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Дата: 20.04.2022 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Будівельні конструкції 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 82-83 

Тема: ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ 

Тема уроку:  Водовідвід із покриття 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме покриття будівель. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Суміщений дах - це конструкція даху, яка об’єднує горищне перекриття і 

покрівлю. Такий дах більш економічний, ніж дахи зі схилами, оскільки вимагає 

менше витрат на його зведення. 

Невентильований дах (рис. 8.12, в) можна використовувати у випадках, коли 

гарантована відсутність накопичення вологи за період експлуатації. 
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1  Загальні вимоги до суміщених дахів 

При проектуванні суміщених дахів згідно з ДБН В.2.6-14-97 слід 

розрізняти неексплуатовані, експлуатовані й спеціальні види покрівель: 

- неексплуатований вид покрівлі призначається, якщо загальна площа 

світлопропускного заповнення (ліхтарів) та площа розміщеного на покритті 

обладнання не перевищує 15% його поверхні; 

- експлуатований вид покрівлі призначається за необхідності 

зосередження на покритті (по всій поверхні або локально) світлопропускного 

заповнення й обладнання на площі, що становить від 15% до 30% його поверхні, а 

також при використанні покриття як зони відпочинку; 

- - спеціальні види покрівель улаштовуються на закритих ділянках покриття з 

локальним скупченням обладнання, якщо їх площа перевищує 30% поверхні 

покриття або ж у такому разі передбачається будівництво технічних поверхів 

(технічних горищ). 

- Для цивільних будівель суміщений дах повинен мати теплоізоляційний і 

пароізоляційний шари. Теплоізоляційний шар слід призначати із негорючих і 

важкогорючих матеріалів із міцністю на стиск не менше ніж 0,6 кгс/см2 й 

об’ємною масою в межах від 30 до 600 кг/м3 та товщиною згідно з 

теплотехнічним розрахунком. 

- У суміщених дахах цивільних будівель із нормальним, вологим і мокрим 

режимами експлуатації (за ДБН В.2.6-31:2006 [32]) для захисту теплоізоляційного 

шару від зволоження треба передбачати пароізоляцію, яка розміщується нижче 

від теплоізоляційного шару. 

- Основним заходом, що виключає конденсацію вологи в суміщених 

покриттях, є вентиляція їх товщі зовнішнім повітрям. 

- Елементами вентиляційних систем слід призначати (по мірі 

ускладнення): повітряний прошарок над шаром теплоізоляції; 

- компенсатори з осушувальними патрубками; продухи з карнизними і рядовими 

флюгарками; канали з рядовими флюгарками. 

- Методика вибору та розрахунку вентиляційних систем наведена в додатку 4 

ДБН В.2.6-14-97, а їх проектування необхідно виконувати за ДБН В.2.6-14-97. 

- 8.8.2 Проектування покрівельних килимів 

- Покрівельні килими необхідно проектувати згідно з даними таблиці 4 ДБН 

В.2.6-14-97. Їх конструктивне вирішення ув’язується з основами, на які вони 

вкладаються, та захисними покриттями, що забезпечують надійність їх 

експлуатації. 

- Залежно від матеріалів, котрі використовуються для покрівельного килима, 

види покрівель суміщених дахів бувають: рулонні, плівкові, мастикові й 

комбіновані. Кількість шарів покрівельного матеріалу в першу чергу залежить від 
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похилу покриття, а також від виду та типу покрівлі. 

- Залежно від похилу суміщеного даху необхідно проектувати і різні типи 

основ під покрівельний килим: 

- - на похилах від 0 до 2,5%: 

- а) вирівняну поверхню утеплювачів із легких бетонів; 

- б) армовану вирівнюючу стяжку по поверхні плитних чи сипких 

утеплювачів з об’ємною масою 300 кг/м3 і більше під експлуатовані покриття; 

в) поверхню монолітних чи збірних (листових) вирівнюючих стяжок по 

утеплювачах з об’ємною масою менше ніж 300 кг/м3 ; 

г) поверхню теплоізоляційного шару із монолітних і каліброваних плитних 

утеплювачів з об’ємною масою менше ніж 300 кг/м3 та міцністю на стиск 1 

кгс/см2 та більше; 

- на похилах від 2,5% до 10%: 

а) поверхню монолітних вирівнюючих стяжок по утеплювачах з об’ємною 

масою менше ніж 300 кг/м3; 

б) поверхню теплоізоляційного шару із монолітних каліброваних плитних 

утеплювачів з об’ємною масою менше ніж 300 кг/м3 і міцністю на стиск 1 кгс/см2 

і більше; 

- на похилах 10% - 25%: 

а) бетонні й залізобетонні поверхні несучих елементів покриття; 

б) вирівняні поверхні монолітних утеплювачів з об’ємною масою 300 кг/м3 

і більше; 

в) поверхні монолітних вирівнюючих стяжок по утеплювачах з об’ємною 

масою менше ніж 300 кг/м3. 

Залежно від виду запроектованого утеплювача покриття використовуються 

різні типи вирівнюючих стяжок: 

- по поверхні несучих залізобетонних плит і утеплювача із 

крупнопористого легкого бетону монолітної укладки необхідно 

влаштовувати стяжку без армування завтовшки 5- 10 мм із цементно-піщаного 

розчину марки 50; 

- по теплоізоляції з утеплювачів з об’ємною масою більше ніж 300 кг/м3 на 

схилах менше від 15% улаштовують стяжку без армування завтовшки 15 мм із 

цементно-піщаного розчину марки 50; 

- по теплоізоляції з утеплювачів з об’ємною масою менше ніж 300 кг/м3 на 

схилах 15% і більше влаштовують армовані стяжки із цементно-піщаного розчину 

марки 100; 

- по сипких та плитних утеплювачах з об’ємною масою 300-600 кг/м3 під 

експлуатовані покрівлі необхідно влаштовувати армовані стяжки завтовшки 25 

мм із цементно-піщаного розчину підвищеної жорсткості марки 100; 
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- при застосуванні утеплювачів з міцністю на стиск від 0,6 до 1 кгс/см2 в 

поєднанні з утеплювачами з міцністю на стиск більше від 1 кгс/см2, які служать 

опорними підкладками самонесучого настилу, стяжки влаштовують збірні у 

вигляді самонесучого настилу із плоских великогабаритних листів. 
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Питання для самоперевірки 

- Укажіть основні конструктивні рішення сучасних дахів. 

- Назвіть різновиди дахів зі схилами. 

- Перерахуйте основні елементи дахів зі схилами. 

- За якими ознаками класифікують дахи? 

- Що таке приставні крокви? 

- Перерахуйте елементи приставних кроков. 

- Укажіть основні конструктивні рішення приставних кроков. 

- Що таке підвісні крокви? 

- Укажіть характерні схеми підвісних кроков. 

- Назвіть види покрівель у сучасних цивільних будівлях. 

- Дайте пояснення конструктивних особливостей покрівель зі сталі, черепиці, 

азбестоцементних листів, металочерепиці. 

- Які особливості покрівель із металочерепиці, бітумних, шиферу та черепиці? 

- Порівняйте покрівлі з азбестоцементних листів та цементно- волокнистих 

плит. У чому їх різниця ? 
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