
 18 

2001. – № 2. – С. 127–131. 5. Лащенко М.Н. Регулирование напряжений в металлических конструк-
циях. – Л. – М.:  Госстройиздат, 1966. – 191 с. 6. Муханов К.К. Металлические конструкции. – М.: 
Стройиздат, 1978. – 572 с. 7. Трофимович В.В., Пермяков В.А. Оптимальное проектирование 
металлических конструкций. – К.: Будівельник, 1981. – 136 с. 8. Ференчик П., Тохачек М. Предвари-
тельно напряженные стальные конструкции: Пер. с нем. – М.: Стройиздат, 1979. – 423 с. 

 
 
 

УДК 624.012 

Б.Г. Гнідець 
Національний університет “Львівська політехніка”, 

кафедра будівельної механіки 

ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ 

© Гнідець Б.Г., 2007 

Наведено результати досліджень систем збірно-монолітних конструкцій перекрит-
тів і покриттів, розроблених у Національному університеті “Львівська політехніка”, і їх 
впровадження на будівництві різних громадських будинків. Конструкції цих систем 
перекриттів виконуються з двох типів збірних залізобетонних елементів: попередньо 
напружених балок прямокутного перерізу і ребристих плит прямокутної або трикутної 
форми в плані. 

Prestressed built-up-monolithic cuisson shaped floot and roof systems presented in this 
article were designed and developed in “Lviv Polytechnic” National University “and 
implemented in different civil building recently constructed in Lviv-city. Structures of these 
systems consist of two types of prefabricated reinforced cencfrete element”: rectangular 
prestressed beams and ribbed slabs of square or triangular shape in plane. 

Постановка проблеми. Нові і щоразу більші вимоги до архітектури громадських будинків і 
пошуки відходу від одноманітності забудови міст пов’язані з переходом від традиційних схем 
будинків та споруд прямокутної форми до складніших площинних і просторових систем. Як 
показує досвід останніх десятиліть, для перекриттів нових будинків за великих прогонів і 
навантажень успішно можуть застосовуватись різні перехресні системи балок з суцільною стінкою, 
балок з отворами, ферм, шпренгелів, а також кесонних конструкцій з монолітного і збірно-
монолітного залізобетону. 

В практиці будівництва знайшли застосування такі методи зведення цих конструкцій: 
− з монолітного залізобетону на суцільних риштуваннях в дерев’яному або металевому 

палубленні; 
− із збірних елементів, об’єднуваних напружуваною арматурою на суцільних риштуваннях; 
− перекриття із збірно-монолітного залізобетону, в яких балки застосовують із збірних 

елементів, а плити виконують з монолітного залізобетону, або балки бетонують на 
суцільних риштуваннях, а на них вкладають плоскі збірні плити; 

− збірно-монолітні кесонні перекриття, які збирають на суцільних риштуваннях з одно-
типних залізобетонних або армоцементних кесонів. Між ребрами таких кесонів 
встановлюють і замонолічують робочу звичайну або напружувану арматуру. Такі збірно-
монолітні перекриття можуть також замонолічуватись на рівні першого поверху і 
споруджуватись методом піднімання. 
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Аналіз цих методів зведення кесонних перекриттів показав, що через їх недоліки поширене 
застосування цих конструкцій в будівництві може бути неефективним. Це пов’язано передусім з 
великою трудомісткістю їх зведення на суцільних риштуваннях і виконанням великої кількості 
трудомістких ручних арматурних робіт, бетонування, напружування арматури і тинькування, що 
вимагає додаткових витрат часу і засобів, а також вирішення інших технічних і організаційних 
питань, пов’язаних з багатостадійністю технології їх монтажу. 

З врахуванням цих недоліків відомих конструкцій і методів зведення кесонних перекриттів 
автором на кафедрі будівельних конструкцій та мостів опрацьовані, досліджені і за участю 
співробітників лабораторії НДЛ-23 кафедри, багатьох проектних і будівельних організацій Львова 
широко впроваджені нові конструкції збірно-монолітних кесонних перекриттів. 

Виклад основного матеріалу. Основною особливістю нових конструкцій збірно-монолітних 
кесонних перекриттів є застосування великорозмірних, попередньо напружених, збірних балкових 
елементів і ребристих плит різних форм. Монтаж і замонолічування таких перекриттів проводиться 
без риштувань так само, як звичайних збірних конструкцій, а їх застосування можна рекомендувати 
для широкого діапазону навантажень, різних величин прогонів, статичних схем, форм будинків і 
зальних приміщень в плані, а також для неплоских перекриттів (рис. 1–2). 

