів будинку мають відмінності один від одного тільки 

на окремих ділянках, то повністю можна виконати план першого поверху, а 

для інших поверхів виконати тільки ті частини плану, які необхідні для показу 

відмінності від плану зображеного повністю. 

У назвах планів поверхів будинку або споруди вказують відмітку чистої 

підлоги або номер поверху. Приклади: «План на відм. 0,000»; «План 2 

поверху». При виконанні частини плану у назві вказують осі, які обмежують 

цю частину плану. Приклад: «План на відм. 0,000 між осями 1 – 8 та А – Д». 

Під найменуванням частково зображеного плану наводять запис: "Решту див. 

план (найменування повністю зображеного плану)". 

На планах поверхів виконують специфікації заповнення елементів 

віконних, дверних і інших прорізів, які замаркіровані на планах і фасадах. 

Приклад виконання специфікації елементів заповнення прорізів наведений в 

додатку 4. 

 

Розрізи 

Розрізи (поперечний та поздовжній) виконуються відповідно до лінії пере- 

різу, указаній на плані. Положення площин розрізів позначається на плані ліні- 

ями (слід площини, що перетинає) і стрілками, які вказують напрямок погляду. 

Напрямок погляду для розрізу за планом будівлі приймається, як правило, зни- 

зу вверх та справа наліво. Розрізи позначаються арабськими цифрами (допуска- 

ється великими літерами кирилиці). 

На розрізах конструктивне рішення будівлі і його елементів повинно бути 

виявлено якомога повніше. Тому положення уявної вертикальної січної площи- 

ни обирають з таким розрахунком, щоб у зображення потрапляли прорізи вікон, 

зовнішніх воріт, дверей, ліхтарів у покритті 

Креслення розрізу також слід починати з нанесення координаційних осей. 

На розрізі зображуються всі елементи, що потрапляють в перетин, і контури 

елементів, які розташовані безпосередньо за лінією розрізу. Із видних елементів 

на розрізах зображають тільки елементи конструкцій будівлі (колони, ферми, 

балки), відкриті сходи та майданчики, трибуни, що знаходяться безпосередньо 

за площиною розрізу. 

Креслення розрізів виконують у масштабі 1:100 (1:200).. На розрізах 

наносять і вказують: 
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− координаційні осі будівлі і відстані між крайніми осями, осі біля 

деформаційних швів; 

– конструкцію фундаменту (якщо потрапляє у перетин); внутрішні і 

зовнішні стіни, перегородки, перемички, конструкції перекриття, сходові 

марші та площадки; 

– конструкція покриття, склад покриття; 

– віконні і дверні прорізи; 

− посилання на вузли, зазначені на розрізах; 

– конструкція підлоги, склад підлоги; 

– штрихування елементів, що перетинаються січною площиною (стіни, 

перегородки); 

– висотні відмітки; усередині об’єму будівлі : позначки підлоги, майдан- 

чиків та перекриттів (за наявності), низу /верху несучих конструкцій покриття і 

т. п.; зовні об’єму будівлі : позначки рівня землі, прорізів та отворів у сті- 

нах, верху стін та ліхтарів; 

Підлогу на ґрунті зображають однією суцільною товстою лінією, підлога на 

перекритті − однією суцільною тонкою лінією незалежно від кількості шарів в 

їх конструкції. Склад і товщину шарів перекриття та покриття вказують у 

виносному написі. 

 
 

Плани покриття  та покрівлі 

У межах навчального проектування можна виконувати плани покриття та 

покрівлі на одному кресленні: для половини об’ємно-планувальних чарунок – 

план покриття, для інших – план покрівлі (див. Додаток 2). 

Креслення виконують в масштабі 1:200(1:400). 

На плані покриття слід показати: 

– координаційні осі; 

– елементи покриття: плити (або прогони), кроквяні конструкції (балки, 

арки, ферми, гнучкі нитки, …), парапетні або карнизні плити (за наявності); 

– елементи, що забезпечують жорсткість покриття (горизонтальні та верти- 

кальні в’язи); 

– маркування елементів або пояснювальні надписи. 

На плані покрівлі наносять: 

– крайні координаційні осі й відстані між ними; координаційні осі, що про- 

ходять у характерних місцях покрівлі: біля деформаційних швів, у місцях усту- 

пів у плані та перепадів висот будівлі, біля водоприймальних воронок, торців 

ліхтарів; 
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– межі ділянок з різною конструкцією покриття або різним матеріалом по- 

крівлі (з пояснювальними надписами), їх розміри; 

– парапети, металеві огородження, пожежні сходи; 

– позначення схилів покрівлі, розжолобки, гребні, водоприймальні ворон- 

ки; 

– позначки або схематичний поперечний профіль покрівлі (даху) у вигляді 

накладеного перерізу (контур перерізу обводять безперервною основною ліні- 

єю) з вказівкою напрямку та значення схилів покрівлі. Профіль являє собою 

вид справа наліво або знизу вверх; 

– деформаційні шви; 

– світлоаераційні ліхтарі; 

– вентиляційні шахти, дефлектори та інші елементи та пристрої, які на ін- 

ших кресленнях показувати та маркувати недоцільно; 

– посилання на вузли, не замарковані на розрізі. 

 

 
Креслення  вузлів 

У проекті повинно бути розроблено не менше двох деталей або вузлів, що 

характеризують взаємозв’язок, сполучення різних конструктивних елементів 

будівлі. Деталі зображуються в тій же проекції, що й основне креслення; опра- 

цьовуються детально, з використанням умовних позначок матеріалів, вказівкою 

всіх необхідних розмірів та пояснювальних надписів. 

Креслення вузлів виконують в масштабі 1:20 (1:50). Виносні написи до 

багатошарових конструкцій і виносні елементи (фрагменти фасадів, планів, 

розрізів і вузли)виконують з урахуванням наступних вимог: 

− при виконанні вузлів відповідне місце позначають на плані або розрізі 

колом (тонкою лінією) з вказівкою порядкового номера римською /арабською 

цифрою або ж буквеного позначення виносного елементу, приклад див. у 

додатку 3. Якщо вузол поміщений на іншому листі, то під полицею лінії 

винесення приводять номер листа, на якому поміщений вузол; 

− біля зображення виносного елементу в кружку вказують його 

порядковий номер; 

− фрагменти на фасадах, планах і розрізах будівель відзначають фігурною 

дужкою; під фігурною дужкою наносять порядковий номер (арабськими 

цифрами) і найменування фрагмента, наприклад "Фрагмент 1"; якщо фрагмент 

поміщений на іншому кресленні, то під фігурною дужкою дають посилання на 

цей лист, наприклад "Фрагмент 1, лист 3"; 
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Безпосередньо на вузлі необхідно показати основні елементи та 

конструкції, а також їх: розміри, прив’язку до координаційних осей, виносні, 

маркувальні та інші надписи; штрихування матеріалів. 

 

Складання пояснювальної записки до курсової роботи 

 
Пояснювальна записка є складовою частиною проекту, і робота над нею 

має виконуватися впродовж виконання курсового проекту. 

Записка повинна містити обґрунтування та описання конкретних об’ємно- 

планувальних та конструктивних рішень, прийнятих для будівлі, що 

розробляється у проекті. 

Пояснювальна записка повинна бути написана чорнилом (набрана на 

комп’ютері) на одному боці стандартних аркушів паперу, зброшурована й 

оформлена титульним аркушем; сторінки необхідно пронумерувати. 

Після титульного аркуша у пояснювальній записці наводиться «Зміст», 

що містить перелік основних розділів пояснювальної записки. 

 
Перелік розділів пояснювальної записки. 

1. Вихідні дані для проектування (аркуші завдання). 

2. Вступ. 

3. Об’ємно-планувальні рішення будівлі. 

4. Конструктивні рішення будівлі. 

5. Опоряджувальні та спеціальні роботи. 

6. Інженерне обладнання. 

7. Використана література. 

 
Нижче наводиться короткий зміст відомостей, які мають бути 

відображені у відповідних розділах пояснювальної записки. 

 
Вступ 

У цьому розділі слід навести загальні данні, особливості застосування та 

роботи великопролітних конструкцій покриття, що ви застосували у 

курсовому проекті. 

 
Вихідні дані для проектування 

У цьому розділі слід описати основні вихідні дані (у відповідності до 

заданого варіанту), необхідні для будівельного проектування будівлі: 

а) дані, що характеризують район будівництва: географічний пункт 

будівництва та кліматичні умови району будівництва (розрахункова 
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температура та вологість зовнішнього повітря, переважаючий напрямок вітру, 

глибина сезонного промерзання ґрунту, снігове та вітрове навантаження); ці 

дані наведені в [5]; 

б) клас будівлі за наслідками; 

в) поверховість, довжина будівлі і т. п.; 

Особливі умови будівництва (сейсмічність, підтавання території та ін.) у 

даному проекті не розглядаються. 

 
Об’ємно-планувальні рішення 

Спочатку необхідно описати конфігурацію будівлі у плані, вказати її 

габаритні розміри в осях,кількість поверхів та їх висоту; кількість 

температурних /деформаційних блоків. Потім – охарактеризувати основні 

об’ємно-планувальні рішення: розміщення основних функціональних груп 

приміщень (вхідна група, основні приміщення, підсобні та допоміжні 

приміщення, горизонтальні та вертикальні комунікації), їх склад та 

відповідність параметрів нормативним документам; навести таблицю 

експлікації приміщень. Необхідно зазначити кількість входів, кількість сходів . 

Необхідно також відзначити, як забезпечується природне освітлення 

будівлі (вікна у стінах, ліхтарі у покритті) і його відповідність нормативним 

вимогам (навести світлотехнічний розрахунок). 

Описати рішення фасаду будівлі та інтер’єрів, відмітивши зв'язок 

архітектурних рішень з функціональною спрямованістю. 

У кінці необхідно навести основні техніко-економічні показники об’ємно- 

планувального рішення будівлі: 

– площа забудови, (м2); 

– загальна площа, (м2); 

– нормована площа; (м2); 

– будівельний об’єм, (м3). 

 
Конструктивні рішення 

Спочатку слід охарактеризувати будівельну систему будівлі, тобто 

описати прийняту конструктивну систему, матеріал основних несучих 

конструкцій та способи їх зведення (збірні, монолітні і т. п.). Слід вказати 

розміри застосованих сіток колон, прольоти несучої конструкції покриття 

зального приміщення. Якщо в будівлі є деформаційні шви ‒ вказати місце їх 

знаходження. Слід приділити увагу засобам забезпечення просторової 

жорсткості будівлі. 

