
ВСТУП 

Тема 1 

Тема 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДИНКИ,  
СПОРУДИ ТА ЇХНІ КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ 

1.1. Структурні частини споруд 

Кожна споруда складається із окремих взаємопов’язаних структурних 
частин, які утворюють несучий скелет. Залежно від призначення елементи спо-
руд розділяють на несучі та огороджувальні. Несучі конструкції сприймають 
усі навантаження, що діють на споруду, для них застосовують матеріали з 
відповідною міцністю, волого- і морозостійкістю та іншими властивостями. До 
несучих конструкцій належать фундаменти, стіни, окремі опори перекриття та 
дах. Огороджувальні конструкції ізолюють приміщення від шумів, атмосфер-
ного та інших впливів, забезпечують нормальні експлуатаційні умови все-
редині споруд і приміщень. Матеріали для огороджувальних конструкцій 
мають відповідати тепло- і звукоізоляційним вимогам. До огороджувальних 
конструкцій належать зовнішні та внутрішні стіни, перекриття, підлоги, 
перегородки, двері, вікна, покриття покрівлі. 

ФУНДАМЕНТИ – нижня підземна частина споруди, що сприймає 
навантаження від маси споруди, розподіляє та передає її на ґрунт основи. 
Верхню поверхню фундаменту, на яку опирається споруда, називають обрізом. 
Площину, якою фундамент опирається на ґрунт, називають підошвою 
фундаменту. 

СТІНИ огороджують приміщення від зовнішнього простору (зовнішні 
стіни) або відокремлюють їх від інших приміщень (внутрішні стіни). Стіни 
можуть бути несучими, коли вони, крім власної ваги, приймають навантаження 
від інших частин споруди (перекрить та даху), самонесучими, коли вони несуть 
навантаження лише від власної ваги стін усіх поверхів споруди і не несучими, 
коли приймають власну вагу тільки в межах одного поверху і передають його 
на інші елементи споруди. Усі різновиди стін сприймають вітрове наванта-
ження. Нижня частина стіни, що розміщена безпосередньо над фундаментом, 
називається цоколем, верхня частина, що нависає – карнизом, та, яка виступає 
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над покрівлею – парапетом. Внутрішні вогнестійкі стіни із вогнетривких 
матеріалів, що є протипожежними перешкодами і запроектовані відповідно до 
вимог протипожежних норм, називають брандмауерами. 

До окремих ОПОР споруди належать стовпи або колони (цегляні, 
залізобетонні стальні і дерев’яні), які сприймають навантаження від перекрить і 
даху або підтримують зовнішні стіни. Під стовпи і колони переважно влаш-
товують окремі фундаменти. 

ПЕРЕКРИТТЯМИ називають конструкції, що поділяють споруду за 
висотою на поверхи. Перекриття повинні відповідати вимогам міцності і 
жорсткості, вогнестійкості і довговічності, оскільки, крім власної маси, сприй-
мають навантаження від людей, обладнання, меблів тощо. Перекриття є 
горизонтальними діафрагмами жорсткості, які важливі у забезпеченні прос-
торової незмінності споруди. Розрізняють міжповерхові перекриття, що 
розміщені між двома суміжними поверхами, горищні – між верхнім поверхом і 
горищем, надпідвальні – між першим поверхом і підвалом, нижні – між пер-
шим поверхом і підлогою. 

ДАХОМ називають верхню частину споруди, яка захищає його 
внутрішній простір від атмосферної дії. Верхня водонепроникна оболонка даху 
називається покрівлею. 

Сполученнями між поверхами слугують СХОДИ. Вони складаються із 
сходового маршу і сходового майданчика. Відсік, у якому розміщені ці 
елементи, називають сходовою кліткою. 

ПЕРЕГОРОДКИ в споруді поділяють внутрішній простір на окремі 
приміщення; їх виконують із легких звукоізоляційних матеріалів. ВІКНА в 
спорудах слугують для освітлення і провітрювання приміщень. ДВЕРІ – для 
сполучення між суміжними приміщеннями, між приміщенням і зовнішнім 
простором. 

1.2. Класифікація споруд і вимоги до них 

Усі споруди залежно від їхнього призначення поділяють на громадські, 
промислові та сільськогосподарські. 

Громадські споруди найчастіше застосовують у будівництві, у великій 
кількості будують у населеному пункті і переважно за типовими проектам. Такі 
споруди належать до будинків масового будівництва (житлові будинки, 
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школи, лікарні, дитячі садки тощо). До будинків унікального будівництва 
зараховують споруди державного або великого культурного значення, які 
споруджують у великих населених пунктах і за індивідуальними проектами 
(наприклад, театри, музеї, торгові центри, палаци культури, палаци спорту і 
тощо). 

Промислові споруди і будинки призначені для розміщення машин і 
механізмів, які застосовують для випуску промислової продукції (промислові 
підприємства та їхні комплекси). 

Сільськогосподарські будинки призначені для потреб сільського госпо-
дарства (наприклад, споруди для утримання худоби та птиці, для зберігання та 
ремонту сільськогосподарських машин, теплиці тощо). 

В основу класифікації будинків і споруд покладено поділ їх на класи. 
Для кожного класу визначено вимоги, що забезпечують нормальну експлу-
атацію будинків і споруд упродовж усього часу їхньої служби, вимоги до 
довговічності основних конструктивних елементів і вогнестійкості будинків та 
споруд. Експлуатаційні вимоги диктують склад приміщень, розміри, сітку 
колон, інженерно-технічне оснащення споруди, норми площ приміщень тощо. 

Ступінь відповідальності будівель і споруд визначається розміром мате-
ріального і соціального збитку, який міг би бути за досягнення конструкціями 
граничних станів і визначається під час проектування конструкцій коефіцієн-
том надійності за призначенням nγ , значення якого встановлюється залежно 
від класу відповідальності будівель і споруд. Норми визначають три класи 
відповідальності будівель і споруд, для яких затверджено коефіцієнти 
надійності за призначенням, відповідно 1,0; 0,95; 0,9; КЛАС І – основні будівлі 
і споруди об’єктів, які мають особливо важливе народногосподарське і 
соціальне значення: головні корпуси ТЕЦ, АЕС, димові труби висотою понад 
200 м, телевежі, резервуари для нафтопродуктів ємністю понад 10 тис. м3, криті 
спортивні споруди з трибунами, криті ринки, навчальні і дошкільні заклади, 
музеї та ін. КЛАС ІІ – будівлі і споруди, які мають велике народногос-
подарське і соціальне значення: об’єкти промислового, сільськогосподарсь-
кого, житлового і цивільного призначення, які не ввійшли до складу І і ІІІ 
класів. КЛАС ІІІ – будівлі і споруди, які мають обмежене народногос-
подарське і соціальне значення: різноманітні склади без процесів сортування й 
упаковки, теплиці, одноповерхові житлові будинки, тимчасові будівлі і 
споруди. Розраховуючи граничні стани, розрахункові значення навантажень 
помножуються на відповідні коефіцієнти надійності nγ  за призначенням 
будівель і споруд.  
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