Збірно-монолітні кесонні перекриття виконуються з двох видів збірних залізобетонних 
елементів: залізобетонних балок 1 прямокутного перерізу зі звичайною або попередньо напру-
женою арматурою 2 і ребристих плит 4 прямокутної або трикутної форм (рис. 2 і 3). Плити мають 
по контуру низькі ребра 5 і консоль 6, якими вони встановлюються на збірні балки, і високі ребра 7, 
що проходять вниз між збірними балками, для утворення бокових граней (форми) монолітних 
балок. 

Після монтажу балок і плит, додаткового армування і замонолічування утворюються пере-
хресні системи перекриттів з балками в двох, трьох або чотирьох напрямах. Ці системи збірно-
монолітних перекриттів за традицією названі кесонними з прямокутними або трикутними кесо-
нами. У таких перекриттях збірні балки, встановлювані в одному напрямі, замонолічують бетоном 
10 з низькими ребрами плит 5 (рис. 2), а монолітні балки інших напрямів замонолічують між 
високими ребрами 7 плит бетоном 11 на висоту перекриття. 

Робоча арматура монолітних балок у вигляді окремих стрижнів або пучків 8 і 9 проходить 
між високими ребрами 7 плит і через отвори 3, передбачені в збірних балках під час їх виго-
товлення. 

Монолітні балки додатково армуються каркасами 13, які стикуються їх перепуском над 
збірними балками у вузлах. Для замонолічування перекриття до плит підвішуються інвентарні 
щити тільки на ширину нижньої грані монолітних балок і у вертикальних швах. 

Для великих прогонів і навантажень, а також багатопрогонових нерозрізних перекриттів 
арматура 8 і 9 монолітних балок виконується з попереднім напруженням. У цих випадках вона 
розміщається у відкритих або закритих каналах монолітних балок з анкеруванням до упорів, які 
встановлюються під час їх замонолічування в місцях необхідного обриву. 

Конструкції збірно-монолітних кесонних перекриттів (ЗМКП) розроблені для одно-
прогонових, опертих по контуру, двоконсольних і багатопрогонових нерозрізних конструктивних 
схем різної форми з прогонами 9–24 м для навантажень від 2 до 50 кН/м2. 

На рис. 1 показано загальний вигляд збірно-монолітних кесонних перекриттів з квадратними і 
трикутними кесонами, опертих по контуру. В таких перекриттях збірні балки переважно встанов-
люють в напрямку меншого прогону на несучі стіни, головні балки або ригелі рам. 

Збірно-монолітні кесонні перекриття запропонованої нової конструкції порівняно з моно-
літними кесонними перекриттями та іншими відомими нетиповими конструктивними вирішеннями 
перехресних систем і збірно-монолітних кесонних перекритів мають багато переваг. Під час їх 
застосування можна одержати значну економію матеріалів (до 25 %), трудовитрат під час 
спорудження (до 2 разів), зниження вартості (до 15 %) і терміну будівництва (до 50 %). 
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Рис. 1. Збірно-монолітні кесонні перекриття: 

 а – з прямокутними кесонами; 6 і в – з трикутними кесонами 
 

Крім того, в багатьох випадках одночасно можна підвищити універсальність будинків, 
проектувати і будувати їх з багатоповерховими зальними приміщеннями, відмовитись від 
застосування підвісних стель, покращати естетичні якості інтер’єрів, збільшити надійність і 
довговічність в різних умовах впливу на конструкції перекриттів навантажень і середовища. Це 
підтверджується результатами досліджень, які були проведені в лабораторії кафедри будівельних 
конструкцій та мостів Національного університету “Львівська політехніка” під час випробування до 

в 

б 

а 
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руйнування трьох дослідних конструкцій розмірами 4×6 і 5,6×7,8 м, а також результатами натурних 
випробувань, під час проектування і будівництва будинків різної форми за участю проектних і 
будівельних організацій м. Львова, Дрогобича і Ужгорода. 

 
 

Рис. 2. Збірно-монолітні кесонні перекриття непрямокутної форми: 
 а – многокутної форми; б – круглої форми 
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Рис. 3. Збірно-монолітні кесонні перекриття складної форми для великих навантажень 

 
Основні характеристики збірно-монолітних кесонних перекриттів, застосовані на цих 

об’єктах, і розміри їх елементів наведено в таблиці. 
 