Далі необхідно детально описати конструктивні рішення всіх елементів 

будівлі з вказівкою їх матеріалу, розмірів перетину. 
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Фундаменти під колони: описати тип фундаментів, їх конструкцію, 

глибину закладання, позначку верхнього обрізу фундаменту, спосіб сполучення 

з колонами. 

Фундаментні балки: геометричні параметри, матеріал і спосіб передачі 

навантаження на фундаменти колон, позначку верху балки. Описати 

гідроізоляцію, вимощення. 

Колони основного каркасу й фахверкові. Навести описання конструкцій: 

форму поперечного перерізу та його розміри, матеріал. 

Елементи перекриттів (за наявності). Вказати конструкцію перекриття 

та технологію виготовлення (наприклад: залізобетонне ребристе монолітне; або 

– залізобетонна монолітна плита по металевій балковій клітці; і т.п.). Надати 

описання елементів конструкції перекриття: матеріал, висота перерізу, вузли 

сполучення. Якщо відповідно до потреб планувального рішення були 

застосовані різні сітки колон, що вимагало різних конструктивних рішень ‒ 

описати кожне з них. 

Конструкції покриття. Спочатку слід вказати тип конструкції (ферми, 

арки, висячі конструкції, комбіновані і т. п.) і найбільш загальні 

характеристики: матеріал, проліт, крок, відносна висота (h/L) та висота для 

ферм; статичну схему, стрілу підйому, розміри перетину для арок та ін. Для 

розпірних конструкцій слід вказати, які конструктивні елементи його 

сприймають: затяжки, відтяжки, колони-пілони та ін. Для кінематично 

нестійких конструкцій необхідно вказати засоби забезпечення кінематичної 

стійкості покриття. 

Для плоских конструкцій необхідно вказати засоби забезпечення 

просторової жорсткості покриття. 

Далі слід описати несучі елементи огороджувальної частини 

покриття: тип конструкції (плити, прогони та ін.), матеріал, крок, розміри 

перетину,способи з’єднання з іншими елементами. 

Покрівля та водовідвід з покриття. Указати тип покриття (плоске або 

схильне, сумісне, що вентилюється або не вентилюється, і т. п.). Описання 

шарів «покрівельного пирога». Рішення водовідводу з покриття 

(неорганізований або організований, зовнішній або внутрішній, елементи 

системи водовідводу, місце скидання води). 

Стіни зовнішні. Указати прийняту статичну схему стін (самонесучі або 

ненесучі). Описати конструктивне рішення стін, що застосовуються – 

одношарова або багатошарова (матеріал, товщина шарів з посиланням на 

теплотехнічний розрахунок); забезпечення стійкості самонесучих стін і способи 

навіски ненесучих стін; улаштування цоколя, карниза (парапету). 
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Сходи. Призначення (службові, пожежні тощо), розташування, описання 

конструкцій, серії. 

Перегородки. Описання конструкцій. Матеріал,товщина. 

Вікна. Описання конструкцій, матеріал переплетень та віконного 

заповнення, маркування (ДСТУ). 

Ліхтарі. Описання типу ліхтаря та прийнятого конструктивного рішення 

(обґрунтування). 

Підлоги. Описання типів підлог та їх конструкцій. 

Ворота та двері. Тип, розміри, матеріал, ДСТУ. 

Додаткові елементи. Деформаційні шви, протипожежні перегородки. 

Описання конструкцій, обґрунтування. 

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення. 

Необхідно описати оздоблення зовнішніх стін, перегородок, стель, 

металевих елементів. Внутрішнє оздоблення приміщень, як правило, залежить 

від їх функціонального призначення. 

Інженерне обладнання. 

В цьому розділі слід описати системи опалення, водопостачання, 

кондиціонування, що застосовані у будівлі. 

Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни. 

Розрахунок стіни повинен бути виконаний відповідно до діючих 

нормативних документів […], приклад розрахунку наведений в […]. 

Приклад оформлення титульного аркуша наведений у додатку Х. 

Світлотехнічний розрахунок залу спортивного призначення. 
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2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

КОНСТРУКЦІЙ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ 

 
Загальні відомості 

 

Громадські будівлі призначені для задоволення різноманітних культурно- 

побутових потреб суспільства. 

Головним фактором, основою об΄ємно-планувального рішення і організації 

в цілому внутрішнього простору будівель та споруд громадського призначення 

являється їх функціональне призначення. Кожному типу громадських будівель 

властиві свої просторові схеми, напрямки головного руху, схеми взаємозв’язків, 

групування приміщень ядра та підпорядкованих елементів. Але, незважаючи на 

різноманітність об'ємно-планувальних рішень, з конструктивної точки зору 

громадські будівлі можна розділити на дві групи: 

– будівлі з дрібно чарунковою структурою, тобто з приміщеннями невели- 

кої площі; 

– будівлі, в яких присутні приміщення зального типу. 

В будівлях першої групи можливі конструктивні системи з несучими сті- 

нами, каркасні та з неповним каркасом. З огляду на вимоги гнучкого плануван- 

ня, в громадських будівлях частіше використовують каркасну систему з навіс- 

ними або самонесучими стінами. У таких будівлях можна використовувати 

конструктивні елементи, що застосовують і в житловому будівництві ‒ залізо- 

бетонні плити перекриттів, балки, колони. 

В будівлях другої групи ‒ з зальними приміщеннями ‒ також частіше ви- 

користовують каркасну систему з навісними або самонесучими стінами, хоч 

системи з несучими стінами також можливі. Для покриття зальних приміщень 

використовують конструкції великого прольоту: ферми, арки, рами та ін. 

Конструкції будівель з дрібно чарунковою структурою вивчалися студен- 

тами у попередніх семестрах. В даному курсі студенти повинні запроектувати 

будівлю громадського призначення з зальними приміщеннями, або з сіткою ко- 

лон, більшою за середню. До такого типу відносяться: видовищні будівлі, спор- 

тивні споруди, виставкові будівлі та комплекси торгово-побутового обслугову- 

вання (криті ринки, торгові центри) та інші. 

Якщо всі конструктивні системи покриття розглядати з позицій факторів, 

які мають особливий вплив на архітектурний вигляд усієї споруди, то їх можна 

класифікувати за трьома основними ознаками (по одній із кожної пари): 

– плоскі або просторові; 

– решітчасті (наскрізні, сітчасті) або суцільні (суцільностінчасті); 

– безрозпірні або розпірні. 
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Плоскими називаються конструкції, які мають дві ознаки: 

– основні несучі елементи системи лежать в одній площині; 

– дія зовнішніх сил, застосованих до конструкції, відбувається у цій же 

площині. 

Усі інші конструкції належать до класу просторових. 

На відміну від площинних, просторові покриття працюють одночасно у 

двох або кількох напрямках. До них належать перехресні системи, оболонки, 

складки, пневматичні конструкції та інші. 

 
У розпірних конструкціях під впливом власної маси і зовнішніх вертикаль- 

них навантажень виникають на опорах, окрім вертикальних, ще й горизонтальні 

складові реакцій, що називаються розпором. Безрозпірними конструкціями на- 

зиваються такі, у яких при завантаженні вертикальними навантаженнями гори- 

зонтальні складові опорних реакцій відсутні. 

Матеріали, із яких виготовляються сучасні несучі конструкції великопро- 

літних покриттів – це сталь, алюмінієві сплави (для конструкцій спеціального 

призначення), залізобетон , деревина. 

У курсовому проекті для покриття зального приміщення застосовують ба- 

лки, ферми, арки, рами та перехресно-ребристі конструкції. 

 
 

А Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 2.1. Приклади об’ємно-планувальних та конструктивних рішень бу- 

динків з зальними приміщеннями 

А – фрагменти об’эмно-конструктивних рішень; Б – розрізи будівель 
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2 

А А А 

2 

Прив’язка колон до координаційних осей 

 
Прив'язка колон до координаційних осей каркасних будинків повинна 

прийматися в залежності від їх положення в будівлі. Колони середніх рядів 

розташовують так, щоб геометричні осі їх перетинів поєднувалися з координа- 

ційними осями (рис. 2.2а). Інші прив'язки допускаються в місцях: 

- деформаційних швів; 

- перепаду висот; 

- в торцях будівель; 

- в окремих випадках, обумовлених уніфікацією елементів перекриттів. 

Прив'язка крайніх рядів колон каркасних будинків до крайніх коорди- 

наційних осей приймають з урахуванням уніфікації крайніх елементів констру- 

кцій з рядовими елементами; прив'язку здійснюють одним із таких способів: 

1) внутрішню площину колон зміщують від координаційних осей всереди- 

ну будівлі на відстань, рівну половині ширини колони середніх рядів (рис.2.2б); 

2) геометричну вісь колон поєднують з координаційною віссю (рис.2.2в); 

3) зовнішню грань колони поєднують з координаційною віссю (рис.2.2г). 

Зовнішню грань колон допускається зміщувати від осі назовні на відстань 

f, кратну 3М, М або ½М (рис.2.2д). 

При прив'язці до осей перпендикулярного напрямку (цифрових), слід по- 

єднувати геометричні осі з координаційними; винятки можливі щодо кутових 

колон, колон у торців будівель і деформаційних швів. 

У торцях будинків з зальними приміщеннями (для покриття яких засто- 

совують ферми, арки та ін. конструкції) зміщують геометричні осі колон все- 

редину будівлі на відстань 500мм (кратну модулю М, або ½М) (рис.2.2е). Таке 

розташування колон дає можливість розмістити верхню частину колон торце- 

вого фахверка між стіною і пристінною несучою конструкцією покриття (рис. 

2.3, а, б). При застосуванні стінового огородження з легких конструкцій (сенд- 

віч-панелі і т. п.) торцеві колони, так само як і рядові, можуть мати центральну 

прив'язку до торцевої координаційної осі. 
 

