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Група: 13 

Предмет: Технологія електромонтажних робіт 

Тема: Загальні відомості про будівлі, споруди та будівельно-монтажні 

роботи 

УРОК 7 

Тема: Класифікація будівель та споруд 

Мета: 

 Ознайомлення з професією, з організацією робочого місця, з 

інструментами для електромонтажних робіт, з слюсарними роботами. 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

                                         ХІД УРОКУ 

Наземні споруди з приміщеннями для відпочинку, навчання, роботи 

називають будинками. 

До них відносять житлові будинки, школи, кінотеатри, вокзали, заводські 

цехи, теплиці і т.д. 

 Відповідно до призначення будинку можуть бути об'єднані в наступні 

групи: 

- Житлові - для постійного або тимчасового проживання (квартирні будинки 

та гуртожитки); 

- Громадські - для соціального обслуговування та розміщення 

адміністративних установ (шкіл, кінотеатрів, поліклінік, заводоуправлінь і т.д.); 

- Промислові - для розміщення виробництв (цехи, депо, майстерні, гаражі і 

т.п.); 

- Сільськогосподарські - для обслуговування потреб сільськогосподарського 

виробництва (корівники, пташники, овочесховища і т.д.). 

Житлові і громадські будівлі становлять групу, яка називається цивільними 

будівлями. Будівлі технічного призначення (мости, греблі, димові труби, галереї 

тощо) називають спорудами. Нерідко в деяких спорудах розміщують 

приміщення торгового призначення (наприклад, в підземних переходах - 

магазини, в телевізійній вежі - ресторан і т.д.). 

Класифікація (систематизація) будівель 

- За призначенням - цивільні, промислові, сільськогосподарські; 

- По поверховості: малоповерхові (до 5 поверхів), середньої поверховості 

 (5-9), підвищеної поверховості (12-16), висотні (понад 25 поверхів); 

- По конструкції стін – дрібноелементні (з цегли, керамічного каменю, 

дрібних блоків і ін.), Крупноелементні (з великих блоків, панелей, об'ємних 

блоків); 

- За способом зведення - повнозбірні, монтовані з конструкцій і деталей 

заводського виготовлення, і неіндустріальні, що викладаються з дрібноштучних 

виробів (цегли, керамічного каменю), монолітно-каркасні; 

- за ступенем довговічності (тобто по здатності конструктивних елементів 

зберігати необхідні експлуатаційні якості) -на чотири ступені: I - яка відслужила 

вже понад 100 років, II - 50-100, III - 20-50, IV - до 20 років (тимчасові будівлі); 

- за ступенем вогнестійкості (тобто по можливості частин будівлі зберігати 

при пожежі функції несучих і огороджувальних елементів): 



I-III - з кам'яними конструкціями, 

IV - з дерев'яними оштукатуреними, 

V - з дерев'яними неоштукатуреними. 

За сукупністю вимог, що стосуються ступеня довговічності, вогнестійкості та 

інших експлуатаційних якостей, всі будівлі діляться на чотири класи: 

 I - великі промислові і громадські будівлі, житлові будинки в 9 поверхів і 

більше з підвищеними експлуатаційними та архітектурними вимогами; 

 II - більшість невеликих промислових і громадських будівель, житлові будинки 

до 9 поверхів; 

 III - будівлі з середніми експлуатаційними та архітектурними вимогами, 

житлові будинки до 5 поверхів; 

 IV - тимчасові будівлі з мінімальними експлуатаційними та архітектурними 

вимогами. 

Клас будівлі встановлює проектна організація, яка розробляє робочі 

креслення, вказівки щодо віднесення проектованих будівель і споруд до того чи 

іншого класу, а також експлуатаційні вимоги, ступінь довговічності і 

вогнестійкості їх основних конструктивних елементів наведені в нормах 

проектування відповідних будинків і споруд. 

Будівлі, що зводяться повинні найбільш повно відповідати їх призначенню і 

задовольняти наступним вимогам: 

- Функціональним, що відображає відповідність розмірів і розташування 

приміщень призначенням будівлі; 

- Технічним, що забезпечує захист приміщень від впливів зовнішнього 

середовища, а також достатню міцність, стійкість, довговічність і вогнестійкість 

основних конструкцій будівлі; 

- Естетичним, виконання яких формує зовнішній вигляд будівлі (шляхом 

вибору відповідних будівельних матеріалів), забезпечує їх високу якість і 

гармонійний зв'язок будівлі з навколишнім середовищем; 

- Протипожежним, облік яких гарантує при підборі відповідних конструкцій 

достатній ступінь вогнестійкості; 

- Економічним, що передбачають зменшення витрат праці, матеріалів і 

скорочення термінів зведення будівлі. 

Розглянуті вимоги до будівель взаємопов'язані (в окремих випадках 

суперечливі) і припускають в ході проектування і будівництва об'єкта вибір 

найкращих рішень. 

    Найважливіше завдання - зниження вартості будівель в результаті 

економічного рішення плану будівлі, вибору відповідних матеріалів і 

конструкцій з урахуванням їх вартості, довговічності і експлуатаційних якостей, 

застосування високопродуктивних технологій, скорочення термінів і підвищення 

якості будівництва. 

 

Домашнє завдання: 
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