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Дата: 13.04.2021 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Будівельні конструкції 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 83 

Тема: ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ 

Тема уроку:  Призначення покриттів і вплив на них  

   Класифікація покриттів та вимоги до них  

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: 

1. Призначення покриттів і вплив на них 

 
2. Класифікація покриттів та вимоги до них  

При розробленні конструктивних вирішень дахів цивільних будівель необхідно 

керуватися такими вимогами: 

- загальна довговічність усіх елементів покриття повинна бути залежною від 

призначення і класу в межах 30-150 років; 

- надійне відведення води з покриття має забезпечуватись відповідним 

похилом його схилів при співвідношенні й висоти гребенів водорозділів до основ 

у межах 1 - 200 (див. табл. 8.2); 
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- покриття повинні бути вогнестійкими; мінімальна межа вогнестійкості 

елементів покриття і мінімальна межа розповсюдження вогню по ньому мають 

бути ув’язані зі ступенем вогнестійкості будинків, до складу яких воно входить;  
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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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