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Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 110-111 

Тема уроку: Композиційні та об′ємно-планувальні рішення промислових 

будівель і споруд 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме вікна і двері будівель. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Одноповерхові будівлі. Основні уніфіковані параметри й укрупнені модулі 

для одноповерхових промислових будівель приведені в табл. 6.5.1. 

Для багатьох галузей розробка типових проектів промислових будівель велася 

на основі блокування структурних об'ємно-планувальних елементів: уніфікованих 

типових секцій (УТС) або уніфікованих типових прольотів (УТП), тобто 

структурних об'ємних частин будівлі, що складають з декількох секцій або 

прольотів однакової висоти. Габарити УТС і УТП розроблені відповідно виду 

технологічних процесів і конструктивного рішення будівлі. Тому максимальна їх 

довжина дорівнює відстані між поперечними температурними швами, а максима-

льна ширина - відстані між подовжніми температурними швами. 

 

У залежності від характеру технологічного процесу одноповерхові промислові 
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будівлі за об'ємно-планувальним рішенням можуть бути прольотного, зального, 

коміркового і комбінованого типу. 

Будівлі прольотного типу застосовують, коли технологічні процеси 

спрямовані уздовж прольоту і обслуговують кранами. Розміри прольотів 12—36 

м, крок внутрішніх колон приймають звичайно 6 чи 12 м, але можуть бути і 

більшим. 

Будівлі зального типу застосовують, коли технологічний процес зв'язаний з 

великогабаритною продукцією або устаткуванням: машинні зали теплових 

електростанцій, цехи зборки літаків і т.п. Прольоти будівель можуть бути 96 м і 

більші, що перекривають великопрольот- ними просторовими конструкціями. 

Проліт і крок колон приймають кратними 6 м. 

Одноповерхові будівлі суцільної забудови з квадратною сіткою колон 12х12, 

18М8, 24х24 30х30 і 36х36 є коміркового типу, вони представляються як будівлі з 

«гнучким» плануванням чи універсальними. У таких будівлях висоту приймають 

однаковою, а з видів підйомно-транспортного устаткування - підвісні крани. 

Типове проектування у даному напрямку привело до розробки рідкоопорних 

одноповерхових промислових будівель, в яких прольоти досягають 42—96 м і 

більше з градацією в 6 м і менше. Таке рішення дозволяє виключити недолік 

укрупненої уніфікації, зв'язаний із завищенням щодо необхідних по технології 

виробництва величин об'ємно- 
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Питання для самоперевірки 

- Як і з чого отримують композиційні рішення типових промислових будівель . 

- Наведіть об'ємно-планувальні типи промислових будівель. 
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