
УРОК 17 42 гр. (24.09.2021) Основи архітектури 

ТЕМА : АРХІТЕКТУРНО КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ СТІН 

 

 

 
1 - цоколь; 2 - віконний отвір; 3 - поясок; 4 - сандрик; 5 - кутовий простінок; 

6— проміжний простінок; 7 — перемичка; 8 — вінчаючий карниз. 

 

Цоколь  — нижня частина зовнішніх стін, фанерована керамічною 

плиткою, природним каменем або обштукатурена цементним розчином. 

Якщо нижня частина стіни викладена із збірних бетонних блоків, а 

верхня — з цегли, то такий  цоколь називають підрізним. 

 

Конструкція цоколя 

 

 
а — облицьований плиткою; б — те ж, природним каменем; у — 

обштукатурений цементним розчином; г — "підрізний" (з бетонних блоків). 



Прорізи  — це отвори в стінах для вікон або дверей. Бічні і 

верхня площини отворів називають укосами. 

Простінки  — це ділянки стін, розташовані між 

отворами.  Розрізняють простінки: рядові (між двома отворами) і кутові (у 

кутах стін).   Прямокутні виступи простінків,  що утримують віконні або 

дверні блоки, називають четвертями. 

Місцеві потовщення стін: 

пілястри — вертикальні виступи прямокутного перетину; 

напівколони — вертикальні виступи напівкруглого перетину; 

розкреповки — вертикальні потовщення   (до 250 мм) протяжної 

ділянки стіни. 

 
Простінок і віконні отвори 
1 - чверті; 2 - перемички; 3 - укоси (верхній і бічний) 

 
  Місцеві потовщення стін 
1-пілястра; 2 —напівколона; 3, - розкреповка 4 –міжвіконний  простінок 

 

Перемички — це конструкції, що перекривають отвір зверху. Вони 

бувають брускові, залізобетонні або цегельні. 

Карниз  — це горизонтальний  виступ з площини стін. Розрізняють 

наступні   різновиди карнизів: 

 вінчаючий, завершує верхню частину стіни; 

 поясок, що розділяють на висоті фасадну площину стіни; 

 сандрик, що влаштовуються  над окремими отворами і входом в 

будівлю. 

Парапет  — прямокутне завершення стіни, на 0,7... 1 м виступаюче 

над дахом. 



Фронтон  — трикутна частина стіни, що захищає частину горища і що 

обмежена по периметру карнизом. 

   

 

 

 
 

Різновиди карнизів 

1 -сандрик; 2- поясок; 3 - вінчаючий 

 

 

                                                          

                                         

Верхні завершення стін 

1 — парапет; 2 — фронтон; 

Контрфорс - підпірна  стінка , що  допомагає  стінам  витримувати 

горизонтальні навантаження. 

  



                    

 

 Контрфорс (загальний вигляд)  

 
Конрфорс  в цегляній кладці 

Брандмауєр - неспалима  поперечна  стінка без  отворів , 

що  виступає  над  дахом в довгих  будівлях 

для  захисту  від  можливої  пожежі. 

 
Брандмауери 

Стіни, збагачені архітектурно-конструктивними| елементами, 

надають  будівлі архітектурну виразність 

.

 
Виступи зі  стін  поділяють: 



 Еркер -це  виступ  за  фасад  будівлі, що  є 

продовженням  кімнати. 

 Лоджія - це виступ  з  трьох сторін огороджений стінами. 

 Балкон - це  виступ , який  неогороджений стінами. 

     

      

Еркер                                                                          Лоджія                                   

                    Балкон 

Ніші — поглиблення в кладці стіни, кратні 1/2 цеглини (каменя). У 

нішах розташовують вбудовані шафи, прилади опалення, електричні й інші 

пристрої. 

Борозенки — поглиблення в стіні для розташування трубопроводів, 

електричних кабелів та інших прихованих мереж.  

Штраба — це ділянка, яку викладають перед перервою в роботі так, 

щоб під час поновлення робіт забезпечити перев’язування нової частини 

кладки з раніше зведеної 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть основні  архітектурно-конструктивні  елементи стін. 

2. Що  таке  місцеві  потовщення  і  назвіть  їх  види. 

3. Що  таке  карнизи  та  назвіть  їх  види 

4. Що  таке  виступи з  стін та  назвіть  їх  види 

5. Що  таке конрфорс та брадмауер. 

 