Основні характеристики збірно-монолітних кесонних перекриттів 

Основні розміри елементів 

Розміри перетинів № 
з/п 

Характеристика конструкцій та 
об’єктів будівництва 

Розміри 
кесонів 
(CM) 

загальна 
довжина, 

м 

величина 
прогонів, 

м 
висота 

h 
ширина 

b 

Рік будів-
ництва, 
рисунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Збірно-монолітне кесонне перекриття 

СМКП- 12-18 з прямокутними 
кесонами 2×2 м над торговим залом 
магазину “Дунай” у м. Львові 

200
200  

18,2 12×18 50 20 (рис. 1, а) 
1975 

2 Збірно-монолітне кесонне перекриття 
СМКП-12-20 з трикутними кесонами 
1,5×2,4 м в Будинку культури імені  
Г. Хоткевича у м. Львові 

150
240  

20,2 12×20 60 22 26 (рис. 1, б) 
1979 

3 Збірно-монолітні кесонні перекриття 
СМКП-18-24 з трикутними кесонами 
3×3 м в актовому і спортивному залах 
корпусу проектного інституту 
“Містопроект” у м. Львові 

260
300  

24,3 18×24 100 24 28 1984 

4 Збірно-монолітне кесонне перекриття 
круглої форми діаметром 18,4 м з 
трикутними кесонами в актовому залі 
Заводу електродвигунів у м. Ужгороді 

260
300  

18,4 18,0 80 24 28 (рис. 2, б) 
1986 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Багатокутне збірно-монолітне кесонне 

перекриття у формі трилистника з 
кесонами 1,5×1,5 і 1,5×235 м на 
автобусній станції у м. Львові 

230
150  

19,8 6,9 30 12 (рис. 2, а) 
1986 

6 Збірно-монолітне   кесонне перекрит-
тя стилобату з трикутними кесонами 
3×3 м для великих навантажень розмі-
рами 60×102 м в адміністративному 
будинку у м. Львові 

260
300  

102 9–21 80 24 28 (рис. 2, в і 
рис. 3) 
1988 

7 Збірно-монолітні кесонні перекриття 
плавального басейну і спортивного 
залу розмірами 18×30 м з трикутними 
кесонами 3×3 м в санаторії 
“Кришталевий палац” у м. Трускавці 

260
300  

30 18 100 24 28 1984 

8 Збірно-монолітні кесонні перекриття 
шестикутної форми розмірами 18×10 м 
вестибюлів 12-поверхового готелю 
“Бескид” в м. Трускавці 

280
330  

12 6-9 45 24 28 1986 

9 Збірно-монолітне нерозрізне кесонне 
перекриття розмірами 31×28 м з прямо-
кутними кесонами 2×2 м цокольного 
поверху церкви Св. Володимира та 
Ольги в м. Львові 

200
200  

31 7-15 70 24 28 (рис. 1, а і 
рис. 4) 
1996 

10 Збірно-монолітне сталево-залізо-
бетонне перекриття розмірами 6×6 м з 
прямокутними   кесонами 2×2 м для 
житлового будинку в м. Львові 

200
200  

6,0 6,0 50 22 26 1997 

Примітка. Під рискою подано величини розмірів кесонів в осях збірних балок. 
 
Починаючи з 1972 р., проектними інститутами Львова (Містопроект, Південкомунбудпроект, 

Промбудпроект) ЗМКП були застосовані в багатьох проектах, а трестами і будівельними 
управліннями Головльвівбуду і Закарпатбуду було побудовано десять громадських будинків різної 
форми. 

Під час будівництва церкви Св. Володимира і Ольги у м. Львові над цокольним поверхом 
було застосоване багатопрогонове збірно-монолітне кесонне перекриття [4]. Проект перекриття був 
розроблений замість монолітної конструкції з метою прискорення будівництва, економії матеріалів 
та інших витрат. Крім того, перехід від монолітної до збірно-монолітної конструкції дав змогу 
зменшити його будівельну висоту, покращати якість конструкцій та інтер’єрів і створив умови для 
можливості одночасного виконання робіт зі спорудження цегляних стін храму і монтажу елементів 
перекриття. 