Рис.2.2. Прив’язка колон каркасних будівель до координаційних осей: 

а – середніх рядів; б ÷д – крайніх рядів; е – у торцях будинків 
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Рис.2.3. Установка приколонної стійки фахверка при нульовій прив'язці 

колон основного каркаса 

 
У місцях перепаду висот і деформаційних швів, здійснюваних на парних 

або одинарних колонах, слід керуватися наступними правилами: 

1) відстані між парними координаційними осями повинно бути кратним 

модулю 3М (або М, ½ М); прив'язка кожної колони приймається відповідно до 

попередніх вимог (рис.2.5а,б); 

2) при парних колонах, що прив'язуються до однієї координаційної осі, ві- 

дстань k від координаційної осі до геометричної осі колони повинна бути крат- 

ною 3М (М, ½М) (рис.2.5в); 

При одинарних колонах, що прив'язуються до одинарної осі, геометричну 

вісь колон поєднують з координаційною віссю (ріс.2.5г). 

В одноповерхових будинках висоту поверху вимірюють від поверхні під- 

логи до конструкції покриття на опорі (рис.2.4) і приймають кратною 0,6 м. 

 

 
Рис.2.4. Координаційна висота поверху: 

1 – координаційна площина підлоги; 2 – підвісна стеля 
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Рис.2.5. Прив’язка колон до координаційних осей в місцях влаштування 

деформаційних швів та перепаду висот: 
а, б – на парних осях з парними колонами; в – на одній осі з парними колонами; 

г – при перепаді висот без влаштування деформаційного шва; д – при перепаді висот між 

паралельними прольотами; е – при перепаді висот між взаємно перпендикулярними 

прольотами 

 

 
Каркасні системи 

 
Каркасні системи застосовують для усіх видів цивільних та промислових 

споруд. На основі каркасних систем проектують будівлі зі значними вільними 

просторами, а також з можливістю зміни з часом внутрішньої планувальної 

структури. 

Каркасні системи дозволяють строго розділити конструкції на несучі і ого- 

роджувальні і застосовувати для них найбільш відповідні матеріали: жорсткі і 

міцні для несучих, легкі, тепло- і звукоізоляційні для огороджувальних. 

За матеріалом основних елементів розрізняють каркаси дерев'яні, металеві, 

залізобетонні, комбіновані. 

За способом забезпечення просторової жорсткості каркаси будівель з дріб- 

но чарунковою структурою поділяють на такі конструктивно-статичні типи: 
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o рамні ‒ характеризуються розташуванням жорстких рам уздовж і попе- 

рек будівлі (тобто з просторовими рамами); 

o в'язеві ‒ утворюються шляхом шарнірного з'єднання колон і ригелів в 

двох вертикальних площинах (уздовж і поперек будівлі); просторова 

жорсткість будівель забезпечується в обох напрямках зв’язками жорст- 

кості або ядрами жорсткості; 

o рамно-в’язеві ‒ являють собою систему плоских жорстких рам, розта- 

шованих поперек (або вздовж) будівлі і з'єднаних між собою в іншому 

напрямку шарнірно; в площині "із рам" встановлюються зв'язки жорст- 

кості. 

 

Рис. 2.6. Конструктивно-статичні схеми каркасних будівель 

з дрібно чарунковою структурою: 

 
а – рамна; б – рамна-в’язева; в – в’язева; 1 – ригелі; 2 – стінки (або решітчасті зв’язки) 

жорсткості; 3 – плита перекриття 

 
Каркас одноповерхових великопролітних приміщень (будівель) частіше 

проектують як площинну стійко-балочну систему, що складається з поперечних 

рам, пов'язаних поздовжніми елементами (рис.2.8). 

Поперечну раму формують з колон і плоских несучих конструкцій пок- 

риття (балки, ферми, арки та ін.). Поперечні рами виконують безшарнірни - 

ми або двохшарнірними ( рис. 2.7). 

До поздовжніх елементів каркаса, які забезпечують жорсткість в поздов- 

жньому напрямку, відносять фундаментні та обв'язувальні балки, підкроквяні 

конструкції, плити покриття і зв'язки жорсткості (між колонами і в покритті). 
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Рис. 2.7. Вибір типу рами одноповерхової будівлі з великим прольотом: 

А - шарнірне сполучення ригеля з колоною; Б - жорстке сполучення ригеля з колоною 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2.8. Каркас одноповерхової будівлі з плоскими конструкціями 

покриття: 

1 – балка покриття; 2 – розпірка; 3 – ригель та стійка торцевого фахверку; 4 – прогони; 

5 – горизонтальні зв’язки жорсткості у покритті; 6 – ригелі стінового фахверку; 

7 – вертикальні зв’язки жорсткості між колонами; 8 – колона; 9 - вертикальні зв’язки 

жорсткості у покритті 
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Каркаси металеві 

 
Сталеві каркаси мають деякі переваги в порівнянні з залізобетонними: ві- 

дносно меншу вагу; конструктивні зручності кріплення огороджувальних конс- 

трукцій і комунікацій; малі розміри перетину колон; можливість створення ве- 

ликопролітних перекриттів без різкого збільшення матеріаломісткості. 

Однак, мала вогнестійкість і корозійна вразливість обумовлюють необхід- 

ність застосування відповідних захисних покриттів. 

Колона ‒ основний елемент каркасу будівлі. За конструкцією колони мо- 

жуть бути суцільного перерізу та наскрізні. 

Найбільше застосування знаходять прокатні широкополичкові двотаври 

або двотаври, зварені з 3-х листів (товщина листів не більше 60 мм) (рис.2.6а,б). 

Габарити перетину складають приблизно 1/14 ... 1/20 від розрахункової довжи- 

ни. Така форма перетину зручна для кріплення балок в двох напрямках, тому 

що всі елементи профілю доступні для постановки болтів. 

Найбільш економічним є круглий порожнистий перетин, що має однакову 

жорсткість щодо будь-якої осі. Істотний недолік ‒ складність кріплення балок 

до колон. 

Прямокутні коробчасті перетини застосовують при великих поздовжніх 

зусиллях і вигині в обох напрямках, при великій розрахункової довжині. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.2.6. Поширені типи перерізів сталевих суцільних колон 

Наскрізні колони(рис.2.7)використовують при відносно невеликих наван- 

таженнях і значній висоті. 
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Рис.2.7.Найпоширеніші види стержнів наскрізних колон: 

а – поперечні перерізи; б – види збоку 

 
База ‒ опорна частина колони і служить для розподілу зосередженого тис- 

ку від стрижня колони на фундамент, забезпечуючи закріплення нижнього кін- 

ця колони. Застосовують бази: 

o без траверс - у вигляді товстої опорної плити (рис.2.8а); 

o у вигляді порівняно тонкої плити, посиленої вертикальними ребрами 

(б) і додатковими листами траверси (рис.2.8в, г) 

При жорсткому защемленні бази кріпляться за допомогою не менше 4-х 

анкерних болтів і притискних планок. Зазвичай бази влаштовують на 0,5 ... 1 м 

нижче за підлогу 1-го поверху і бетонують. 
 

 

 

Рис.2.8. Типи баз колон: 

а, б - при шарнірному поєднані з фундаментом; в,г - при жорсткому поєднані з 

фундаментом 
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Рис.2.9. Стовпчастий фундамент (а) і деталь фундаменту зовнішнього 

ряду колон (б): 

1 – металева колона; 2 – фундаментна балка; 3 - опорний стовпчик; 4 - бетон 

Основним несучим елементом перекриття в металевих каркасах з сіт- 

кою колон до 12 м є балки, які служать ригелями рам. Система несучих балок, 

розташованих в перекритті в двох (або більше) напрямках, називається балко- 

вою кліткою. Поверх балкових кліток влаштовують настил. Застосовують бал- 

кові клітки наступних типів: 

o нормальний тип ‒ містить дві системи балок: головні та балки настилу, що 

спираються на головні (рис.2.10б); 

o ускладнений тип – крім головних балок і балок настилу ‒ допоміжні балки 

(рис.2.10в). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Типи балкових кліток: 

б – нормальний; в –ускладнений 

Другорядні балки 
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Головні балки розташовують уздовж довгої сторони чарунки. Крок балок 

настилу при залізобетонному настилі приймають 2.0…3,5м. На попередній 

стадії проектування висоту балок призначають в наступним чином: головних 

балок – 1/10 ... 1/15 від прольоту, другорядних балок 1/20 ... 1/24 від прольоту, 

що перекривають. 

Сполучення головних і другорядних балок може бути поверховим (спи- 

рання зверху), в одному рівні і зниженим. 

а б в 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.11. Типи спряжень балок: 

а- спирання зверху; б – на одному рівні; в – знижене; 

1 – головна балкка; 2 – допоміжня балка; 3 – балки настилу; 4 – настил 

 

 
б 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис.2.12.Типи настилів при влаштуванні перекриттів (а) та будова перекриття з 

незнімною опалубкою (б) 
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Рис.2.13. Сталеві каркаси будинків: влаштування перекриття 

по типу балкової клітки 

 

 

  
  б

 

Рис.2.14. Приклади шарнірного (а) та жорсткого спирання балок на колони: 

1 – двотаврова балка; 2 – колона; 3 – опорний столик; 4 - опорне ребро; 5 – болти; 6 – 

прокладка; 7 - накладка 

а 
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Каркаси з монолітного залізобетону 

 
Залізобетонні каркаси розрізняють за наступними ознаками: 

o за способом забезпечення просторової жорсткості: рамний, рамно- 

в’язевій та в’язевій конструктивно-статичні типи 

o за типом конструктивного рішення перекриттів: ригельні (балочні), 

безригельні (безбалочні), з перекриттями по фермах (в тому числі висо- 

тою в поверх). 

o за технологією зведення: збірні,монолітні, збірно-монолітні. 

Безригельний каркас – конструктивна система с плоскими перекриттями, 

що обпираються безпосередньо на колони без допоміжних балок-ригелів. 

Монолітні безригельні каркаси проектують на основі квадратної або пря- 

мокутної сітки колон, при цьому співвідношення між більшим і меншим про- 

льотами обмежується як 4/3. Найбільш раціональна квадратна сітка колон 

6×6°м. 

У монолітних безригельних каркасах суцільна залізобетонна плоска плита 

спирається безпосередньо на колони або колони з капітелями (рис.2.14а, б, в). 

Капітелі забезпечують жорстке сполучення плити з колонами і міцність плити 

на продавлювання, зменшують розрахунковий проліт плити. Товщину моноліт- 

ної плити приймають з умови її необхідної жорсткості в межах 1/32÷1/35 від 

розміру найбільшого прольоту (160÷200 мм при прольотах 6÷8 м). 

