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Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 54-55 

Тема: СТІНИ  БУДІВЕЛЬ 

Тема уроку: Димові та вентиляційні канали 

  Карнизи цегляних будівель 

  Окремі опори (стовпи) 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме стін будівлі. 
Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ: 

1. Димові та вентиляційні канали 

Із кухонь, господарських приміщень, топкових, ванних, пралень, туалетів, 

суміщенних санвузлів, а також із гаражів та господарських приміщень, що 

розташовані в цокольних або підвальних поверхах, слід передбачати витяжну 

вентиляцію через вентиляційні канали з природним збудженням. 

Витяжна вентиляція житлових кімнат передбачається через витяжні 

канали кухонь, убиралень, ванн. 

Розрахункова кратність повітрообміну приймається згідно з таблицею. 

При проектуванні вентиляції кухонь і санітарних вузлів допускається 

об’єднання:  

− горизонтального вентканалу з ванної з вентканалом із кухні;  

− вентканалів із убиральні, ванної та сушильної шафи;  

− вертикальних вентканалів із кухонь, господарських приміщень, ванних і 

сушильних шаф – до збірного вентиляційного каналу за умови, що відстань по 

висоті між приєднанням цих каналів буде не менша ніж 2,0 м. 

 

Не допускається об’єднувати:  

− канали з кухонь, ванн, кладових для продуктів із каналами з топкових 

та гаражів;  

− канали з приміщень, що виходять на різні фасади. 

 

Обладнують канали в основному у внутрішніх стінах. У каналах у 

зовнішніх стінах узимку погіршується тяга через охолодження. Якщо іншого 

виходу немає, то стіни потовщують так, щоб відстань від зовнішньої поверхні 

каналу до зовнішньої грані стіни  була не менша від мінімальної товщини стіни 

відповідно до теплотехнічного розрахунку. За необхідності канали можна 

розмістити і в перегородках. Для цього перегородки потовщують до необхідних 

розмірів та передбачають фундамент під стояк каналів. Димові й вентиляційні 
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канали доцільно розміщувати поряд, що поліпшить вентиляцію, спростить 

розкладку балок перекриття та кроков. 

Переріз димових каналів − 140270 мм. Димові канали малих печей, 

ванних  колонок  і  вентиляційні  канали − 140140 мм, а товщина  стінок − 120 мм. 

Щоб зменшити кількість стояків каналів, які будуть виходити за площину 

покрівлі, можна передбачити відхилення каналів від вертикалі під кутом 30, а 

також горизонтальні ділянки завдовжки не більше ніж 2,0 м на горищі. Але слід 

мати на увазі, що це погіршує тягу. 

Висота виходу труб димових і вентиляційних каналів над площиною 

покрівлі береться залежно від положення відносно гребеня покрівлі (рис. 5.14, в). 

Над площиною покрівлі труба потовщується для влаштування по периметру труби 

фартуха із покрівельної сталі завширшки 250 мм. 
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Якщо димовий канал прилягає до дверної коробки, дерев’яних балок 

перекриття, кроков, то необхідно передбачати розділку 250 або 380 мм (тобто 

відступити таку відстань від внутрішньої грані каналу до грані конструкції). 

Відстань 250 мм беруть, якщо конструкцію від згоряння захищають азбестом і 

покрівельною сталлю (рис. 5.14, а). 

 

2. Карнизи цегляних будівель 

Найпростішим вирішенням карниза цегляної будівлі є карниз, утворений 

напуском кладки з цегли (рис. 5.15, а). Для збільшення випуску карниза 

використовують залізобетонні карнизні плити різних профілів і розмірів. Часто 

обладнують дерев’яні карнизи способом випускання кобилок. Знизу й збоку 

кобилки можуть бути захищені дошками. 
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3. Окремі опори (стовпи) 

У малоповерхових цивільних будівлях внутрішні стіни інколи доцільно 

замінити окремими опорами. Мінімальний переріз стовпів приймають 510380 мм, 

а найбільш часто − 510500 мм. Оскільки такі споруди здатні нести невеликі 

навантаження, для підвищення їх несучої здатності використовують ланцюгову 

систему кладки із цегли марки не нижче ніж 100 на розчині марки більше ніж 50. 

Крім цього, стовпи армують горизонтальною і вертикальною арматурою. 

Горизонтальне армування виконують у вигляді сіток зі сталевого дроту 

діаметром 4...6 мм із чарунками від 5050 мм до 150150 мм, які вкладають через 

2...6 рядів кладки за розрахунком. 

Вертикальне армування виконують каркасами з арматурної сталі або 

кутиків із наступним замонолічуванням по металевій сітці. 

Під кінці залізобетонних або металевих прогонів чи балок на кладку 

стовпа вкладають залізобетонні розподільні плити товщиною не менше від трьох 

рядів кладки або 220 мм. 
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Якщо необхідну несучу здатність цегляних стовпів не вдається одержати і 

після армування, стовпи замінюють залізобетонними колонами. 

 

 

 

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?  

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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