Конструкція збірно-монолітного кесонного перекриття була запроектована у вигляді 
перехресної системи балок, розташованих на відстанях 2,0 м, які проходять під кутом 45° до 
зовнішніх стін. Перекриття збирається із збірних балок прямокутного перерізу завдовжки близько 
12 м  і ребристих плит розмірами 2×2 м.         

По периметру конструкція перекриття вільно опирається на зовнішні стіни, а в середній 
частині — на внутрішні стіни, які проходять по колу круглого залу в осях монолітних стовпів-
пілонів центральної бані храму. З врахуванням усіх особливостей зведення конструкцій перекриття, 
з’єднання збірних елементів на стадії монтажу і армування, система перекриття під час розрахунку 
розглядалась як трипрогінна нерозрізна в двох напрямках. 
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Рис. 4. Збірно-монолітне багатопрогонове нерозрізне в двох напрямах кесонне перекриття 

 
Після завершення робіт зі зведення збірно-монолітного кесонного перекриття проводили його 

випробування. Це дало можливість експериментально підтвердити відповідність розрахункових 
даних щодо вимог норм як за жорсткістю, так і за тріщиностійкістю. 

Серед залізобетонних конструкцій в покриттях громадських будинків широко застосовуються 
куполи та склепіння. За останні десятиліття зацікавлення в застосуванні конструкцій куполів та 
склепінь в Україні значно зросли, особливо після відродження будівництва храмів. У зв’язку з тим, 
що в сучасному будівництві храмів не завжди можливо використовувати попередній досвід 
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зведення куполів та склепінь, виникла необхідність розробки нових конструктивних рішень. 
Необхідно також враховувати і те, що куполи та склепіння в храмах необхідно споруджувати на 
значній висоті, яка досягає декількох десятків метрів, а будівельні роботи здебільшого виконуються 
не спеціалізованими будівельними організаціями, а господарським способом. 

 

 
 

Рис. 5. Збірно-монолітний купол діаметром 15 м,  споруджений без риштувань 
на будівництві церкви в м. Новий Розділ Львівської обл. 

 
З врахуванням цих вимог в Національному університеті “Львівська політехніка” були 

розроблені залізобетонні збірно-монолітні куполи діаметрами 6–18 м, збірні елементи яких 
монтують навісним способом без риштувань [5]. Такі конструкції куполів успішно реалізуються на 
будівництві греко-католицької церкви у м. Новий Розділ Львівської обл. (арх. О. Вендзелович). У 
проекті цієї церкви застосовано центральний збірно-монолітний купол діаметром 15,0 м заввишки 
11,5 м, що споруджується на висоті 32,5 м (рис. 5). 

Конструктивно-технологічним вирішенням в проекті спорудження збірно-монолітного 
ребристого купола передбачено проводити без риштувань з застосуванням збірних залізобетонних 
плит 4 подвійної кривини і жорстких арматурних каркасів для монолітних залізобетонних 
меридіальних 2 і кільцевих ребер 3 та поясів. Жорсткі арматурні каркаси під час спорудження 
купола розраховані на сприйняття навантажень від власної ваги, ваги збірних залізобетонних плит 4 
та вітру. Замонолічування меридіальних кільцевих ребер та поясів передбачено проводити після 
монтажу плит. Монтаж збірних плит купола розпочинають після повного монтажу конструкцій 
арматурних каркасів меридіальних і кільцевих ребер та верхнього кільця 5 і з’єднання їх у вузлах за 
допомогою зварювання. Після монтажу плит першого і другого кілець та встановлення арматури 
нижнього кільця 1 купола в проектне положення проводять їх замонолічування на висоту до 
першого кільцевого ребра. 
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Бетонування ребер і замонолічування плит 4 проводять поступово на висоту однієї плити до 
верхньої грані кільцевого ребра. Бетонування другого ярусу на рівні другого кільця плит 
розпочинають після встановлення опалубки і монтажу третього ярусу плит не швидше ніж через  
5–7 днів. У такій послідовності встановлюють опалубку, збірні плити і замонолічують меридіальні і 
кільцеві ребра аж до верхнього кільця купола. 

Висновок. Дослідження, проведені під час проектування збірно-монолітних куполів та 
впровадження їх у будівництво, виявили багато переваг порівняно з монолітними залізобетонними 
а саме: можливість їх зведення без риштувань, підвищення якості, надійності і зменшення впливу 
на них кваліфікації виконавців робіт. 
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