Просторова жорсткість будинків з безригельним каркасом забезпечується 

жорстким з’єднанням перекриттів, що виконують роль горизонтальних діаф- 

рагм, з вертикальними несучими опорами каркаса (колонами і короткими сті- 

нами) та з жорсткими стіновими просторовими структурами сходово-ліфтових 

вузлів (ядрами жорсткості). 

Каркасно-ригельні системи залежно від рішення ригелів можуть бути 

двох типів: 

- з головними і другорядними балками в різних напрямках (рис.2.15 та 

рис. 2.16); 

- з балками однакового перетину в двох або трьох напрямках (з перекрит- 

тями кесонного типу(рис.2.15е та рис. 2.18). 

У першому типі каркасу другорядні балки обпираються на пов’язані з 

ними головні балки, а ті – на колони (рис. 2.15д). Компоновка другорядних та 

головних балок може бути різноманітною (рис. 2.16). 

Прольоти головних балок – 6÷9 (12) м, прольоти другорядних балок – 

5÷7 м. В кожному прольоті головної балки розташовують від однієї до трьох 
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другорядних балок. Прольоти монолітної плити перекриття дорівнюють кроку 

другорядних балок і складають 2÷3 м, товщина – 80÷100 мм. 

 

а б в 

г д е 

Рис .2.15. Загальний вигляд конструктивних типів залізобетонних моноліт- 

них перекриттів: 

а, б, в – безригельні; г,д,е - ригельні (ребристі); е – кесонні (вафельні) 

 

 
Рис. 2.16. Типи конструктивно- 

планувальних чарунок залізобетон- 

них монолітних ригельних каркасів: 

1 – колона; 2 – головна балка; 3 – другорядна 

балка;4– монолітна плита перекриття 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.17. Фрагменти розрізів 

монолітного залізобетонного 

ригельного каркасу з головни- 

ми та другорядними балками: 
 

1 – колона; 2 – головна балка; 

3 – другорядна балка; 

4 – монолітна плита перекриття 
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Рис. 2.18. Залізобетонні каркаси з перекриттями кесонного типу: 

а – планувальні чарунки; б – фрагмент розрізу 
 

 
 

 
Рис. 2.19. Кесонні перекриття та форми для їх зведення 

а 



32  

Проектування покриття з застосуванням балок великих 

прольотів. 

 
Балки ‒ плоскі безрозпірні конструкції покриття. Балки є найбільш прос- 

тими несучими конструкціями й ефективно використовуються для перекриття 

прогонів до 18м (30м) (див. табл.2.1). 

Балки можуть бути одно пролітні, багато пролітні, консольні. Основний 

вид напруженого стану - поперечний вигин. 

Висота балки залежить від прольоту, міцності матеріалу, навантажень і від 

допустимих прогинів. Зазвичай висота балок становить 1/10 ... 1/15 від прольо- 

ту, що перекривається. Прогини балок нормуються і зазвичай повинні бути 

близько 1/200…1/300 прольоту. У курсовому проекті при проектуванні балок 

слід приймати висоту балок з цього діапазону згідно таблиці 2.1. 

Табл.2.1. 

Відносна висота перерізу балок та прольоти, що перекриваються 
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Балки покриття виготовляють з металу, клеєних дощок та залізобетону. 

Металеві балки. У покриттях будівель найбільше застосування отримали 

зварні балки двотаврового симетричного перетину (рис. 2.20). У таких балках 

для забезпечення стійкості стінок встановлюють ребра жорсткості на відстані 

(1,0 - 2,0) hст. Зварні балки можуть застосовуватися в якості кроквяних констру- 

кцій прольотом від 12 м до 30 м (є приклади застосування балок прольотом 56 

м). 

Рис.2.20. Зварні двотаврові балки: 

1, 2 – верхній та нижній пояси балки; 3 – стінка; 4 – ребра жорсткості; 5 – опорні ребра 
 

Номенклатура типових зварних двотаврових балок наведена в [5]. 

В значній мірі знизити металоємність балок дозволяє застосування балок з 

гофрованими стінками (рис. 2.21). Гофрування дозволяє підвищити стійкість 

стінки при мінімальній кількості ребер жорсткості. Товщину гофрованих стінок 

приймають в межах 2 - 8 мм. 

 
Рис. 2.21. Балки з гофрованою стінкою 

а - загальний вид балки; б - стик фрагментів балок по довжині 
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Незважаючи на необхідність гофрування і більш складне зварювання по- 

ясних швів, балки з гофрованою стінкою мають меншу витрату металу і трудо- 

місткість виготовлення (на 15 - 25%) завдяки зменшенню товщини стінки і ви- 

ключення значної кількості ребер жорсткості. Висота балок орієнтовно прийма- 

ється 1/15 - 1/25 прольоту. 

Одним з прогресивних напрямків підвищення ефективності двотаврових 

прокатних профілів є створення балок з перфорованою стінкою (рис.2.22). На- 

скрізні двотаври мають висоту і, отже, несучу здатність, що перевищують в 1,3- 

1,5 рази вихідні прокатні двотаври (рис. 2.22). 
 

Рис. 2.22. Балка з перфорованою стінкою 

 
Можливо виготовлення одне - і двосхилих балок, з ухилом як верхнього, 

так і нижнього пояса. 
 

Рис.2.23. Обпирання металевих кроквяних балок на колони: 

а, б – зверху; в – збоку 
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В останні роки особливо широке застосування отримали клеєні дерев'яні бал- 

ки (рис. 2.24). Такі дощато-клеєні балки отримують шляхом склеювання в за- 

водських умовах синтетичним клеєм дощок товщиною не більше 33 мм для ба- 

лок криволінійного обрису і не більше 42 мм для балок прямолінійного обрису. 

Конструкції з клеєної деревини працюють як монолітні. Розміри попереч- 

ного перерізу можуть досягати 50 см ширини і 3 м висоти, при цьому довжина 

елемента може бути більше 30 м. Однак найчастіше максимальні розміри попе- 

речного перерізу пакетів з клеєних дощок складають 300х2300 мм. 

Найчастіше застосовують балки прямокутного перерізу, проте можливе 

виготовлення балок двотаврового перетину (рис. 2.24г). Рекомендований проліт 

(L) ‒ до 24 м. 

Висоту балок на опорі H приймають рівною (1/8÷1/15)L (прольоту). При 

необхідності мати меншу висоту перетину конструкції покриття (до 1/17 L) 

можна використовувати балки, армовані стрижнями сталевої або склопластико- 

вої арматури (рис. 2.23в). Такі балки мають велику несучу здатність і можуть 

використовуватися при прольотах до 30 м. 

Прольоти до 40 м можна перекривати балками коробчастого перетину, 

одержуваного шляхом з'єднання пакетів клеєних дощок (рис. 2.24д). 
 
 

 
Рис. 2.24. Клеєні балки: 

а - найбільш часто застосовувані форми; б - прямокутний перетин; в – прямокутний 

армований перетин; г - двотавровий перетин; д - коробчастий перетин 
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Сполучення балок з колонами зазвичай виконують шарнірними. Кріплення 

балок здійснюють за допомогою металевих профілів, болтів і гвинтів (рис. 2.25). 
 
 

 

 

Рис. 2.25. Варіанти рішень опорних вузлів балок: 

а - обпирання на колону через нерозрізний обв'язувальний брус; 

б - за допомогою накладок з металевих куточків через центруючу прокладку; 

в – за допомогою сталевої закладної деталі; 
 

1 – балка; 2 – колона; 3 – обв’язувальний брус; 4 – підкладка з- бруса; 

5 - сталевий кутик; 6 – центруючи прокладка 

 

 
Перевагами залізобетонних балок є їх висока несуча здатність, вогнестій- 

кість, простота монтажу, порівняно невелика вартість. Основний недолік - ве- 

лика маса. Типовими залізобетонними кроквяними балками перекривають про- 

льоти до 24 м. У практиці будівництва є приклади застосовування залізобетон- 

них балок двотаврового перетину прольотом 42 м і більше. 

 в)  
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Рис. 2.26. Загальний вигляд типових 

залізобетонних балок 
 
 

 

 
 

 
Рис. 2.27. Приклади застосування клеєних дерев’яних балок 

для покриття будівель 
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Покриття з застосуванням ферм 

 
Ферма – несуча конструкція, що складається із стрижнів, розташованих в од- 

ній площині, з’єднаних між собою у вузлах таким чином, що утворюють ґрат- 

часту систему, яка геометрично незмінна навіть у тому випадку, якщо всі реа- 

льні вузлові з’єднання будуть замінені ідеальними шарнірами. 

Ферма як конструкція, що перекриває прогін, у цілому працює на вигин. 

Однак її стрижнева структура вирішена геометрично так, що при прикладенні 

навантаження до вузлів в елементах ферми виникають тільки поздовжні зусил- 

ля розтягнення або стискання. Завдяки цьому матеріал у фермах використову- 

ється більш раціонально, ніж у балках. Ферми легші за балки, проте більш тру- 

домісткі у виготовленні. 

Ферми виготовляють зі сталі,алюмінієвих сплавів, залізобетону, дерева. 

Іноді ці матеріали комбінують, досягаючи найбільш раціонального викорис- 

тання їхніх властивостей. 

Ферми, як і балки, можуть бути однопролітними, багатопролітними (не- 

розрізними) і консольними. 

За обрисом поясів (рис. 2.28) кроквяні ферми можуть бути дуже різномані- 

тні. 
 

 

 
Рис.2.28. Обриси сталевих ферм: 

а,б, г – чотирикутні (з паралельними або непаралельними поясами); в - п’ятикутні 

(трапецієподібні); д – полігональні; е – трикутна; з – сегментні (кругові або параболічні); 

и – лінзоподібна (рибоподібна) 

 
Обрис верхнього пояса кроквяних ферм визначається головним чином ар- 

хітектурою будівлі та пов’язується з обраним матеріалом покрівлі та встанов- 

леним для нього нахилом. 
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Ферми з паралельними поясами проектують під рулонну покрівлю. Вони 

відзначаються певними позитивними якостями,а саме: однотипністю вузлів та 

розмірів елементів, оптимальними (45...600) кутами між розкосами та поясами. 

Трикутні ферми використовують як покриття будівель з крутою холодною 

покрівлею (азбестоцементні плити, покрівельна сталь, черепиця тощо). Конс- 

труктивні недоліки трикутних ферм – різнотипність елементів та вузлів, довгі 

елементи ґрат, а також гострий опорний вузол, у якого у прилеглих панелях ро- 

звиваються великі зусилля; цей вузол складний, і для нього є доступним лише 

шарнірне з’єднання з стійками. Застосовують у прольотах не більше 36м. 

