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Предмет: Будівельні конструкції 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 37-38 

Тема: СТІНИ  БУДІВЕЛЬ 

Тема уроку: Елементи стін і їх призначення 

 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме основами та фундаментами. 
Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ: 

Індивідуального вигляду будівлі надають архітектурно- конструктивні 

елементи стін. На зовнішній поверхні стін розрізняють горизонтальні та 

вертикальні членування (рис. 5.1). 
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Нижня частина стіни, яка розташована безпосередньо над фундаментом, 

називається цоколем. Зазнає впливу вогкості. Верхню межу цоколю називають 

кордоном; він завжди строго горизонтальний. 

Горизонтальні профільні виступи стіни, що призначені для відведення 

атмосферної води, називають карнизами. Карниз, який розташований по верху 

стіни, називають вінцевим, або головним. 

Проміжні карнизи, котрі мають менший винос, улаштовують звичайно на 

рівні міжповерхових перекриттів. Малі проміжні карнизи називають поясами. 

Іноді роблять окремі карнизи над прорізами вікон і дверей − сандрики. 

Простінки − ділянки стін між віконними та дверними прорізами. 

Фронтон − трикутна стінка, яка обгороджує простір горища й 

облямована карнизами. 

Ризаліт − виступаюча частина фасаду на всю висоту будівлі. 

Еркер – напівкруглий, багатогранний засклений виступ у стіні будівлі, що 

проходить через кілька поверхів або на всю висоту (крім першого поверху). 

Контрфорси − вертикальні виступи стін із похилою зовнішньою гранню 

(для збільшення стійкості стін в основному при впливі на них горизонтальних 

зусиль − розпору). 

Пілястри − вертикальні вузькі виступи стін прямокутного перерізу (для 

надання допоміжної стійкості та міцності стінам значної висоти і довжини). 

Ті ж самі, але напівкруглі у плані форми, називають півколонами. 

Парапет − невисока стіна, яка обгороджує дах по всьому периметру або 

по двох чи трьох боках. Парапетні стіни звичайно влаштовують, якщо покриття 

плоскі, рідко − якщо дахи зі схилами. 

Щипець − верхня частина торцевої стіни, обмежена схилами при 

двосхиловому даху, без обрамлення карнизом. 

Пристінок − стовщена частина стіни, яка виходить наперед відносно 

решти площини стіни. 

Ніша − заглиблення в стіні для приладів опалення, вбудованих шаф або 

для інших цілей. 

Якщо стіна по вертикалі має різну товщину (наприклад, у 

багатоповерхових цегляних будівлях), то цей перехід від більшої до меншої 

товщини виконують у вигляді уступу з внутрішнього боку і називають обрізом. 

Якщо  він розташований із зовнішнього боку, то це потребує його захисту від 

атмосферних опадів. 

 

Питання для самоперевірки 

1. За якими ознаками і як класифікують стіни?  

2. Назвіть архітектурно-конструктивні елементи стін, за рахунок яких надають 

будівлі індивідуального вигляду та архітектурну виразність.  

3. Дайте пояснення конструктивних особливостей стін з цегли, керамічних 

порожнистих каменів, дрібних блоків.  

4. Які цегляні стіни відносять до полегшених?  
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5. Наведіть конструктивні особливості стін із ґрунтових і глиносирцевих 

матеріалів.  

6. Які є конструктивні особливості та види дерев’яних стін?  

7. Яким чином перекривають віконні й дверні прорізи в стінах? Які види 

перемичок Ви знаєте?  

8. Яке призначення цоколів та карнизів? Наведіть приклад їх конструктивного 

вирішення.  

9. Поясніть необхідність й особливості вирішення в стінах димових та 

вентиляційних каналів.  

10.  Назвіть види окремих опор у будинках. 
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