Ферми трапецієподібні, полігональні і сегментні належать до найбільш 

раціональних за витратами матеріалів. У них згладжені недоліки геометричних 

схем, що розглядалися вище. Ферми призначені в основному для рулонних по- 

крівель. Опорні стійки заввишки 1/10 – 1/15 прольоту легко утворюють жорсткі 

вузли прилягання до колон, що робить можливим використання їх у якості ри- 

гелів типових поперечних рам будівель. 

Пояси ферми – її основні силові елементи, що забезпечують сприйняття 

поздовжніх зусиль, що протистоять дії моментів зовнішніх сил. Функції решіт- 

ки більш різноманітні. Вона забезпечує сприйняття зсувних зусиль при вигині, 

утримання поясів у проектному положенні, створення вузлів як точок прикла- 

дення зосереджених навантажень, скорочення розрахункової довжини стисну- 

тих елементів ферми (тобто зменшення їхньої гнучкості). 

Основними типами решітки є розкісна та трикутна. Визначальна ознака 

розкісної решітки – наявність стійок та розкосів, висхідних або низхідних до 

середини ферми. Трикутна решітка відрізняється змінним напрямком розкосів і 

може обходитися без стійок. 

Довжина панелей ферм, яка рекомендується, дорівнює 3м, що відповідає 

ширині типової покрівельної плити. При використанні плит меншої ширини 

меншого шагу прогонів) довжину панелі скорочують або вводять у решітку 

шпренгелі. 

Безрозкісні ферми по суті своєї роботи є рамами з жорсткими вузлами. 

До ферм можна з деякими застереженнями віднести шпренгельні балки, 

що являють собою комбінацію двох- або трьохпрольотної нерозрізної балки та 

підпружної тяги. Шпренгельні балки характерні для металевих та дерев’яних 

конструкцій, де верхнім поясом можуть слугувати нерозрізні прокатні профілі, 

пиляні бруси або пакети клеєних дощок . 
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Рис.2.29. Основні типи решіток ферм: 

а,б – трикутна; в – трикутна з допоміжними стійками; с, ж – розкісна; 

з – розкісна з шпренгелями; д – ромбічна; і – хрестова; к – бізрозкісна (багатопролітна рама) 

 
Крок ферми визначається архітектурним рішенням плану будівлі з ураху- 

ванням вимог модульної системи і конструктивних можливостей кроквяного 

покриття. Чим менший крок ферми, тим легші покриття і самі ферми, але їх кі- 

лькість більша. Оптимальний з точки зору економіки крок колон може бути 

встановлений тільки техніко-економічним аналізом. 

Найважливішим геометричним параметром ферми є її відносна висота h/L. 

Зі збільшенням відносної висоти зростає сумарна довжина елементів ґрат, але 

зменшуються зусилля у поясах. Ваговий аналіз дозволяє встановити оптима- 

льне співвідношення h/L ( табл.2.2). 

Ферми самі по собі – конструкції плоскі. Однак, будучи з’єднані між со- 

бою системою зв’язків, вони перетворюються у своєрідну решітчасту структуру 

з ознаками просторової роботи. Система зв’язків, яка забезпечує просторову 

жорсткість кроквяного покриття, показана на рис.2.30. 

Методи розрахунку ферм достатньо детально описані в [21,23, 30]. 

Особливості металевих ферм. Прольоти металевих ферм доходять іноді 

до 100м, проте, починаючи з 60…70 м, вони зазнають серйозного суперництва з 

боку рам і особливо арок. Область застосування типових металевих ферм – 

прольоти більше 24м. Зазвичай на ферми витрачається більше металу, ніж на 

арматуру залізобетонних ферм. Однак використання полегшених покрівельних 

покриттів (до 1,0 кН/м2) дозволяє знизити витрати металу на ферму майже до 

рівня витрат його на армування залізобетонних ферм. 
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Таблиця 2.2 

Рекомендована відносна висота ферм 
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Рис.2.30. Забезпечення просторової жорсткості фермового «шатра»: 

а- проектне (вертикальне положення ферм забезпечують вертикальні зв’язки 1 і 2; 

б – згину ферм у горизонтальній плоскості при дії вітру перешкоджають міжфермові 

зв’язки 3 («вітрові» ферми); в – боковим зміщенням ферм при дії вітру на бокові стіни 

будівлі перешкоджають горизонтальні зв’язки 4; г – повн6а система зв’язків у покритті. 

Прогони верхнього поясу і розпірки нижнього поясу умовно не показані 

 
Металеві ферми умовно ділять на легкі та важкі. До останніх належать фе- 

рми із зусиллями у поясах, що перевищують 4000...5000 кН. Для легких ферм 

найбільш характерними є перерізи, складені з двох рівнополичкових або нерів- 

нополичкових кутників, швелерів або прямокутних труб (рис. 2.31А); попереч- 

ний переріз всіх елементів може бути виконаний з поодиноких кутників. Най- 

більш економічними за витратами сталі є ферми з круглих електрозварних труб, 

проте вони більш трудомісткі у виготовленні, ніж ферми із прямокутних труб і 

поодиноких кутників. У важких фермах, характерних для великопролітних бу- 

дівель, застосовують переважно Н- і П-подібні поперечні перерізи, оскільки во- 

ни дають змогу проектувати прості з’єднання у вузлах (рис. 2.31Б). 

Недоліком фермових конструкцій є велика будівельна висота. У зв’язку з 

найбільш раціональними системами решітки у великопролітних фермах є ром- 
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бічні або хрестові, які дозволяють зменшити розрахункову довжину стрижнів 

(рис. 2.29і, д). 

Великопролітні важкі ферми економічно доцільно виконувати тригранни- 

ми (трипоясними) (рис. 2.31В) з попереднім напруженням. 

Трипоясні ферми мають високий опір вигину у горизонтальній площині та 

крученню. Це позбавляє необхідності установлення додаткових зв’язків і до- 

зволяє підвищити стійкість стиснутого контуру ферми. 
 

Рис. 2.31. Форми перетину елементів легких (А) та великопролітних важ- 

ких (Б, В) сталевих ферм 
 
 

Рис.2.32 Опорні вузли типових ферм, що опираються зверху на колону 

крайню (а, б); на середню (в) 
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Рис.2.32. Опорні вузли ферм зі стрижнями з круглих труб 

 
Щоб на роботу важких ферм з прольотом понад 40 м не впливали горизон- 

тальні переміщення і повороти на опорах від температурних деформацій, прое- 

ктують спеціальні конструкції рухомих та нерухомих опор (рис. 2.33). 
 

Рис.2.33. Типи опор важких ферм: а – нерухома плиткова; б - нерухома 

балансирна; в - рухома каткова 

 
Схеми типових металевих кроквяних ферм та вузли обпирання на колону 

наведені в Додатку 6. 

 

 

Рис.2.34. Обпирання прогона на 

верхній пояс ферми з гнутих зва- 

рних коробчастих профілів: 

а – на підкладку; б – на підкладку з ре- 

брами 
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Особливості дерев’яних ферм. Дерев’яні кроквяні ферми застосовують 

для перекриття прольотів середнього розміру – від 9 до 36 м. Однак у практиці 

будівництва застосовані ферми прольотом 56м, а в номенклатурі заводів про- 

понуються ферми прольотом до 80 м. 

Застосовувані в покриттях ферми можуть бути з цільної деревини (всі еле- 

менти виконані з брусів або дощок), з клеєної деревини, металодерев'яні, з фа- 

нерних труб і склопластикодерев'яні. 

Клеєні заготівельні блоки 

мають ширину 150 мм. Висота поперечного перерізу в залежності від типу 

блоку дорівнює 306, 340, 408 і 442 мм. Довжина прямолінійних блоків ‒ від 

7600 до 12100 мм, криволінійних ‒ 6500 мм. З великих клеєних блоків збира- 

ються верхні пояси ферм з різним обрисом і різних прольотів (односхилі, три- 

кутні, сегментні і ін.). 
 

 

Рис.2.35. Дерев'яні та металодерев'яні ферми: 

а - типові металодерев'яні сегментні ферми; б - багатокутні брущаті ферми; 

в, г - металодерев'яні трикутні ферми системи ЦНДІБК; д, е - трикутні ферми на лобових 

врубках; ж – трапецієподібна ферма; з - клеєдощата лінзовидна ферма 
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Більшість дерев’яних ферм мають нижній пояс із профільної та круглої 

сталі, тому їх називають металодерев’яними. Власна вага таких ферм менше, 

ніж суцільнодерев’яних чи суцільносталевих. У металодерев’яних фермах вигі- 

дно поєднуються властивості деревини, яка добре працює на стиск у верхньому 

поясі, і сталі у розтягнутому нижньому поясі 

Найбільшого поширення набули метало дерев'яні сегментні ферми індуст- 

ріального виготовлення (серія 1,263-1, вип. 1, 2).. Верхній пояс таких ферм 

окреслено по дузі кола і виконаний з пакета клеєних дощок. Схеми типових се- 

гментних ферм наведені на рис.2.35а. Сегментні ферми можуть бути виготов- 

лені значно більших прольотів. Нижні пояси ферм найчастіше виконують мета- 

левими, проте можливий варіант використання клеєфанерного нижнього пояса 

прямолінійного або криволінійного обрису. Для сегментної ферми з прямолі- 

нійним клеєним нижнім поясом відношення висоти до прольоту рекомендуєть- 

ся приймати не менше1/6, а з металевим нижнім поясом не менше 1/7. 

На рис. 2.36.6 і рис. 2.37 дані конструктивні рішення характерних вузлів 

для метало дерев’яної сегментної ферми прольотом 39 м. 

 
 

Рис.2 36. Конструктивні рішення вузлів металодерев’яної сегментної ферми: 

1 – клеєдощатий верхній пояс; 2 – нижній пояс з двох кутиків; 3 – клеєдощатий розкіс; 4 – 

металевий опорний башмак; 5 – дерев’яна накладка; 6 – сталева з'єднувальна накладка; 

7, 8 – сталевий болт; 9 - з'єднувальна планка 
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Рис.2.37. Конструктивні рішення вузлів металодерев’яної 

сегментної ферми (див. рис. 2.34): 

1 – нижній пояс ферми з двох кутиків; 2 - клеєдощатий розкіс; 3 - сталеві з'єднувальн 

накладки; 4, 5 - сталевий болт; 6 - з'єднувальна планка; 7 – сталевий опорний башмак 

 
Верхній пояс трикутних метало дерев'яних ферм системи ЦНДІБК (серія 

1.860-3) виконують із брусів або клеєних пакетів дощок. Нижній пояс зазвичай 

роблять з профільної або круглої сталі, але також можливий варіант викорис- 

тання пакета клеєних дощок. Стислі розкоси (рис. 2.35 в) і стійки (рис. 2.35 г) 

виконують із брусів або клеєними, а розтягнуті стійку і розкоси - з круглої сталі. 
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З трапецієподібних ферм кращими техніко-економічними показниками ві- 

дрізняється клеєна ферма з розтягнутими опорними розкосами. Ферми застосо- 

вують для перекриття прольотів 12-30м. Верхній пояс виконують з дощок, ни- 

жній (затяжку) - з куточків. Панелі верхнього пояса шарнірно з'єднані з метале- 

вим затягуванням. У фермах прийняті трикутні грати, посилені стійками. 
 

 

 
Рис..2.38. Конструктивні рішення трапецієподібної та трикутної 

металодерев’яних ферм 

 
Ферми проектують з мінімально можливим числом вузлів. Довжина пане- 

лей верхніх поясів брущатих ферм визначається кроком прогонів (або шири- 

ною покрівельних панелей), оскільки обмежений (максимум 25х25 см) переріз 

бруса не може протидіяти вигину, який виникає від розміщення прогонів між 

вузлами. Міжвузлове розміщення прогонів доступне лише для клеєних ферм, 

висота перерізу поясів практично не обмежена. Тому довжина панелей клеєних 

ферм може бути значною – до 6м і більше. При цьому кількість вузлів скорочу- 

ється і знижуються витрати на їхнє виготовлення. 

Рекомендований крок дерев’яних ферм дорівнює 3…6 м; при важких на- 

вантаженнях або при підвісній стелі (підвісному транспорті) – 3…4,5 м. 
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а б 

Рис.2.40. Приклади застосування 

клеєдерев’яних та металодерев’яних 

ферм (б, в) та вузол обпирання 

клеєдерев’яної ферм 

 
 

Рис. 2.39. Опорний вузол кдеєдерев’яної ферми на вклеєних стрижнях: 

1 – верхній пояс; 2 – нижній пояс; 3 – сталеві накладки; 4 – вклеєні стрижні; 5 – центруючи 

сталеві пластинки; 6 – з’єднуваль6ні болти; 7 – підбалка 
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Особливості залізобетонних ферм. У сучасному будівництві 

залізобетонні ферми виготовляють, застосовуючи найбільш раціональні 

геометричні схеми: сегментні, з паралельними поясами, трапецієподібні 

двоскатні. Прольоти типових ферм ‒ 18, 24 і 30м при кроці 6м або 12м 

(рис.2.41). Вважається, що для прольотів більше 36м економічно вигідніші 

сталеві ферми. Однак у світовій практиці існують приклади перекриття 

залізобетонними фермами прольотів 60 і навіть 96м. Залізобетонні ферми 

відрізняються більшою власною вагою, що перевищує вагу сталевих і 

дерев’яних ферм у 2-3 рази. Цей недолік компенсується їхньою підвищеною 

вогнестійкістю та економією (до 50%) сталі. 
 

Рис.2.41. Схеми типових залізобетонних ферм 

 
Вузли залізобетонних ферм по своїй природі жорсткі. Використовуючи 

цю особливість, ферми нерідко роблять безраскоснимі, змушуючи пояса і стій- 

ки своєю роботою на вигин пручатися загальному деформуванню системи. Від- 

сутність розкосів "звільняє" простір всередині ферм і дозволяє його використо- 

вувати як звичайний поверх в багатоповерхових будівлях. При цьому ферми 

служать ригелями багатоярусної рами каркаса будівлі. Елементи таких ферм 

розраховуються за методикою розрахунку рам. 



51  

Покриття з застосуванням арок 

 
Арка – дугоподібно вигнутий стрижень з нерухомими (шарнірно- 

нерухомими) опорами по кінцях (лат. arcus - дуга), що використовується для 

перекриття прольоту. Вісь арки може мати круговий, параболічний, 

еліптичний, трикутний або інший плавний обрис (в основному геометричний). 

Характерною особливістю арки є її робота переважно на стиск, що сприяє 

зменшенню маси конструкції. 

Залежно від стріли (висоти) підйому арки поділяються на пологі та 

підйомисті (піднесені). Чіткої межі між ними немає, але характерними 

величинами відносної висоти цих арок вважають відповідно 1/8…1/6 та 

1/4…1/2. 

Статична робота арки та її тектоніка безпосередньо пов’язані з наявністю 

або відсутністю опорних або ключових шарнірів. Арки і рами можуть бути 

безшарнірними з жорстким забиванням опор, двошарнірними (з шарнірним 

спиранням на фундамент) і тришарнірними, у яких, окрім двох шарнірів на 

опорах, є ще один, який розташовують посередині прольоту (рис. 2.40). 

Тришарнірні арки і рами статично визначні. Арки не чуттєві до осідань та 

горизонтальних зміщень опор, до коливань температури, зручні у монтажі та 

перевезенні у вигляді парних напіварок. Однак через нерівномірний розподіл 

вигинаючих моментів по довжині арки вони найбільш матеріаломісткі. Окрім 

того, вони потребують ключового шарніру. Арки ‒ конструкції розпірні, і в 

тришарнирних арках розпір найбільший. 

Двошарнірні арки та рами одноразово статично невизначні. Розпір трохи 

менший, ніж у тришарнірної арки. Відрізняючись більш сприятливим 

розподілом згинальних моментів по всій довжині, вони отримали найбільше 

розповсюдження. 

Безшарнірні арки та рами тричі статично невизначні. Вони вельми чуттєві 

до осідання опор та температурних впливів, потребують надійної основи та 

потужних фундаментів, що не завжди здійснюється з технічних та економічних 

причин. У той же час серед розпірних конструкцій вони найбільш економічні 

щодо витрат матеріалів, розмір розпору найменший у порівнянні з іншими. 

У таблиці на рис. 2.40 наведені приблизні розміри перетину арок в долях 

від перекриваємого прольоту. 

Арки підйомисті, що встановлюються на ґрунтову основу, передають 

розпір фундаментам, які розраховуються на повну опорну реакцію. 
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а) б) в) 

Примірна висота перерізів рам і арок 

  

 

Рис. 2.42. Схеми рам і арок: 

а – рама безшарнірна; б – двошарнірна; в – тришарнірна; г – арка безшарнірна; 

д – двошарнірна арка; е – тришарнірна; ж – рама з розвантажувальними консолями; 

L – проліт; δ – висота перерізу рам і арок; δ1, δ2 – висота перерізу поблизу шарнірів 

 

 

Якщо ґрунт неміцний і наявна небезпека зсуву фундаменту, то у площині 

підлоги або під підлогою додатково встановлюють затяжки, які повністю або 

частково сприймають розпір (рис.2.41в). Арки пологі, які використовуються як 

несучі конструкції перекриттів, мають, як правило, затяжки. У цьому випадку 

на вертикальні конструкції (стіни, колони) впливають лише вертикальні 

складові опорних реакцій. На рис. 2.41 наведені основні засоби сприйняття 

розпору арок. 

Для арок характерні великі прогони. Вони починають успішно 

конкурувати з фермами при прогонах більше 30м. Нерідко арками 

перекривають прогони майже 60м, а рекордні прогони унікальних аркових 

покриттів перевищують 100м. 

Вид конструкції Рама Арка  

Відношення прольоту 

до висоти перерізу 

 
L/δ 

 
L/δ1 

 
L/δ2 

 
L/δ 

 
L/δ1 

 
L/δ2 

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ш
ар

н
ір

ів
 Безшарнірна 30   40   

Двошарнірна 25 50  35 70  

Тришарнірна 20 40 400 30 60 60 
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Рис. 2.41. Основні засоби сприйняття розпору арок: 
а – грунтовою основою (відсіч грунту і тертя підошви фундаменту); б, д – спорудами, що 

примикають; в - грунтовою основою і затяжкою; г – затяжкою 

 

Особливості металевих арок. Конструктивно арки бувають суцільного й 

наскрізного перерізу. Арки суцільного перерізу мають висоту 1/50 – 1/80 

прогону i застосовуються при прогонах до 60м (рис. 2.42 а). Переріз суцільних 

арок виконують у вигляді зварного широкополичкового двотавра, труби, двох 

швелерів або двотаврів, з'єднаних планками. Для прольотів понад 60м 

застосовують переважно наскрізні арки з паралельними поясами (рис. 2.42б). 

Наскрізні арки мають меншу жорсткість, ніж суцільні, тому висота 

їхнього перерізу складає при прогонах до 60м (1/30 ... 1/45)L і (1/45 ... 1/60)L 

при більших прогонах. Решітка наскрізних арок буває розкісна i трикутна. 

Пояси наскрізних арок виконують із кутників, швелерів, труб, двотаврів. Для 

великих прогонів з великими зусиллями наскрізні арки роблять просторовими 

у вигляді трикутного або чотирикутного поперечного перерізу. 

Опорні шарніри арок бувають трьох типів: плиткові, п'ятникові та 

балансирні (рис. 2.43 рис. 2.44). Найбільшою простотою відрізняються 

плиткові шарніри, котрі рекомендуються для арок невеликих прогонів, 

переважно підйомистих, де в опор вісь арки близька до вертикалі. Опорний 

тиск з арки передається на фундамент через спеціальну плитку, що має 

циліндричну нижню поверхню. Нижня частина арки над плиткою зміцнюється 

поздовжніми і поперечними ребрами. П'ятниковий шарнір має спеціальне 

опорне гніздо - пятник, в який вставляється закруглена опорна частина арки. 

П'ятник роблять литим або звареним. Нижня частина арки зміцнюється 

ребрами жорсткості.. 

Балансирні шарніри застосовуються у важких арках. Шарнір складається з 

верхнього і нижнього балансиров, в гнізда яких укладається щільно пригнана 
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циліндрична цапфа. Верхній балансир через опорну плиту, що фрезерується, 

закріплюється до арки на болтах. З умови міцності бетону фундамента нижній 

балансир має більшу площу спирання, ніж верхній. 

Ключові шарніри легких арок можуть бути листовими або болтовими , 

важких – плитковими або балансирними (рис. 2.44). Опорні та ключові шарніри 

суцільностінчастих та наскрізних арок, як правило, однотипні. 
 
 

 

 

Рис. 2.42. Конструктивні схеми й типи перерізів арок: 
а – суцільні; б – наскрізні; 

 

 

 

 

 

Рис. 2.43. Плитковий шарнір 

металевих арок 
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а) 

 

 

б) 

  
 

Рис.2.44. Шарніпні опорні вузли металевих арок: 

а – пятниковий; б – балансирний; 1 – анкерний болт; 2 – циліндрична цапфа; 3 – верхній та 

нижній балансири 

 
 

 
 

Рис.2.45. Ключові шарніри металевих тришарніпних арок: 

а – листовий; б – болтовий; в – плитковий; г – балансирний 
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Особливості дерев’яних арок. Суцільностінчасті  арки бувають 

трикутного і криволінійного обрису (рис.2.46). 

Робочий переріз криволінійних арок компонується із склеєних пакетів 

дощок завтовшки до33м. Перевага надається прямокутній формі перерізу із 

співвідношенням сторін h/b ≤ 4.Мінімальна висота перерізу піварок, виходячи 

із граничної гнучкості λ max=120, складає s/36 (де s – довжина піварки). Звичай- 

на висота перерізу від 1/30 до 1/50 прольоту. 
 

 
 

Рис.2.46. Схеми клеєних дерев’яних арок 

 
Обрис осі трикутної арки різко відхиляється від кривої тиску, у зв’язку з 

чим прямі піварки зазнають, окрім стиску, значного вигину. Додатний згина- 

льний момент від постійного та тимчасового навантажень у певній мірі може 

бути нейтралізований ексцентричним розташуванням поздовжньої осі пів арок, 

що досягається відповідним конструюванням опорних (рис. 2.47) та ключових 

вузлів (рис. 2.48). 

Наскрізні арки. Тришарнірні арки складають із пари ферм, з’єднаних у 

ключі. Використовуються ферми з концентричними поясами та сегментні 
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(або полігональні). Прямолінійні пояси виконують із дощок або брусів, 

криволінійні – із пакетів клеєних дощок. Звичайна схема двошарнірних 

арок – дугоподібна ферма з паралельними поясами, розкісною або хрес- 

товою решіткою з радіальним розташуванням стійок. Висота наскрізних 

арок приймається такою, що дорівнює від 1/20 до 1/40 прольоту. 
 
 

 

Рис. 2.47. Опорні вузли суцільностінчастих дерев’яних арок: 
а, б, г – пологих малих і середніх прольотов із затяжками; г, д, е – підйомистих великого 

прольоту:а, б – з ексцентричним приєднанням затяжки; в – з центрованним приєднанням 

затяжки; г – простий упор; д – п’ятниковий шарнір; е – болтовий шарнір. 
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Рис.2.48. Ключові шарніри дерев’яних арок: 
а-г – безпосередній упор з фіксацією накладками; 

д – пластинчатий шарнір; е – болтовий шарнір; ж – плитковий шарнір 
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Рис.2.49. Опорні вузли дерев’яних арок 
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Покриття з застосуванням рам 

 
Рамами називають стрижневі конструкції, що складаються із вертикаль- 

них елементів (стійок) і горизонтальних (ригелів), жорстко з’єднаних між со- 

бою у вузлах (рис. 2.50). 
 
 

 

 

Рис.2.50. Типи рамних конструкцій 

 
У ригелях рам порівняно з балковими конструкціями зменшуються ви- 

трати матеріалу за рахунок розвантаження ригеля вузловими моментами при 

жорсткому з'єднані його з колонами. При цьому в колонах, окрім нормальних 

зусиль, виникають значні згинальні моменти. 

Рами бувають однопрогоновими (портальними), які називаються прости- 

ми, а також багатопрогоновими та багатоповерховими, що мають загальну на- 

зву складних рам. Прості рами складають несучу конструктивну основу багато- 

поверхових а громадських будівель найрізноманітнішого призначення. 

Прольоти, що перекриваються рамами, коливаються у широких межах – 

від найменших до рекордних, нерідко перевищуючи 100 м. 

Основна архітектурна особливість рами – наявність стійок: прямих вер- 

тикальних елементів. Цим досягається оптимальне використання внутрішнього 

об’єму приміщення, без «мертвих» кутів та склепінчастих стель, характерних 

для аркових покриттів. Тем не менш, чітка межа між обрисами рам та арок від- 

сутня. Наприклад, раму з нахиленими стійками та ламаним ригелем можна роз- 

глядати як полігональну (багатокутну) арку(рис.2.50ж, з). Особливо зближує 

рами з арками скруглення карнизних (іноді й гребеневого) вузлів, що часто зу- 

стрічають у дерев’яних клеєних конструкціях (див. рис.2.22). 

Генеральні розміри рам (прогін, висота) підпорядковані функціональним 

вимогам. Розташування стійок (вертикальне або похиле) та обрис ригеля (пря- 

мий, ламаний або криволінійний) визначається архітектурою споруди. 
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Основна конструктивна особливість простих рам – наявність карнизного 

вузла, у якому сходяться під кутом ригель та стійка і котрий потребує у кожно- 

му випадку особливого конструктивного опрацювання. 

Прості рами мають багато спільного з однопролітними арками (див. 

рис.2.40). Рами – такі ж розпірні конструкції, їх поділяють на тришар- 

н і рні, двошарнірні  та безшарнірні  , яким притаманні особливості 

арок аналогічних найменувань. Поперечний переріз елементів рам, так 

само як і арок, може бути суцільностінчастим  або наскрізним  . 
 

Рис.2.51. Статичні схеми рамних конструкцій 

 
Одним із завдань раціонального проектування рам є зниження вели- 

чини згинального моменту у прогоні ригеля. Це може бути досягнуто та- 

кими конструктивними прийомами: 

– улаштуванням консолей на кінцях ригеля; 

– переходом від двошарнірної схеми до безшарнірної; 

– зміщенням опорних шарнірів від осі стійки усередину приміщення; 

– збільшення стріли підйому двоскатного ламаного або криволінійно- 

го ригеля. 

Розпір рам, як і арок, сприймають фундаменти, масивні конструкції 

примикаючих споруд та затяжки. На відміну від арок, де затяжки, як пра- 

вило, розташовуються на рівні опор, у рамах їх нерідко встановлюють 

вище. Особливо доцільні затяжки у карнизних вузлах рам з ламаними або 

криволінійним ригелем. Окрім зменшення розпору, їх встановлення спри- 

яє зниженню величини моментів у карнизних вузлах. 

Особливості металевих рам. Металеві рами використовують для пе- 

рекриття великих прогонів – від 40 до 150м. Тришарнірні рами застосо- 



62  

вують при порівняно невеликих прогонах (рис. 2.52б). Великі прогони 

перекривають двошарнірними або безшарнірними рамами. Останні відрі- 

зняються підвищеною жорсткістю, легкістю та меншою витратою матеріалу. 

Поперечний переріз елементів рам може бути суцільностінчастим 

або наскрізним. Рами суцільного перерізу використовують у прольотах до 50- 

60м; їхні переваги – менша трудомісткість, кращі транспортні можли- вості, 

менша висота будівлі. 

 

Рис.2.52. Суцільні сталеві рами 
 
 

 
Рис. 2.53. Наскрізні (гранчасті) сталеві рами 

 
Ширину колон наскрізної рами доцільно приймати рівною довжині 

панелі ригеля. У таких випадках погонна жорсткість колон перевищує 

жорсткість ригеля, внаслідок чого розвантажувальний вплив опорних мо- 

ментів стає значним. 
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Найбільшого ефекту розвантаження наскрізної рами досягають за 

допомогою попереднього напруження ригеля та колон рами. Попередньо 

напружену затяжку в рамних конструкціях розміщують під час монтажу в 

розтягненій зоні відповідно до епюри згинальних моментів від вертика- 

льного навантаження. 

У двошарнірних наскрізних рамах висоту ригеля приймають 

1/8…1/15 прольоту, а в безшарнірних – 1/12…1/20 прольоту. 

Поперечний переріз наскрізних ригелів та колон проектують анало- 

гічно до ферм (рис. 2.54). 

Крок рам приймається зазвичай таким, що дорівнює 6 м або 12м. 
 
 

Рис. 2.54. Типи перерізів наскрізних рам. 
 
 

Рис.2.55. Опорні і ключові шарніри сталевих рам: 

а, б – суцільні рами; в – наскрізні рами 
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Особливості дерев’яних рам. Прогони дерев’яних рам зазвичай не 

перевищують 50м. Найбільш розповсюджені їхні схеми – три- або дво- 

шарнірні. За конструкцією рами бувають брукованими, дощатоклеєними, 

клеєфанерними та наскрізними (рис. 2.56). 
 
 

 
Рис. 2.56. Основні типи дерев’яних рам: 

 
Тришарнірні: а, б – дощатоклеєні гнуті; ; в, г – дощатоклеєні із прямолінійних елементів; 

д – клеєфанерна; е, ж – дощатоклеєні із наскрізними стійками; 

к – брукована малого прогону (до12м). 

Двошарнірні з дощатоклеєним ригелем і стійками: з – дерев’яними; и – сталевими. 
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Бруковані рами зустрічаються головним чином при невеликих (до 

12м) прогонах. 

Широке розповсюдження дощатоклеєних рам, гнутих та із прямоліній- 

них елементів, зумовлено низкою їхніх переваг: простота конструкції, індуст- 

ріальність виготовлення, суцільність перерізу(що підвищує вогнестійкість 

споруди) і можливість вільного регулювання висоти перерізу у відповідності 

до епюр М, N і Q. Гнуті рами роблять тільки тришарнірними з метою спро- 

щення технології їх виготовлення. Часто використовують комбіновану конс- 

трукцію – дощатоклеєний ригель і наскрізну V-подібну стійку. 

Для рам цього типу використовується дво- та тришарнірна схема: консо- 

льні звиси ригеля дозволяють отримати додатковий економічний та архі- 

тектурно-планувальний ефект (рис. 2.56е). 

Наскрізні  рами можуть бути дво- та тришарнірними. Найбільш 

розповсюджене та просте конструктивне рішення – пояси із парних бру- 

сів, решітка із одинарних брусів. 

Карнизні вузли дерев’яних рам подані на рис. 2.57 та 2.58. 
 
 

 

Рис. 2.57. Конструкції карнизних вузлів дерев’яних рам. 
 

Дощатоклеєні рами: а – зубчастий; б – зубчастий з п’ятикутною вкладкою; 

в – зубчастий з гнутою вкладкою із тонких дощок; г – з фанерними косинками; 

д – на нагелях; е –на вклеєних штирях; ж – з дерев’яними та сталевими накладками; 

з – зі сталевим хомутом. 
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Рис. 2.58. Конструкції карнизних вузлів брукованих дерев’яних рам. 

и – зі сталевим двотавром; к, л – з дерев’яною розпіркою. 

Клеєфанерні рами: м – на болтах зі сталевою смугою. 

 
Особливості залізобетонних рам. Залізобетонні рами як основні 

конструкції будівель павільйонного типу проектують монолітними, збір- 

ними та збірно-монолітними. Прогони, які ними перекриваються, коли- 

ваються у широких межах – від 12 до 120м. Область використання моно- 

літних рам – порівняно невеликі (до 24м) прольоти. Більш крупні прольо- 

ти перекривають збірними рамами з ригелями із попередньо напруженого 

залізобетону. Для рам великопролітних використовують збірні конструк- 

ції з напруженою арматурою. Збірно-монолітні рами відрізняються від 

монолітних конструкцією вузлів, котрі після замонолічування перетво- 

рюють раму по суті у монолітну. Розчленування рами на збірні елементи 

раціонально виконувати у місцях найменших моментів, наприклад, у ну- 

льових точках. 
 

 

Рис. 2.59. Опорні вузли залізобетонних рам із недосконалими шарнірами 
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ПРОЕКТУВАННЯ ПОКРИТТЯ З ПЕРЕХРЕСНИХ БАЛОК 

 
Перекриття, утворене перехресно розташованими в одному рівні і пов'я- 

заними між собою балками або фермами, називається перехресно-ребристим. 

Перехресні системи являють собою суцільні або наскрізні (решітчасті) 

просторові безрозпірні конструкції (рис. 2.60). 

Просторовий характер роботи балок (ферм) полягає в тому, що наванта- 

ження, прикладене до будь-якої з балок, викликає деформацію усієї системи 

балок в цілому . 

Ефект просторової роботи перехресних систем тим помітніше, чим ближ- 

че контури плану, що перекривається, до квадрату (кола або інших фігур з кон- 

туром, рівновіддаленим від центру). Якщо обриси покриття в плані відрізняєть- 

ся від такої правильної форми і прольоти несучих елементов в одному і іншому 

напрямку розрізняється більш ніж на 20%, застосування перехресної системи 

стає нераціональним, оскільки працювати будуть лише елементи меншого про- 

льоту, в основному як площинні. Тим не менш, і на витягнутих прямокутних 

планах застосування перехресної системи можна зробити доцільним: елементи, 

що несуть навантаження, слід розташувати під кутом 45 о до контуру. Пояснен- 

ня цього полягає в тому, що короткі кутові балки мають більшу жорсткість при 

крученні, що створює ефект пружного закладення кінців усієї системи. 

 

а 
 
 
 
 
 

б 
 

 
Рис.2.60. Перехресно-ребрісті конструкції: а – пе- 

рехресні балки; б – перехресні ферми 

 
Рис.2.60. Перехресні балки 

 

 

Спирання перехресних систем може виконуватися по контуру, на окремі 

його частини або колони. При обпиранні перехресних систем на кутові колони 
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його контурні елементи будуть працювати як прості балки або ферми, прийма- 

ючи все навантаження від покриття, що знаходиться всередині контуру. Тому 

контурні елементи в цьому випадку повинні мати конструктивну висоту приб- 

лизно в два рази більше висоти перехресного покриття. Для того, щоб все пок- 

риття мало одну висоту слід контурні елементи підперти хоча б ще однієї - 

двома додатковими опорами. 

Помітне зниження величин моментів в прольоті покриттів з перехресни- 

ми балками досягають, розташовуючи опори не по контуру будівлі, а усередині 

нього на деякій відстані "L k" від країв. Оптимальний виліт "L k" консольної час- 

тини, що відповідає зразковій рівності моментів в прольоті і над опорами, скла- 

дає0,15...0,2 повного розміру сторони покриття. 

Висота перехресних балок може складати близько 0,7...0,8 висоти прос- 

тих балок, а висота перехресних ферм - 0,6...0,7 висот звичайних ферм; таким 

чином, конструктивна висота перехресно-ребристого покриття складає в серед- 

ньому 1/15…1/25 прольоту. Розміри чарунок між елементами, що несуть наван- 

таження, роблять від 1,5м до 6м. 

Перехресно-ребристі конструкції виготовляють головним чином з залізо- 

бетону, рідше з металу і дерева. 

Металеві перехресні балки двотаврового перетину проектують висотою 

(1/24-1/30)L. Вузли перетину конструюють так, щоб розрив полиць компенсу- 

вали накладки, а розрив стінки зварні шви "утавр". 

Перехресні дерев’яні балки у вигляді склеєних дощок є не тільки раціона- 

льною конструкцією, але і виразним елементом інтер’єру з кесонірованною 

стелею. Перехресними балками перекривають прольоти до 24 м з кроком 3÷6 м. 

Висоту балок призначають (1/16÷1-20)L. З'єднання елементів виконують за до- 

помогою вузлових металевих деталей. 

Залізобетонні перехресно-ребристі покриття можуть бути виконані як 

монолітними, так і збірно-монолітними. 

Збірно-монолітні покриття виконуються із залізобетонних або армоцеме- 

нтних тонкостінних коробчастих елементів (рис. 2.28б). Стінки і днища квадра- 

тних в плані коробів із сторонами від 1 до 3 м армують сітками. Основна робо- 

ча арматура укладається між деталями коробів в пази, котрі замонолічують. 

Збірно-монолітними кесонними конструкціями перекривають прольоти 

до 36 м при висоті коробів від l/20 до l/30. 

Термін «кесон» (по-французьки «caisson», по-німецьки «Kassette») позначає ритмічні 

поглиблення, які входять в систему перехресних балок. Іноді ці перекриття називають вафе- 
льними від англійського waffle slab або коферні (coffered ceiling).  
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Рис.2.61. Вузли перетину перехресних балок і ферм 
 

 
 

Рис. 2.62. Застосування перехресно-ребристого 
монолітного перекриття на витягнутому плані 
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КАФЕДРА АРХІТЕКТУРНИХ КОНСТРУКЦІЙ, 

 
ЗАВДАННЯ 

на виконання курсового проекту з дисципліни: 

«Архітектурні конструкції. 3» 

 
Студент   

 

Вихідні дані для проектування: 

 
1. Призначення будівлі: _  

2. Рекомендований аналог:  

3.Размери зального приміщення   

4. Габарити будівлі   

5. Конструкція покриття зального приміщення   

6. Несучі конструкції адміністративно-побутових приміщень  
 

 
 

 

Зміст роботи 

1. План 1-го і 2-го поверхів будівлі, М 1:200. 

2. Архітектурно-конструктивний розрізи будівлі (повздовжній та поперечний), 

М 1:200 або М 1:100. 

3. Фасад будівлі, М 1:200.  

4. 2- конструктивних вузла, деталі (за погодженням з викладачем). 

5. Пояснювальна записка. 

 
Курсова робота виконується на аркуші формату А1(1,5А1). Масштаби креслень прий- 

маються в залежності від розмірів будівлі. 

 

 

 
Дата выдачи задания . 

 

Руководитель КР ( .) 



72  

9 10 

Додаток 2 

ПРИКЛАД ШТРИХУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 

 

1– бетон, 2– неметалеві сплави, утеплювач, 3– деревина, 4– метали і тверді 

сплави, 5 – рівень ґрунту, 6– камінь природний, 7– скло та інші світлопрозорі 

матеріали, 

8– керамічні і силікатні матеріали для кладки,9–залізобетон, 10 –гідроізоляція. 

 
 

Приклад маркування конструктивних вузлів 
 

 

Виносні написи для шаруватих конструкцій 
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Додаток 3 

ОСНОВНІ НАПИСИ НА КРЕСЛЕННЯХ 
 

 

 

 

Форма і приклад заповнення основного напису для креслень 
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Додаток 4 

ТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ ДО КРЕСЛЕНЬ ПЛАНІВ [11] 

Форма 1 - Відомість опорядження приміщень 
 
 

 

Форма 2. Експлікація приміщень 

 

* Категорія з вибухопожежної та пожежної небезпеки для цивільних приміщень 

можна не вказувати. 
 

Форма 4 - Експлікація підлоги 
 
 

* Тип підлоги за робочими кресленнями. 

** При використанні типової конструкції підлоги наводять тільки додаткові 

данні 
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Форма 7 – Специфікація 
 

 

 
Форма 8. Групова специфікація 

 

 

Приклад заповнення специфікації елементів заповнення прорізів 
 

 
№. 

 
Позначення 

 

 
Найменування 

Кількість на поверх  

Маса 

од., кг 

 

Примі- 

тка 

 

1 по- 

верх 
2 поверх 

3 по- 

верх 

4 по- 

верх 

Всьо- 

го 

  Вікна        

1 В –1 ОГД 18.12 10   9  19  1500* 

2 В –2 ОТД 18.18 10   1  10   

 Блоки дверні         

8 Д –1 ДВГ21–15 4 2     6   

9 Д –2 ДВГ24–15 1        

 

* У графі наведена висота прорізу 

 
Додаток 5 
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Додаток 5 

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

Кафедра архітектурних конструкцій 
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«Проектування громадської будівлі» 

 

 
 

Кількість аркушів креслень – 

Кількість сторінок пояснювальної записки - 

 
 

 

 

 

Виконав: 
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Додаток 6 

Схеми типових кроквяних сталевих ферм та вирішення вузлів 

 

Рис.6..1 Схеми типових кроквяних сталевих ферм 

а – трапецієподібні; б- з паралельними поясами; в - трикутні; г - односхилі 
 

Рис.6.2. Опорні вузли з прикріпленням ферм до колони збоку 



 

Додаток 7 
 

Розріз спортивної будівлі 
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